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REALIZAREA EXEMPLARA
A PLANULUI

INVESTITII-CONSTRUCT»
condiție esențială pentru

dezvoltarea economică
se dea în folo- 
noi apartamen-

analiză a 
economi- 
1971 și a 

privind

Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
din 18 aprilie a.c., care a făcut 
o amplă și profundă 
rezultatelor activității 
co-financiare pe anul 
principalelor aspecte
îndeplinirea planului de stat pe 
trimestrul I al anului 1972 dînd 
orientări precise pentru înlătu
rarea unor deficiențe și lipsuri 
care s-au manifestat în dome
niul economic și rezolvarea 
problemelor esențiale, de care 
depinde realizarea cu succes a 
planului 
următori 
ridicarea 
eficienței 
a acordat un loc important ac
tivității de investiții — con
strucții.

Analiza amănunțită profundă, 
sarcinile desprinse din această 
analiză, orientările date de ple
nară constituie și pentru or
ganele și organizațiile de par
tid, pentru detașamentul con
structorilor din Valea Jiului un 
program mobilizator de îmbu
nătățire a activității in acest 
domeniu. Este suficient să ară
tăm că în anul 1972 volumul 
de investiții in Valea Jiului es
te cu 17,2 la sută mai mare de- 
cît în anul 1971 pentru a ne da 
seama de importanța deosebită 
pe care o prezintă pentru mu
nicipiul 
viață a 
plenara 
pentru 
cipiul nostru. Realizarea obiec
tivelor de investiții — construc
ții pe care ni le-am propus 
pentru acest an va spori poten
țialul economic al municipiului 
mai ales prin intrarea în pro
ducție a noii mine Livezeni ca
re se va alinia unităților pro
ducătoare de cărbune ale Văii 
Jiului, prin amplificarea lucră
rilor pentru dezvoltarea capaci
tății de prelucrare a cărbune
lui la preparația Lupeni, prin 
efectuarea lucrărilor de inves
tiții și utilare a Fabricii Visco- 
7,a Lupeni care urmează să-și 
tripleze producția în viitorii 
ani. Totodată în acest an ur
mează să se execute construc
ția noului complex școlar al li
ceului industrial din Petroșani, 
creșa-grădiniță cu 360 de locuri 
din orașul Petrila, să se con

struiască și să 
sință peste 800 
tc, hotelurile-restaurant Gam- 
brinus și Valea de Pești, atelie
rul de tîmplărie, spălătoria Și 
boiangeria de Ia Livezeni, și se 
vor apropia de stadiul final 
importantele lucrări de Ia ba
rajul Valea de Pești, captarea 
și aducțiunea apei potabile, pre
cum și lucrările de electrifica-

pe acest an și în anii 
ai cincinalului, pentru 
generală, continuă a 
în economia noastră

nostru transpunerea în 
sarcinilor ce decurg din 

Comitetului Central 
constructorii din tnuni-

Â* C 
garanția 

obținerii unor 
rezultate 

superioare 
în îndeplinirea 
planului de stat

șt a 
angajamentelor 

pe anul 197>
re a căii ferate Filiași — Pe
troșani — Simeria — Mintia, 
însuflețiți de importanța pe ca
re o prezintă aceste obiective 
pentru dezvoltarea economică 
și socială a municipiului, har
nicii noștri constructori, mobi
lizați de organizațiile de par
tid de pe șantiere au muncit în 
general bine în perioada care 
a trecut de la începutul anului. 
Constructorii de Pe șantierele 
Trustului de construcții și mon
taje miniere. Grupului de șan
tiere Valea Jiului, al Trustului

de construcții Hunedoara, în
treprinderii de lucrări hidroteh
nice speciale, Șantierul 71 căi 
ferate, întreprinderii de con
strucții forestiere, au depășit 
sarcinile de plan ce le-au re
venit pe primul trimestru și în 
luna aprilie. Prin eforturile 
constructorilor. în trimestrul I 
s-au dat în folosință 140 apar
tamente (70 în orașul Petroșani, 
60 în Vulcan și 40 în Lupeni) 
și alte obiective.

îndeplinirea planului de in
vestiții pe ansamblul munici
piului în proporție de 102,7 la 
sută poate fi apreciată cu un 
rezultat bun. In lumina sarci
nilor puse de recenta Plenară a 
Comitetului Central al Partidu
lui și a posibilităților existen
te ele nu sînt însă de natură 
să satisfacă pe deplin. Aspectul 
cel mai negativ îl constituie 
faptul că unii beneficiari de in
vestiții cum sînt întreprinderea 
de gospodărie comunală Petro
șani, întreprinderea „Viscoza” 
Lupeni, întreprinderea de in
dustrie locală Petroșani, Ofi
ciul județean pentru turism, 
cooperativa ..Unirea" și altele, 
nu au înregistrat la activitatea 
de investiții realizări Ia nive
lul sarcinilor planificate, 
mînînd serios în urmă.

Indicând măsurile menite să 
conducă la realizarea prevede
rilor planului anual de investi
ții Plenara Comitetului Central 
a subliniat necesitatea ca toți 
factorii angajați în această ac
tivitate să acționeze cu întrea
ga răspundere pentru scurta
rea duratelor de execuție și re
ducerea costului lucrărilor pe 
șantiere, asigurarea Ia timpul 
optim a tuturor utilajelor teh
nologice, grăbirea dării în func
țiune a noilor capacități de 
producție — atit a celor prevă
zute în acest an cît și a celor 
restante din anii trecuți — rea
lizarea la termen a tuturor pa
rametrilor tehnico-economici 
proiectați. Ținînd seama de con
dițiile existente, în urma unei 
tejneinice analize a tuturor po
sibilităților de creștere a ritmu
lui de execuție pe șantiere, co
mitetul municipal de partid a 
stabilit ca obiectiv principal în 
domeniul investițiilor să se rea-
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Miercuri după-amiază, s-au înche
iat convorbirile între delegația Parti
dului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Ni®lac Ceaușcscu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, și delegația Partidului So
cialist Francez, condusă de Franțois 
Mitterand, prim-secretar al Partidu
lui Socialist Francez.

La încheierea convorbirilor au 
luat parte tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Executiv, al

Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Voitec, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, de cordialitate.

★
In seara aceleiași zile, tovarășul 

Nicolae Ccaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a o- 
ierit un dineu în cinstea delegației

Partidului Socialist Francez, condu
să de Franfois Mitterand. prim-se- 
cretar al Partidului Socialist Fran
cez.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Manca Mănescu, 
Ștefan Voitec, Cornel Burtică, Ște
fan Andrei.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă prieteneas
că, secretarul general al Partidului 
Comunist Român, Nicolae Ceaușcscu, 
și primul secretar al Partidului So
cialist Francez, Franțois Mitterand, 
au rostit toasturi.
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II-a Conferință 
Organizației pio- 

de sea- 
activitatea 
a deter- 
optimizare 

cu adevărat remarcabile, o at
mosferă de emulație .și eferves
cență în activitatea unităților și 
detașamentelor de pionieri, ne
numărate inițiative valoroase și 
îmbunătățiri pe linia activizării 
grupelor și a detașamentelor, o 
evidentă vitalizare a activității 
pionierești. Pionierii coman
danți de grupe, detașamente și 
unități și-au luat în serios sar
cinile și atribuțiile dovedind 
prin entuziasmul, priceperea or
ganizatorică și răspunderea po
litică cu care organizează și în
drumă întreaga 
sprijinul 
tori, că 
care i-a 
neral al
Nicolae Ceaușescu, care în cu- 
vîntarea la cea de-a doua Con
ferință națională a Organizați
ei pionierilor spunea i „Consider 
că este necesar să trecem la o

Cea de-a 
națională a 
merilor, eveniment 
mă în viața și 
„cravatelor roșii" 
minat o înviorare și

activitate cu 
comandanților instruc- 
merită încrederea cu 
investit secretarul ge- 
partidului. tovarășul

REDRESAREA MINEI DÎLJA RECLAMĂ

„Mina Dîlja are toate posibi
litățile create — linie de front 
activă, dotare tehnică corespun
zătoare, cadre capabile — pen
tru a realiza și depăși indica
torii de plan prevăzuți în acest 
an și în viitorii ani ai planului 
cincinal". Această apreciere nu 
aparține redacției. Textul repro
dus între ghilimele este extras 
dintr-un raport întocmit de con
ducerea minei Dîlja în luna a- 
prilie și nu reprezintă o nouta
te. Recunoașteri identice au mai 
fost făcute de conducerea aces
tei exploatări în mai multe 
rînduri, atît în anul trecut cît 
și în primul trimestru al aces
tui an.

Care este situația de fapt? In 
primul trimestru mina a înre
gistrat un minus însemnat de 
producție (în martie 4 780 tone), 
productivitatea muncii planifi
cată a fost realizată în propor
ție de numai 95 la sută, lucră
rile de pregătire în proporție 
de 51,2 la sută, iar la calitatea 
cărbunelui cenușa a fost depă
șită cu 1,6 puncte în condițiile 
în care costurile pe exploatare 
«-au realizat în proporție de 
101,2 la sută. La cele de mai sus 
trebuie adăugat numai un fapt 
și anume, că și în luna aprilie

s-a înregistrat un înseninat mi
nus de producție. Deci, o acti
vitate generală nesatisfăcătoare. 
In această situație se pune în 
mod firesc întrebarea ■ de ce, 
la mina Dîlja după încheierea 
a patru luni din-acest an situ
ația este departe de a corespun
de aprecierilor făcute de însăși 
conducerea minei ?

S-ar cere ca un răspuns pre
cis, competent și amănunțit la 
această întrebare să-,1 dea con
ducerea exploatării și forul tu
telar al minei, Centrala cărbu
nelui Petroșani. Totuși, unele 
stări de lucruri sînt evidente.

Colectivul minei Dîlja, res
pectiv factorii de conducere ai 
acestui colectiv — atît comite
tul oamenilor muncii cît și co
mitetul de partid, organizația 
de sindicat și U.T.C. — s-au 
bucurat de o atenție deosebită 
din partea forurilor superioare. 
Pe linie administrativă organe
le Ministerului Minelor, Petro
lului și Geologiei și ale Centra
lei, iar pe linie politică Comi
tetul județean și Comitetul mu
nicipal de partid, precum și or
ganele județene și municipale 
ale sindicatelor și organizației 
de tineret, s-au deplasat frec
vent în. această întreprindere,

au analizat împreună cu colec
tivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni, cu cadrele ie con
ducere situația minei, au arătat 
căile de îndreptare a unor lip
suri, au ajutat la întocmirea 
unor planuri judicioase, realis
te de măsuri tehnico-organiza- 
tcrice și politice menite să 
conducă la lichidarea rămânerii 
în urmă, la obținerea unor re
zultate mai bune în viitor. Efi
ciența ajutorului acordat, a mă
surilor stabilite și a efor
turilor depuse de marea ma
joritate a muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor minei se 
lasă însă așteptată. De ce ? A- 
precierile făcute de un repre
zentant autorizat al Centralei 
cărbunelui Petroșani ni se par 
concludente în acest sens i „In 
activitatea comitetului oameni
lor muncii de Ia mina Dîlja se 
manifestă MULT FORMA
LISM. (subl. red). In pri
mul trimestru, acest comi
tet a ținut 12 ședințe — a- 
proape cîte una in fiecare săp- 
tămînă — în care s-au pus in 
discuție probleme importante 
legate de activitatea exploată
rii. Dacă analizăm însă CE S-A 
REALIZAT DIN HOTĂRlRILE 
LUATE — din care multe par

interesante — constatăm că ele 
au rămas fără u nnali 
zare practică. De exenipiu, in 
luna martie s-au ținut cîteva 
ședințe în care s-a pus in dis
cuție realizarea planului pe Iu 
na respectivă ; s-a ajuns la con
cluzia că planul se va realiza, 
dar in realitate nu s-a realizat. 
La începutul lunii aprilie, s-a ți
nut o ședință în care s-au sta
bilit măsuri pentru realizarea 
planului pe această primă lună 
din cel de-al doilea trimestru ; 
rezultatele: un mare minus de 
producție. S-a stabilit ca un a- 
numit număr de posturi să fie 
plasate in cărbune; măsura lu
ată nu s-a respectat. S-a hotărit 
ca un tehnician să răspundă de 
fiecare brigadă pentru a se a- 
sigura condiții corespunzătoare 
de muncă și asistență tehnică, 
dar un mare număr de brigăzi 
nu și-au realizat lotuși planul. 
Ceea ce este caracteristic la mi
na Dîlja, este NIVELUL DE 
RĂSPUNDERE FOARTE SCĂ
ZUT la care se rezolvă proble
mele, dc Ia cele mai simple pînă 
la problemele de concepție ingi-
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sartinile
Tînăra exploatare 

minieră din bazin, 
Bărbăteni, și-a înde
plinit sarcina de 
producție a lunii a- 
prilie în proporție de 
100,1 la sută. Succe
sul obținut este da
torat harnicelor bri
găzi din abatajele 
minei, majoritatea a- 
cestora reușind să-și 
realizeze planul și 
normele de producție. 
Se evidențiază cele 
conduse de comunis
tul Iosif Olteanu 
(producția dc reali
zare a normei pe 
primele două decade 
100,7 l.a sută), Fran-

Temeșvary 
frații comuniști 
colae și Pompei 
molea. Realizări 
ne s-au obținut și în 
îndeplinirea planului 
de investiții al ex
ploatării. Astfel la 
indicatorul metri li
niari planul a fost 
îndeplinit prin con
tribuția brigăzilor 
conduse de Alexan
dru Szilagy, Ion 
tru Cherteș și a 
lorlalți muncitori 
neri din sectorul
re pregătește viitoa
rea linie de front a 
minei.

Ih
I

Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

a unor ziariști iugoslavi
In după-amiaza zilei de miercuri, 

3 mai 1972, tovarășul Nfcolac 
Ceaușcscu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a primit pe 
Franc Barbieri, redactor-șef al săp- 
tămînalului iugoslav Nin, și pe 
Dragoslav Rancici, șeful Secției ex

terne de la aceeași publicație, că
rora le-a acordat un interviu.

La întrevedere au participai to
varășii Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv se
cretar al C.G. al P.C.R., și Con
stantin Mitea, consilier la Comite
tul Central al partidului.

Comunistul Io
sif Ghedeon e 
cotat ca unui din 
strungarii de nă
dejde ai atelieru
lui mecanic de 
la mina Lonea.

Iată-1 în clișeu 
în timp Ce con
trolează execu
ția unei piese 
necesare culbuto- 
rului de cărbune.

Cs fa
prima

La București a început

Conferința regională 
a Comisiilor naționale 

europene 
pentru U.N.E.S.C.O.

măsură nouă privind conduce
rea unităților și detașamentelor 
de pionieri și anume că in 
funcția de comandanți de deta
șamente ai unităților să fie 
aleși pionieri, de asemenea, 
pentru a da o formă mai orga
nizată activității detașamente
lor și desfășurării unei activi
tăți mai largi să se constituie 
grupe ai căror comandanți să 
fie tot pionieri".

In unitățile de pionieri din 
Valea Jiului cerințele exprima
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, măsurile și sarcini
le stabilite de cea de a II-a 
Conferință națională, statutul 
unităților și detașamentelor de 
pionieri sînt aplicate cu fermi
tate. Aici constatăm cu satis
facție că. în toate școlile, de
plasarea atenției comandanților 
instructori, a activului pionie-

La București a început, miercuri 
dimineața, a 6-a Conferință regio
nală a Comisiilor națiunilor euro
pene pentru U.N.E.S.C.O.

Această manifestare continuă seria 
întîlnirilor de acest fel desfășurate, 
pînă acum, la Aix-en-Provence, Du
brovnik, Taormina, Sofia și Monaco 
Ca și reuniunile precedente, actuala 
conferință oferă celor întruniți la' 
masa dezbaterilor posibilitatea unui 
schimb deschis de opinii și idei, 
unei confruntări rodnice, construc
tive, a punctelor de vedere în pro
bleme privind dezvoltarea coperă- 
rii europene pe tărîmul educației, 
științei și culturii, în folosul păcii 
și progresului pe continentul nostru.

Conferința de la București își 
propune să examineze posibilitățile 
existente în vederea intensificării și 
diversificării conlucrării în domeniile 
care țin de competența U.N.E.S.C.O., 
să examineze cele mai eficiente căi 
și mijloace mîlnitc să ridice, pe o 
treaptă superioară, participarea co
misiilor naționale europene pentru 
U.N.E.S.C.O. la pregătirea și rea
lizarea programului general al Or
ganizației, la înfăptuirea marilor o- 
biective ale U.N.E.S.C.O., la instau

rarea unui climat de securitate, des
tindere și largă colaborare în Euro
pa, în întreaga lume.

La ședința inaugurală I au partici
pat tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Mircea Maliții, ministrul educației și 
învățămîntului, Vasile Gțiga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, Ion 
Brad, vicepreședinte al! Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Mi
ron Nicolescu, președintele Acade
miei Republicii Socialiste România.

Au fost de față șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
precum și atașați culturali ai unor 
ambasade din Capitala țării noastre.

Ședința a fost deschisă de pre
ședintele Comisiei naționale române 
pentru U.N.E.S.C.O., prof. univ. dr. 
docent Jean Livescu. care a salutat 
pe cei prezenți și le-a urat succes 
în desfășurarea lucrărilor.

Președintele Consiliului dc Mi
niștri. Ion Gheorghe Maurer, a a- 
dresat. apoi, în numele guvernului 
român, un cuvînt de salut Confe
rinței.

(Continuare în pag. a 4 a)

Prof, Gligor IIAȘA, 
președintele Consiliului 

județean Hunedoara 
al Organizației pionierilor

(Continuare în pag. a 2-a)

u-l căutasem acolo, tn 
uzină, pe Vladimir A- 
ron. Intimplarea a fă

cut să fiu martorul unor frîn- 
turi de dialog ce mi-au inci
tat dintr-o dată curiozitatea. 
Un bărbat între două vîrste, 
rotund la chip, cu mîini ma
ri, noduroase, purta cu secre
tarul de partid al uzinei. Ilie 
Diaconu. o discuție in care 
reveneau des cuvintele : acum 
20 de ani. Nu e, desigur, ceva 
neobișnuit ca într-o marc ci
tadelă a industriei din Valea 
Jiului, să se vorbească de 
timp, de rememorări. Totuși, 
patosul cu care Vladimir A- 
ron își susținea pledoaria, m-a 
făcut să îndrăznesc :

— Ce s-a întîmplat acum 
20 de ani ?

— Tovarășul 
nește chiar azi, 
a lui mai, 20 de 
că in
Diaconu. 
mă înșel, 
pitale.

Așadar

Aron impli- 
în prima zi 
ani de mun- 

uzină, mi-a spus
A început, dacă 
tot cu reparații

& Cronica meciului de 
fotbal Jiul — Poli
tehnica Iași

flie
nu
ca-

lăcătușul masiv, o-

Dem. D. IONAȘCU,

fContinuare in pag o 2-a)

Cuvîntul de salut adresat 
de tovarășul*

Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, celei de-a Vl-a 

Conferințe regionale 
a Comisiilor naționale 

europene pentru U.N.E.S.C.O.
Domnule Președinte,

Doamnelor și Domnilor,

In numele guvernului Republi
cii Socialiste România, vă adre
sez un cald salut cu prilejui 
prezenței dv. în țara noastră.

Prin însăși vocația sa. Orga
nizația Națiunilor Unite pentru 
Educație, Știință și Cultură este 
chemată să promoveze legătu
rile culturale între țări și p>- 
poare, să favorizeze o largă cir
culație a tot ceea ce a creat și 
creează mai bun și mai valoros 
umanitatea.

Cultura, ea una dintre moda

litățile specifice de manifestare 
a omului, a avut întotdeauna 
un rol de maximă însemnătate 
în viața societății. Se poate a- 
firma că la baza oricărui pro
gres uman a stat, în ultimă in-> 
stanță, un act de cultură. In de
cursul timpului, numai prin cul
tură oamenii au reușit să-și cu
noască condițiile de viață, să 
înțeleagă sensurile existenței 
lor și să acționeze în direcția 
progresului, a făuririi anul trai 
mai bun.

In epoca noastră, cînd geniul 
uman pătrunde în adîncul tai-

(Continuare în pag. a 4-a)

MAI LA DREAPTA Noi elemente prefabricate dc beton își oc-upd 
locul in zidurile blocurilor ce se înalță in cartierul Aeroport

A

încheind prima etapă

Cetățenii din comuna Anmoasa au con
tinuat in ziua de duminică 30 aprilie, acțiu
nile patriotice pentru gospodărirea fi înfru
musețarea localității, încheind astfel prima e- 
tapă a întrecerii patriotice dintre consiliile 
populare cu rezultate deosebite pe linia exe
cutării unor lucrări de mare utilitate pen
tru întreaga populație.

Mobilizați de deputății IOAN BORNE- 
MISA, ALEXANDRU ARVAT, OLGA TOMU- 
ȚA fi IOAN ȘORTAN, peste 150 de cetățeni 
au lucrat la amenajarea fi întreținerea dru
mului comunal pe „Vale-n sus" unde au aș
ternut balast, au curățat rigole și albia pîrîu- 
lui pe o distanță de 500 metri.

In cadrul acestei acțiuni de muncă pa
triotică au fost prestate peste 1 200 ore, rea- 
lizîndu-se un important obiectiv din angaja
mentul consiliului popular luat în întrecerea 
socialistă. S-au evidențiat fi cu acest prilej 
harnicii cetățeni IOAN FLOCA, IOSIF BONN. 
DUMITRU BOCANCEA. IOAN VLAȘIN, 
GHEORGHE SO1CA, ȘTEFAN VLAȘIN. 
IOAN TOADER, ȘTEFAN FRĂȚIL.A, LU
DOVIC BENEDEK, MARTIN HUTTER, VA- 
SILE OPRA. COSMA CIULEA fi mulți alții, 
care au răspuns cu însuflețire la chemarea 
comitetului executiv al consiliului popular 

Iosif SIMO
vicepreședinte al Consiliului popular corni- 

nai Aninoa«;f»
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Convorbire cu autorul

CĂRȚI
I 956,

AUTORI

urmează 
carte și

„260 de zile in fata morții". 
apariții am avut cu autorul

inamic, atacînd pozi- 
baterii de artilerie 
noștri crezuseră că

devenit 
de

R.D.G., care 
tipări. De ase- 
în prezent ma- 
pentru această 

prestigioasă edi-

Steagul roșu

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI VOLUNTARI —

a-

I

eu

cuvîntul

Vasile BORDEA

GRUPA nucleul pe care
se clădește viața pionierească

(Urmare din pag. 1)

a fost instrn-

difuzate în

Recent, lotul Petrila al Șanti
erului Valea Jiului al T.C.M.M.

eo-
ca-
co-

Gă-
Ex-

„Au

și analizîndu-se 
construirea 

bine utilată 
în imediate 
„Ștefan" și

a primit amplasamentul postu
rilor de transformate de 50

încheiat 
cursanți, 
de cîn- 

urmare 
de

de lecto- 
și îndrumă-

— prin 
șantier 

dragos- 
frirmu-

se identifică

calificarea 
public. Ca 

cunoștințelor

evitareu ori- 
prîvind mo- 
acest traseu

călătorii
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în îa(a morții fe;.: materialelor
publicate

Comandant de companie in războiul antihitlerist, par
iind pe atunci gradul de căpitan, distins — pentru vitejia 
dovedită in lupte — cu numeroase ordine și medalii româ
nești, sovietice și cehoslovace, locotenent-colonelul in rezer
vă JON GH. PANA a devenit cunoscut in rîndul cititorilor 
prin lucrările memorialistice al căror autor sau coautor es
te : („260 de zile in linia intii", „Pe viață și pe moarte", 
„Din august pînă in mai"). Nu de mult, fostul combatant, 
pentru a cărui capturare hitleriștii instituiseră un mare pre
miu în bani, a avut satisfacția de a-și vedea realizat un nou 
volum memorialistic intitulat 
Cu prilejul acestei valoroase 
convorbirea ce urmează :

— Noul volum este o reedi
tare a cărții „260 de zile în 
linia intii", apărută în 1958 ?

— Nu, cj e vorba dc o 
carte cu totul nouă. Doar te
matica e aceeași t vitejia o- 
stașilor noștri în zilele insu
recției și ale războiului anti
hitlerist.

— Cum se explică, totuși, 
asemănarea izbitoare dintre 
titlurile celor două volume ?

— Luptînd împotriva hitle- 
riștilor mereu în linia întîi, 
din prima zi a insurecției ar
mate și pînă în clipa marii 
biruințe de la 9 mai ’945, deci 
260 de zile, am ținut mult 
la acest amănunt
pentru mine o amintire 
neuitat.

— Ce i-a determinat

final, va rezulta un roman 
de evocare istorică.

— De care dintre eroii căr
ții v-ați legat ce] mai mult 
sufletește și de ce ?

— De toți. Altfel n-aș fi 
scris despre ei. Totuși, din 
lunga galerie a eroilor îi 
amintesc pe cîțiva: Viorel 
Mărcuș, sublocotenent rezer- 
vist, de profesie compozitor: 
spre sfîrșitul lui septembrie 
1944, în cel din urma asalt 
de pe Dealul Sîngeorgiului

Noua saiă de apel 
a minei

pe 
hitlcriști să instituie un Pre
miu pentru capturarea dv. ?

— Făceam parte din vesti
tul regiment 34 infanterie. 
Compania mea, alcătuită din 
luptători viteji, netemători de 
moarte, producea ravagii în 
rîndurile hitleriștilor prin in
cursiuni îndrăznețe în lini
ile lor, ziua sau noaptea, pe 
orice vreme.

— Intenția să scrieți lucrări 
de gen memorialistic s-a năs
cut în acele zile de foc sau 
mai tirziu ?

— Adeseori, sub ploaia de 
gloanțe, mă fulgera gîndul că 
aș putea să cad. îmi ziceam 
că e de datoria mea să co
munic generațiilor viitoare 
cîte ceva din marea epopee 
a acelor bătălii. Trăiam însă 
și cu speranța că într-o bu
nă zi îmi voi revedea plaiuri
le natale și că voi scrie eu 
însumi despre momentele din 
război. Dc aceea, zilnic îmi 
notam în carnetul de cam
panie amănunte privind lup
tele la care luasem parte, 
faptele de vitejie ale ostașilor, 
gîndurile și năzuințele, bucu
riile și durerile lor. Adică 
jurnalul meu de front

— Conține acest jurnal și 
amintiri pe care încă nu le-ați 
valorificat în cărți ?

— Chiar foarte multe. Pe 
toate acestea le trec printr-o 
osmoză din care sper că, în

lîngă Mureș, cu automatul 
într-o mînă și cu o eșarfă 
tricoloră în alta s-a avîntat 
în fruntea plutonului său; a 
căzut pe cota 495, ca un brav, 
cu privirile ațintite spre sa
tul său natal, Lechînța. Ulti
mele lui cuvinte au fost : 
„Așa știe să moară un ofi
țer român !“. Un alt viteaz 
— sergentul major Citirea 
Dumitru; în Munții Tatra a 
rezistat cu grupa sa, în în
cercuire, timp de 48 de ore. 
Iar soldatul Panait Grigore e 
lin alt erou. Lîngă Hron, în 
Cehoslovacia, s-a oferit să în
deplinească o misiune foarte 
importantă și primejdioasă: 
să ocupe cu pușca mitralieră 
singurul loc de unde putea 
fi oprit un contraatac inamic; 
deși pe timpul îndeplinirii 
misiunii picioarele îi fuseseră 
sfîrtecate de schije, el a con
tinuat să tragă pînă la ulti
mul cartuș. Cînd fasciștii s-au 
năpustit spre el, a aruncat a- 
supra lor o ultimă grenadă.

— Clipa cea măi înălțătoa
re trăită pe front ?

— Ultimul asalt dat de re
gimentul nostru în diminea
ța de 9 mai '945 asupra pos
tului de radio ..DONAU", pe 
care l-am cucerit și prin ca-

re salutam mareața z) a vic
toriei asupra fascismului.

— Dar cea mai dramatică ?
— In Ungaria, lîngă Se- 

rencsz, cînd am executat o 
incursiune la vreo 20 de ki
lometri în adîncimea dispo
zitivului 
ția unei 
grea. Ai 
am fost decimați sau făcuți 
prizonieri. Trecînd jzrin mo
mente de un dramatism ex
cepțional, ne-am reîntors în 
liniile proprii, aducînd cu 
noj peste 100 de prizonieri.

— După război ați avut 
prilejul să revedeți itinera
rul eroicelor lupte ?

— Dc două ori : în 
eu prilejul turnării filmului 
documentar „Pagini de vite
jie", al cărui consultant am 
fost, și în 1969 cînd, pentru 
omagierea celei de a 25-a 
aniversări a Zilei forțelor 
noastre armate, am colaborat 
la realizarea emisiunii de te
leviziune intitulată 
eroic".

— A apărut sau 
să apară ultima dv. 
în alte țări ?

— Ea a fost solicitată de 
o ■ editură din 
sper că o va 
menea, știu că 
nifestă interes 
carte Și o 
tură pariziană.

— Ce mesaj ați dorit să 
le transmiteți cititorilor prin 
noul dv. volum ?

— Mesajul iubirii nemărgi
nite față de patrie, al erois
mului Și spiritului de jertfă 
manifestate cu incandescență 
de ostașii noștri care, în lup
tele cu fasciștii, au dat lotul 
pentru onoarea și viitorul lu
minos al patriei, lăsînd ge
nerațiilor de azi și de mîine, 
spre moștenire și îmbogățire, 
o pildă demnă, un nemuri
tor tezaur de tradiții eroice.

— Proiecte <le viitor ?
— Romanul despre care 

amintit. In prezent mai 
în pregătire un volum 
povestiri de război și un altui 
de eseuri inspirate din 
trecutul de luptă și din actu
alitatea noastră clocotitoare.

Convorbire consemnată de 
Nicolae POP

Articolul, apărut sub titlul 
mai sus, în ziarul nostru, nr. 6971 
din 31 martie a.c., relata două 
cazuri, sesizate de cititori, pe, 
teme aie tnansportuilui în co
mun. A lost vorba de îneălca-j. 
rea normelor de conduită față).' 
de călători de către șoferul Teo41 
dor Asan și taxatoarea Elisabe-, 
la Rumpe! iar, în cel de-a] doi-: 
lea caz, de abonamentele elibe-ț 
rate pentru traseul Petroșani —‘ 
Petrila.

Referinsdu-se la articolul în: 
cauză, conducerea l.G.C. Petro
șani informează redacția că, 
pentru întărirea disciplinei per- - 
sonalului de bord ai autobuze- ' 
lor care deservesc transportul 
în comun, șoferul Teodor Asan 
și taxatoarea Elisabeta Rum
pe) au fost sancționați discipli
nar, potrivit prevederilor Legii 
nr. 1/1970,

C-u privire la distanța pentru 
care sînt valabile abonamente
le Petroșani-Petrila am primit 
un răspuns detailat pe care îl 
redăm în întregime, pentru lua
re la cunoștință de către călă
torii interesați :

„In cazul abonamentelor de 
autobuz cu valabilitate pe tra
seul Petroșani — Cap de linie 
Petrila, facem cunoscut că, dis- 
pozițiunile date de către con
ducerea I.G.C.P. 
considera valabile 
unea de traseu de 
nie Petrila oînă ia 
totare „ȘCOALA" 
înființat). In acesi 
naiul secției auto care lucrează 
în zona respectivă 
it.

In plus, pentru 
cărei neînțelegeri 
dul de taxare pe 
nou înființat, s-a dat spre tipărit 
tabela cu tarifele corespunză
toare, care vor fi 
scurt timp tuturor taxatoarelor 
dc ne autobuzele care deser
vesc transportul în comun

Urmare celor de mai sus. înv! 
cazul cînd totuși unele taxa- ro
toare nu se vor conforma îrițoc-■■ '' mai acestor dispozițiuni și vom 
fi sesizați în acest sens, se vdr 
lua măsuri disciplinare cores
punzătoare".

Cu luni în urmă, într-unul 
din numerele ziarului „Steagul 
roșu" a fost anunțată începerea 
lucrărilor de construcție ale 
noii săli de apel de la mina 
Lupeni. Acum sîntem în măsu
ră să vă facem cunoscute ves
tea terminării și predării ei în 
folosința beneficiarilor. Vechea 
sală de apel nu mai corespun
dea cerințelor 
situația s-a hotărât 
unei noi săli, mai 
și care este situată 
apropiere a puțului 
a galeriei de coastă, respectiv, 
de intrarea în mină.

Lucrarea a fost executată de 
lotu] din Lupeni al Șantierului 
Valea Jiului al T.C.M.M. Noua 
clădire cuprinde sala de apel 
propriu-zisă, iar la etaj au fost 
amplasate șj amenajate birou
rile cane sînt într-o sti-însă legă
tură cu producția : birourile

Lupeni
maiștrilor, ale tehnicienilor 
indicii de plan și ale normato-
rilor. Astfel, s-au creat condiții 
optime pentru ca problemele 
scriptice ale producției în legă
tură cu salariația să se realize
ze mai bine, mai operativ.

Noua sală de apel dispune de 
vestiare, baie pentru corpul teh
nic, maiștri și este aerisită prin 
sistem de ventilație. Sectorul 
•gospodăresc al minei, căruia i-a 
fost dată în îngrijire se preo
cupă de întreținerea curățeniei 
atît în sala de ape] cît și în bi
rourile aferente, iar prin aportul 
mui grup de artiști plastici a- 
matori, din care au făcut parte 
Gavrilă Vîjdea Ș> Anton Beke, 
i s-a imprimat, printr-o reușită 
pictură ce reprezintă un grup 
de copii aducând flori minerilor 
ce ies din mină, un plus de 
specific mineresc.

A. MICA

KVA șa 250 KVA care vor 
sigura cu energie electrică tele- 
scaunul de la Paring. Lucrarea 
este condusă de maistrul Lau- 
rențiu Rădulescu, un priceput 
și activ comunist, om de nădej
de al lotului.

Pînă în prezent la ambele 
posturi dc transformare s-au 
executat săpăturile și s-au tur
nat fundațiile de beton, urmând 
ca pînă la sfîrșitul lunii mai, 
partea de construcții să fie ter
minată.

Condițiile de lucru fiind des-

tul de dificile dm cauza relie
fului muntos, a climei și a dru
murilor de acces grele, lucra
rea a fost încredințată spre e- 
xeoutarc echipei conduse de 
munistul Alexandru Balint, 
re și-a unit forțele cu alți 
muniști cum sînt Gheorglie 
man, Cornel l’ătruț, și alții,
perienția acumulată de aceștia 
la execuția cabanei Institutu
lui de cultură fizică și sport, 
tot din masivul Parîng. ne dă 
garanția îndeplinirii angaja
mentului.

Un sprijin permanent, efectiv 
și competent îl avem din partea 
beneficiarului — O.J.T. 
persoana dirigintelui dc 
Ernest Lupsa care prin 
tea sa pentru munte și 
seți'le sale parcă 
cu el.

Cursuri 
de calificare

Datini și obiceiuri din Țara Oașului
SIMBRA OILOR

o impresionantă sărbătoare populară
La fiecare început de mai, Sim- 

bra constituia o sărbătoare nu
mai pentru proprietarii și îngriji
torii de oi din Țara Oașului. Dar, 
de cîțiva ani, fa Sîmbră doresc să 
participe cit mai mulți oaspeți, 
care vin de la depărtări de zeci 
de kilometri pentru a asista la 
desfășurarea acestui frumos obi
cei. Astfel, Simbra devine o săr
bătoare populară, plină de farme
cul tradiției, cu mii și mii de par
ticipând sosiți de pe meleagurile 
Maramureșului, Sălajului și Săt- 
marului.

Pentru a afla cite ceva in legă
tură cu istoricul acestei sărbători 
montane, ne-am adresat tovară
șului loniță G. Andron, cunoscut 
cercetător al obiceiurilor populare 
din zona etnografică Oaș :

- Nu am întilnit nici un bătrîn 
din Țara Oașului, care să-și adu
că aminte cel puțin din spusele 
moș-ștrămoșilor săi de începutu
rile datinei „Simbra oilor" sau 
„Alesu-oilor" cum i se mai spune 
în unele sate oșenești, care desi
gur, își are obirșia în trecutul în
depărtat, cind una din cele mai 
importante ocupații ale oșanului 
era păstoritul.

De altfel, existența in folclorul 
oșenesc a unor splendide varian
te ale Mioriței și legenda fetei -

călcată la 
cheamă din „trîmbghiță 
ne dovedesc cu prisosință vechi
mea oîeritului in Țara Oașului.

Această sărbătoare de primă
vară are loc cu regularitate în 
fiecare an la începutul lunii mai 
și marchează ziua importantă cînd 
oile ies la pășune de munte.

Cu citeva săptămini mai înain
te, oierii se înțeleg care să „în- 
sîmbreze" împreună, adică să for
meze cite o stină, stabilind mai 
ales locul Simbrei și, eventual, 
data acesteia. In fiecare sat se 
formează mai multe stini, care 
sînt conduse de ciobani, „păcu
rari" cum li se spune pe aici.

In preziua Simbrei, oile cu lap
te, „mulgările" sînt despărțite 
miei și de sterpe, iar seara 
mulg „pe știmb", adică nici 
proprietar nu-și mulge oile lui, 
ale altuia, pentru ca să nu lase 
nici un strop de lapte în pulpa 
oilor.

Tot în această zi, oșencile pre
gătesc mîncărurile, făcind „cola
cii simbrii" frumos ornați, sarma
lele, adică vestitele „boace", miel 
umplut, miel fript, miel pane, 
cirnați, șuncă, prăjituri și chiar 
tort.

In ziua Simbrei - așteptată cu 
motivată nerăbdare și cu mult

stină de „lotri" - care 
..............ă" ajutor,

de 
se 
un 
ci

drag in Țara Oașului - in timp ce 
oile pasc în poieni, în sat se for
mează pîlcuri-pilcuri de simbrași, 
care urcă pe cărările și ulițele 
satelor spre dea), in frumoasele 
lor costume și cu desagii încercați 
de bunătăți.

La amiază are loc mulsul oilor, 
cantitatea de lapte insemn:ndu-se 
pe „răbojul" de lemn, iar mai nou 
se notează și in caiet, păstrindu- 
se în orice caz unitățile de mă
sură moștenite din bătiîni : picu- 
ru, cupa, ceanucu, găleata si mă
sura, primind la „brîndza dintiie" 
de 50 de ori mai mult lapte de 
cit cel avut în ziua Simbrii, din 
care se face cașul, apoi brînza, 
urda, jintița etc.

După ce s-a terminat măsura
tul laptelui - care este cel mai im
portant act din tot ceremonialul 
Simbrei, făcîndu-se cu deosebită 
atenție, urmează masa comună 
întinsă pe iarbă verde, zisă „pe 
două rinduri", unde mesenii se 
înfruptă din bunătățile de mincă- 
ruri, stropindu-le cu nelipsita 
„horincă" și la urmă cu vin.

Cind s-au dezlegat limbile și s-a 
potolit foamea, incepe dansul 
obcină, care încheie această 
unică in felul ei, cu amintiri 
neuitat pentru cei prezenți.

In ultimii ani, la ritualul aces-

(Urmare din pag 1)

mul cu fața rotundă, cu mii- 
ni mari, noduroase, pe care-l 
văzusem cu citeva o> 
înainte aplecat asuj. 
ruburilor unei vane, 
se pare, împlinea, in 
de mai, 20 de ani de 
in uzină.

— Sînt un lăcătuș
Din 1052. 1 Mai, după înde
plinirea stagiului militar, 
cind, cu carnetul de munci
tor calificat în buzunar mi- 
am ocupat locul repartizat. 
Sînt o mulțime de ani. da
că stau să mă gîndesc.

? mai 
ra șu-
1 treia 
~i intii 
muncă

și atit.

sînt de a se 
și pe porți- 
la cap de li- 
stația uirmă- 
(traseu nou 
sens perso-

Pentru construcția 
telescaunului 
de la Parîng

In anul 1971, au terminat 
cursurile de calificare în specia
litățile preparatori cărbune, lă- 
cătuși-ajustor la banc și su
dor cu gaze, un număr de 40 
de angajați de la preparația Pe
tri) a. Recent au
cursurile alți 24 dc 
obținînd 
tăritor
a însușirii 
metrologie predate 
ru] Andrei Loy 
rii atente de care s-au bucurat.

toți cursanții au obținut medii 
bune la examenul susținut în 
fața comisiei, de la Centrul de 
metrologie Deva.

In curînd, din inițiativa con
ducerii tehnico-administrative, 
în colaborare cu comitetul sin
dicatului și al U.T.C., la pre- 
parație se vor deschide noi 
cursuri de calificare la locul de 
muncă în specialitățile prepara
tori cărbune, sudori cu gaze și 
lăcătuș-ajustor la banc.

Emilian DOBOȘ

resc se face spre grupe și de
tașamente ; aotiviștii organiza
ției, comandanții instructori an
gajează o confruntare perma
nentă cu activul pionieresc, 
confruntare cu implicații pozi
tive în sfera îmbunătățirii vie
ții de organizație, pentru dez
voltarea inițiativei și creativi
tății. a autoconducerii. Tot așa 
ne explicăm de ce tocmai în 
Valea Jiului s-a născut una din
tre cele mai valoroase inițiati
ve pionierești din ultimii ani 
— „In fiecare zi din viața de 
pionier — o faptă demnă de un 
viitor comunist" — îmbrățișată 
cu entuziasm de toți pionierii 
din județ cu ecouri în întrea
ga, țară.

Constatăm că, aici, în Valea 
cu vechi tradiții muncitorești- 
revoluționare, pionieria se ma-

mfestă prin elemente distincte 
ce-i conferă o anumită perso
nalitate : ea nu se manifestă 
doar în perimetrul școlii ci și 
în viața social-,politică, econo
mică și culturală a localităților 
miniere, spiritul muncitoresc, 
civismul, caracterul concret, 
militant de participare la toa
te sarcinile social-culturale și 
obștești confe.rindu-i prestigiu 
și maturitate.

Saltul calitativ vizibil înregis
trat în activitatea organizației 
municipale din Petroșani a pio
nierilor se explică prin modul 
concret și creator in care au în
ceput să-și desfășoare activita
tea pionierii comandanți.

Deoarece în etapa viitoare ac
tivitatea pionierească va abor
da noi probleme și domenii ca 

. de exemplu pregătirea pionie
rilor pentru apărarea patriei, 
educația sanitară, o mai pro
nunțată preocupare pentru edu
cația civică și altele aș dori să 
fac rtteva referiri cu privire Ia 
<ontinutu] activității și coordo
natele pe care trebuie să-și a- 
xeze activitatea grupa de pio
nieri — temelia pe care se clă
dește întreaga viață pionereas- 
că.

MuMe din dezideratele care 
privesc activitatea grupei sînt 
deja realizate în unele unități 
si detașamente din Valea Jiu
lui, din județul Hunedoara, 
sublinierile noastre fiind, în 
mare «arte, rezultatul unei ex
periențe 
punem.

Grupa 
mentele 
te un colectiv închegat, cu 
teva trăsături distincte : aici 
cultivă prietenia și spiritul 
întrajutorare, relațiile de afini
tate dintre toți pionierii pe ba
za principiului eticii și echității 
socialiste. Fiind colectivul cu 
cea mai mare forță de coeziune, 
în grupă avem și mediu) ambi-

ant propice pentru însușirea și 
respectarea statutului, educarea 
politico-ideologică și cetățeneas
că de exercitare a opiniei pio
nierești, a răspunderii și disci
plinei. Formată din 8—10 pio
nieri, uniți după anumite ce
rințe de prietenie, omogenitate, 
cunoaștere reciprocă, dorință de 
întrajutorare etc, grupa, este 
colectivul care poate acționa 
mai operativ cu mai multă mo
bilitate decît detașamentul și 
nu numai în școală ci și în car
tier. In jurul grupei pot fi an
trenați activ părinții, frații mai 
mari, colaboratorii organizației.

Ca parte de sine stătătoare a 
detașamentului, dar și ca nu
cleu al acestuia, grupa partici
pă la mai multe categorii de 
activități i la activitatea detașa
mentului, la activități care nu 
țin exclusiv nici de grupă, nici 
de detașament, intermediare 
sau pregătitoare (de exemplu 
pregătirile pe care le face grupa 
pentru o reuniune pioniereas
că de sine stătătoare).

Prin aceasta se înțelege că 
grupa unește ceea ce doresc eo
nii:
pionierii — activitatea ei 
..efectul îmbinării opțiunii 
directiva".

Prin intermediu] grupei 
pionierii, dar absolut toți
buie să fie antrenați cu sarcini 
și măsuri concrete la viața pîo- 
nerească mai cu seamă că aria 
ei de acțiune nu se rezumă așa 
cum spuneam numai la «peri
metrul școlii" ci și la activitatea 
socială obștească a blocului, 
cartierului, localității. Acensta 
nu înseamnă că activitatea unei 
grupe poate ieși de sub influ
ența și îndrumarea comanda
mentul ii detașamentului.

Grupele apar cu sarcini con
crete în programul detașamen
tului, își pot schița Ș> o anu
mită planificare, țin adunări lu
nare, un jurnal al grupei, în 
activitatea lor intervin pe par

curs elemente spontane și de 
aceea ea nu poate fi concepută, 
programată rigid.

Comandanții detașamentelor, 
pionierii comandanți și coman
danții instructori trebuie să o- 
rienteze activitatea grupelor 
pentru realizarea onor sarcini 
educative, cum ar fi educarea 
politică și etică, cetățeneasca, 
comportarea pionierească, învă
țătura și disciplina, îndatoririle 
social-obșești, petrecerea timpu
lui liber. Aici este stimulată 
inițiativa, aici avem climatul 
potrivit pentru disciplina pio
nierilor formarea deprinderilor 
organizatorice, cultivarea răs
punderii și exigenței, a sociabi
lității. solidarități’’ și spiritului 
de întrajutorare

Prin întreg sistemul de inter- 
lelații din grupă se clădește 
co’ectivul pionieresc.

Grupa oferă și cel mai potri- ' 
vit cadru pentru formarea unor 
trăsături de caracter cum ar fi i 
cinstea, sinceritatea, demnita
tea și corectitudinea, a spiritu-' 
lui critic constructiv, a onoare? 
pionierești.

In munca cu activul pionie
resc din Valea Jiului noi dis- ’ 
punem de o bună experiență i 
intîlniri periodice (cu coman
danții unităților), instruirea ac
tivului și organizarea lunară a 
zilei activului pionieresc la ni
vel de municipiu și orașe Cre
dem că în primul rând membrii 
activului, pionierii comandanții 
trebuie ajutați să înțeleagă, 
să-și însușească si să aplice cb 
sprijinul comandanților instruc
tori. aceste importante orientări 
și cerințe, pentru noi acumulări 
și salturi calitative în activi
tatea unităților de pionieri din 
municipiul Petroșani. unde, 
prin grija organelor și organi- 
zațiillor de partid și obștești, 
a tuturor factorilor, pionieria se 
manifestă ca o prezență politi
că și socială activă, prestigioasă.

de pionieri prin 
ei organizatorice

toți 
tre-

ou ceea ce trebuie să facă 
fiind 

cu

ele- 
es- 
cî- 
se 
de

bune de care deja

Confesiunile unui bigudiu
nimic, a 
bigudiul. 
loc să

pe 
zi» 
de

tei vechi și populare săibători i se 
adaugă prezența artiștilor amatori 
din județul Satu Mare care com
pletează farmecul și datinele a- 
cestui obicei. Un adevărat torent 
al cintecului și jocului oșenesc se 
revarsă în jurul hanului de la 
Simbra oii, loc de popas pentru 
drumeții care vor 
cealaltă parte - a 
Țara Maramureșului.

Pentru amatorii de asemenea

să treacă în 
muntelui, in

frumuseți este bine de menționat 
că O.J.T. Satu Mare, asigură, in 
ziua serbării, transportul la sim- 
bră cu autocarele. Șoseaua este 
complet asfaltată, incepînd de Io 
Livada dinspre Baia Mare sau 
Satu Mare. Așa că sinteți poftiți 
să vizitați aceste meleaguri, să 
fiți oaspeții oșenilor, oameni pri
mitori, bucuroși oricind de oas
peți.

Flaviu ISTRATE

CA ÎN PRIMA ZI
Sint vorbele unui munci

tor care șapte mii trei sute 
de zile a intrat și ieșit pe 
poarta termocentralei Paro- 
șeni, dar ele pot aparține în 
aceeași măsură oricărui mun
citor de la Lupeni sau Petri- 
la. In această uzină nimeni 
nu este bătrîn. Și cei mai 
virstnici sînt tineri aici, la 
Paroșeni.

— E mai greu acum, ca-n 
prima zi ?

— Depinde ! Au trecut 20,

îndeajuns de mulți — ca să 
te convingi că nu-ți e îngăduit 
să te joci cu vârsta, cu ambi
țiile ei, cu drumul parcurs. 
Puțini — dacă te raportezi la 
ce vrei să faci in viață. Eu 
am un băiat de care mă ocup 
în mod „excepțional", adică 
il ajut să învețe meserie. E 
abia elev la școala profesio
nală din Lupeni. Vreau să 
ajungă electrician, apoi...

— Credeți in meseria alea
să ?

— In mod sigur, da. Dacă 
aș fi simțit o clipă, in acea zi 
de mai, cînd, cu ani in urmă, 
deveneam meseriaș, că nu 
mi-e locul aici, aș fi renunțat 
imediat. Am fost întotdeauna 
convins că altceva n-aș fi fă
cut mai bine decît lăcătușe- 
ria .

Vladimir Aron privește ta
că odată vanele pe care e- 
chipa sa le montase
cum ar fi vrut să se incre-

dințeze de calitatea montaju
lui. Peste citeva clipe vor tre
ce la probă. „Munca este o 
școală a inteligenței", sînt 
vorbele lui V. Aron. cel care 
în prima zi de mai înmănun
chează valorile muncii sale, 
în compania căruia se poate 
cunoaște istoria uiinei, a oa
menilor îndrăgostiți pătimaș 
de meserie, de locul unde tră
iesc și

Cinci ne-am despărțit,
bele se terminaseră. Și la fel 
ea florile din curtea termo
centralei, chipul lui Vladimir 
Aron, înflorea de bucurie. 
Proba trecuse cu bine.

m uncesc.
pro-

ca și

>:
£

Mai zilele trecute 
pașii m-au purtat 
spre secția de coafură 
din complexul de de
servire aparținind 
cooperativei „Unirea" 
din Petroșani. Nu 
era prea aglomerat, 
totuși mai multe cli
ente își așteptau ria
dul. N-am prea înțe
les de ce se așteap
tă. Dar în fine, m-am 
aliniat și eu lingă ce
lelalte, 
cut, 25 
Curind 
căreia 
mi-a pus părul pe bi- 
gudiuri și m-a invitat 
in încăperea cu căști
le pentru uscat. îna
intea mea mai erau 
4 cliente. După 30 de 
minute am ajuns și 
eu sub o cască. Deci 
mă aflam de 55 de 
minute acolo. Nu-i 
chiar așa de mult de 
așteptat — mi-am zis; 
peste alte 40 de 
minute sînt gata. Am 
făcut apel la răbdare. 
Dar. stupoare! Abia 
au trecut citeva mi
nute de cind mă a- 
flam sub cască cind 
un bigudiu începu să 
se miște neliniștit in 
părul meu. Era expli
cabil. Din cauza căș
tii care nu se putea 
regla, bigudiurile au 
început să se înfier- 
binte in așa măsură 
incit uscatul părului

a devenit un calvar. 
Enervată mi-am 
scos capul de sub 
cască. Am auzit a- 
tunci lingă ureche un 
oftat. Am devenit a- 
tentă. N-am mai au
zit nimic. Dar curind 
bigudiul care a oftat 
nu s-a mai putut stă- 
pini

Astfel au tra
de minute, 

luerătoarea 
m-am adresat

și mi-a vorbit : 
Nu mă mir că 
scos capu l de 

cască — a spus 
insuportabil 

că 
de

ț i-ai 
sub 
el. Este 
și inchipuiește-ți 
noi, bigudiurile.

î N S E M

— Asta-i 
continuat 
Clientele, în 
stea sub aparate 30— 
40 de minute, pen
tru uscare, pierd mai 
mult timp nesu par
iind aerul fierbinte 
al acestora, iar con
sumul de curent creș
te, crește mereu. Dar 
cui ii pasă ?

— Nu înțeleg! Res
ponsabilele schim
burilor ce fac, stau cu 
miinile în sin ? 
nu se coafează ?

Ele
Nu

NARE
zeci de ori, în fieca
re zi, trebuie să su
portăm, alături de 
clientele pe capul că
rora ne aflăm, acest 
tratament neomenos...

— De mult nu 
funcționează căștile 
acestea cum trebuie 
— m-am informat ?

— De luni de zile 
tot așa o ducem. Din 
cele 11 căști de usca
re numai 5 funcțio
nează. Dar și dintre 
ele sub 3 nu poți sta 
mai mult de 
minute, dacă 
să pleci cu păr 
aici...

— Ai dreptate 
i-am spus bigudiului- 
grăitor. Acest adevăr 
l-am simțit pe... pă
rul meu.

cinci 
vrei 

de

știu că aparatele sînt 
defecte ? — ani între
bat stupefiată.

— O I Ba da. Toată 
lumea știe. Situația 
aparatelor au sesiza
t-o de zeci de ori și 
conducerii cooperati
vei. Dar ce folos ? 
Ea nu se... coafează!

— Perfect. Dacă 
știe, ce se mai așteap
tă, de ce 
măsuri ?

— Au
— m-a 
terlocutorul 
dar rezultatul 
dramatic, 
care 
căștile 
jat" 
n-ai 
zut 
rău

nu se aplică

luat măsuri 
asigurat iii- 

meu — 
este

Specialiștii 
au „reparat" 

„le-au ar an
in așa fel că dc
ști că le-au vă- 
ai jura că mai 
le-au stricat de-

cit le-au dres.
— Așa se pare, ani 

confirmat ajunsă la 
capătul răbdărilor 
Casca sub care stau 
cu... intermitent/ 
(prima de lingă intra 
re) nu usucă ci... fn 
ge.

—De aceea, da/ 
ați observat, clientei 
o ocolesc — îmi a- 
trase atenția tovară 
șui meu de necazuri 
Citeva au preferat să 
mai aștepte 
de minute in 
decit să se... 
sub ea.

Intre timp, 
mi s-a uscat. Consul 
tindu-mi ceasul an 
constatat că în loc 
de 30 de minute, cit 
dura altădată uscatul 
părului, am stat 
20 minute in 
cască. Dar 
faci ? Ce nu 
o femeie pe 
frumuseții

Totuși, nu 
cheia fără a 
conducătorilor coope 
rativei „Unirea" ca 
măcar odată pe tri
mestru să-și 
jeze" 
secția 
tru a i 
de la 
pentru

15—20 
phi' 
frige

păn
i

cu 
plus sub 
ce să-i 
sacrifică 
altartil.

pot în 
propun/

ara n - 
și ei părul la 
amintită, pen- 

culege imnresi: 
su rsă. Drept

• care semnez

BIGUDIUL
Pentru conformitate

M. LAZAR
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La Complexul expozițional 
din Piața Scînteii s-a deschis, 
miercuri dimineața, Expoziția 
internațională de echipamen
te pentru industria de petrol, 
chimie, materiale plastice și 
cauciuc, organizată de Ca
mera de comerț a Republicii 
Socialiste România și Ministe
rul Industriei Chimice.

Manifestare economică in
ternațională de prestigiu, ex
poziția reunește circa 150 de 
firme din Anglia, Austria,

crarca maselor plastice, echi
pamente pentru șantierele pe
troliere, instrumente de labo
rator și cercetare, calculatoa
re electronice, mașini și utila
je pentru industria hîrtiei și 
celulozei, instalații pentru in
dustria cauciucului, diferite 
substanțe și produse chimice.

Țara noastră prezintă o 
gamă variată de utilaje și in
stalații, care confirmă poten
țialul actual al industriei ro
mânești. Se remarcă instala-

în acord simplu, și la un cîștig 
mediu sporit cu 8,5 la sută.

Posibilitățile de extindere in 
1972 a lucrului pe șantiere în 
acord global au făcut obiectul 
unor studii și măsuri recent lu
ate de Ministerul Construcți
ilor Industriale, Au fost astfel 
elaborate studii și propuneri 
pentru reglementarea experi
mentării acordului global în lo
turi și șantiere pe care mun
cesc mai multe formații de lu
cru, Io mai multe obiecte. De

D
n
D
D
D

BREVIAR
Cehoslovacia, Danemarca, El
veția, Franța, R.F. a Germa
niei, Italia, Olanda, Polonia, 
România, Statele Unite ale 
Americii, Suedia, Ungaria.

Participanții la festivitatea 
de deschidere au fost salutați 
de Roman Moldovan, preșe
dintele Camerei de Comerț.

A luat apoi cuvîntu] minis
trul industriei chimice, Mihail 
Florescu, care a relevat eve
nimentul ca pe una dintre 
cele mai importante manifes
tări expoziționale găzduite a- 
nul acesta de capitala țării 
noastre.

După festivitatea de inau
gurare, a fost vizitată expo
ziția. Pe o suprafață de peste 
14 000 mp sînt prezentate mii 
de exponante, într-o gamă 
variată de echipamente, ma
șini și utilaje, folosite în a- 
ceste sectoare industriale.

Firmele străine expun in
stalații pentru procese petro
chimice, mașini pentru prelu-

țiile de foraj seismic, cele de 
prevenire a erupțiilor, de fa
bricare a ureei, coloanele de 
sinteză, schimbătoarele de 
căldură din oțel inoxidabil, 
realizate în unitățile speciali
zate din Ploiești și București.

★
Acordul global ca formă sti

mulativă pentru sporirea pro
ductivității muncii și o ciștigu- 
lui mediu al muncitorilor cu
prinde în sfera sa un număr 
tot mai mare de șantiere. Anul 
trecut, de pildă, din cele 9 500 
angajamente-contract pentru 
diferite lucrări, aproape 3 000 
au fost realizate înainte de 
termen. Din producția totală a 
anului, 34,5 la sută a fost e- 
xecutată în acord global, ceea 
ce a dus la o productivitate a 
muncii mai mare cu 17 la su
tă, față de lucrările executate

asemenea, colectivele de con
ducere afe trusturilor au pri
mit indicația să analizeze rea
lizările și să elaboreze procen
te de extindere a acordului 
global, în așa fel incit să in
cludă marea majoritate o lu
crărilor de construcții-montaj. 
In sprijinirea acestei acțiuni, 
se subliniază necesitatea unor 
măsuri locale pentru asigura
rea șantierelor cu materiale și 
utilaje, pregătirea tehnologică 
minuțioasă a operațiilor, popu
larizarea realizărilor obținute 
in sectoarele unde este aplicat 
acordul global, precum și pen
tru o mai bună organizare a 
formațiilor de lucru etc.

Pentru viitor se prevede, de 
asemenea, studierea extinderii 
acordului global și la produc
ția secundară industrială a 
șantierelor noastre de construc
ții industriale și agricole.

(Agerpres)
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tizeze in primul semestru al a- 
nului 55 — 57 Ia sută din pla
nul anual. Realizarea ritmului 
prevăzut de organele noastre lo
cale prezintă o deosebită im
portanță pentru activitatea de 
investiții din municipiu deoa
rece asigură punerea în funcți
une înainte de termen a unor 
importante obiective industria
le și darea în folosință într-un 
termen mai scurt a obiective
lor social-culturale aflate în 
construcție. Este pe deplin po
sibil ca prin îmbunătățirea ac
tivității pe șantiere să se de
vanseze termenele de punere în 
funcțiune la următoarele obiec
tive : creșterea capacităților de 
producție la minele Lonea Șt 
Aninoasa, cu 15 zile, barajul de 
acumulare și stația de tratare 
a apei de Ia Valea de Pești, cu 
45 de zile; de asemenea, este 
posibilă devansarea unor obiec
tive social-cultural e.

In scopul realizării acestor 
obiective se impune ca organe
le și organizațiile de partid, 
conducerile unităților beneficia
re de proiectare și construcții 
să mobilizeze întreaga masă de 
salariați la realizarea ritmică 
a planului de investiții. De im

portanță deosebită în acest sens 
este crearea tuturor condițiilor 
necesare de către conducerile 
unităților de construcții pentru 
extinderea muncii în acord glo
bal în așa fel îneît această for
mă de salarizare stimulativă să 
cuprindă în acest an cel puțin 
70 la sută din numărul munci
torilor constructori. Totodată, 
organizațiile de partid sînt da
toare să impulsioneze conduce
rile șantierelor de construcții 
pentru a extinde folosirea solu
țiilor de execuție industrializa
te care Ia construcțiile de locu
ințe trebuie să crească la cel 
puțin 50 la sută din apartamen
tele prevăzute în planul pe ti
pul în curs. O sarcină deosebi
tă ce revine tuturor factorilor 
angajați în activitatea de inves- 
tiții-construcții este intensifica
rea activității de elaborare și 
aprobare a documentațiilor 
tehmco-economice pentru noile 
lucrări prevăzute să înceapă în 
acest an și în anul vițtor.

In frunte cu organizațiile de 
partid, harnicii constructori de 
pe toate șantierele Văii Jiului 
vor munci cu entuziasm și hăr
nicie, cu toată priceperea și ab
negația pentru transpunerea în 
viață a sarcinilor reieșite din 
Plenara Comitetului Central al

Partidului Comunist Român, a- 
vind convingerea deplină că 
prin eforturile lor creatoare, de 
zi cu zi, sporesc dimensiunile 
puterii economice a municipiu
lui, înnoiesc și înfrumusețează 
mereu fața localităților Văii 
Jiului, contribuie la îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și dc 
viață ale locuitorilor acestor 
meleaguri adueîndu-și în ace
lași timp aportul Ia îuflorirea 
întregii țări.

înfrumusețează 
împrejurimile 

blocurilor
Locatarii blocurilor nr. 3, 5 

și 7 din Lupeni, sir. Viscozei, 
* au luat parte, zilele trecute, 

la o însuflețită acțiune de 
muncă patriotică pentru ame
najarea spațiilor din preajma 
blocurilor în care locuiesc. 
A fost săpată și însămînțată 
cu iarbă o suprafață de circa 
800 metri pătrați, au fost gre
blate suprafețele verzi nede
gradate și văruiț-i arborii or
namentali. In această primă 
și amplă acțiune de înfru
musețare organizată pe str. 
Viscozei s-au evidențiat prin 
contribuția adusă cetățenii 
Ion Hoss, Marin Manafu, Vic
toria Puntea, Isabela Cata- 
nas, Elisabeta Bărbulescu, 
Martin Domokos, Stan Bană, 
Livia Borolean, loan Strinu, 
Ioan Deatcu, Maria Suciu 
și alții

Teodor CRISTEA 
președintele comitetului de 

locatari

-------4-------Fier vechi plus toaleta atelierului
Uteciștii de la atelierul de con 

fecții metalice al Șantierului Va
lea Jiului - T.C.M.M. au organi
zat, în cinstea zilei de 1 Mai, cî- 
tevo acțiuni de muncă patriotică 
încheiate cu rezultate bune. Ei au 
colectat și expediat la I.C.M. 
aproape 6 tone fier vechi, au fă
cut curățenie în toate sectoarele 
atelierului. In fruntea tinerilor ca
re au participat activ la aceste 
acțiuni s-au aflat uteciștii Mircea 
Dubaru, llie Marcu, Ion Preduț 
și Adalbert Șima.

Marin POPESCU 
corespondent
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Soarele răsare la ora 5,03 și 
apune la ora 19,23.

Zile trecute din an — 125. 
Zile rămase — 241.

EVENIMENTE

O 1955 — A murit compozi
torul George Enescu (n. 1881) 
0 1972 — In S.U.A. au loc a- 
legeri preliminare în statul Ten- 
nesse.

mergem;
CASA DE CULTURA Dri- 

cani, la ora 18,30, în sala mică, 
la „Cadranul social-politic" va 
li prezentată tema : „Lărgirea 
orizontului de cunoștințe al ma
selor, condiție a dezvoltării și 
perfecționării continue a demo
crației socialiste".

CLUBURI — Aninoasa. O 
seară distractivă pentru tineret 
în cadrul căreia se va face și o 
informare politică asupra eveni
mentelor proeminente, la ora 20; 
Lonea. La ora 18, în holul sălii 
de spectacole, o joie a tinere
tului; Petrila. „Tineretul și fa
milia" este tema ce va fi dezbă
tută în cadru] clubului tineretu
lui la ora 17,30; Vulcan. La ora 
17, un concurs „Cine știe, cîș- 
tigă" cu tema „Din istoricul 
mișcării revoluționare și demo
cratice a tineretului din patria 
noastră, organizat în cadrul serii 
distractive pentru tineret".

FOLOM
JOI 4 MAI

PETROȘANI — 7~ Noiem
brie : Pădurea pierdută; Repu
blica : Hugo și Ioscfina; LO- 
NEA — Minerul: Băieți buni, 
băieți răi; PETRII.A : Decola
rea; ANINOASA : începutul; 
VULCAN : Simon Bolivar; LU- 
PEN1 — Cultural: 12 oameni 
furioși.

JOI 4 MAI

('omedia 
muzicală. 
„PÂC4LÂ“

Luni, 8 mai, la ora 20, 
teatrul de stat Reșița 
prezintă în sala Casei de 
cultură a sindicatelor din 
Petroșani un spectacol cu 
comedia muzicală PĂCA
LĂ. Textul comediei apar
ține lui Ștefan Titu, iar 
muzica lui Elly Roman. 
Regia artistică a spectaco
lului este semnată de 
Paul Mateescu, scenogra
fia de /-'lorica Rădulescu, 
ambii de la Amdfilm Bu
curești.

Pronoexpres
La concursul Pronoexpres nr.

18 din 3 mai 1972 au fost ex-
trase din urnă următoarele nu-
mere :

Extragerea I : 14 3 16 23
31 8.

Fond de premii : 1 773 175 lei.
Extragerea a II: 18 33 36

4 10.
Fond de premii : 2 321 785 lei.

9,00 Deschiderea emisiunii d 
dimineață. Telex; 9,05 Prietenii 
Iui Așchiuță — emisiune pentru 
preșcolari; 9,30 Speranțe... con 
iirmări — muzică ușoară (se 
lecțiuni); 10,C0 Curs de limba
engleză. Lecția a 14-a; 10,3C 
Telecinemateca : „Noaptea gene 
ralilor"; 12,40 Telejurnal; 16,30 
17,00 Curs de limba germană 
Lecția a 13-a; 17,30 Deschide 
rea emisiunii de după-amiază 
Emisiune în limba maghiară; 
18,30 Confruntări; 19,00 Muzică 
ușoară cu formația 1-lorea Mi
hai; 19,15 Publicitate; 19,2C 
1001 de seri; 19,30 Telejurnal. 
20,00 Tinerii despre ei înșiși; 
20,45 Pagini de umor : „Aven 
turi în epoca de piatră"; 21,10 
Conferință de presă cu dr. 
Christian Barnard despre pre
zentul și viitorul grefelor de 
inimă; 22,00 Recital... în șase: 
Cantabile; 22,30 „24 de ore". 
Din țările socialiste.

Gheorghc Bazavan; 12.00 Discul 
zilei; 12,15 Recita) Dionisie Ko 
nya; 12,30 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,15 A van- 
premieră cotidiană; 13,30 Tot 
înainte; 14,00 Din creația lui 
George Enescu; 14,40 Primăva
ră, primăvară — muzică popu
lară; 15,00 Buletin de Știri; 
15,05 Tribuna radio; 15,25 Pa
gini din muzica de estradă; 16,00 
Radiojurnal; 16,15 De ți-s dragă 
— piese corale de Timotei Po- 
povici; 16.30 Interpreți de mu
zică populară; 16,50 Publicitate 
radio; 17,00 Antena tineretului; 
18,00 Orele scrii; 20,00 Tableta 
de seară; 20,05 Zece melodii 
preferate; 20,40 La microfon, 
Maria Schipor și Gică Cristea; 
20,55 Știința Ia zi; 21,00 Re
vista șlagărelor; 21,30 Bijuterii 
muzicale; 21,45 Din lirica popu
lară — melodii și versuri; 22,00 
Radiojurnal; 22,30 Concert de 
seară; 22,55 Moment poetic; 
23,00 Concert de seară (conti
nuare); 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.
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Ieri, temperatura maximă a 
aerului la Petroșani a fost de 
plus 12 grade. Minimele au fost 
de plus 6 grade la Petroșani și 
de minus 1 grad la Paring.

Pentru următoarele 24 de ore t 
Vremea în curs de ameliorare, 
cer schimbător. Temporal] preci
pitații sub formă de ploaie, iar 
la munte lapoviță și ninsoare. 
Vînt slab pînă la potrivit din 
sectorul sudic.

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Odă limbii române; 10,00 Bu
letin de știri; 10,05 Muzică 
populară din județul Vîlcea; 
10,30 Clubul călătorilor; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Melodii 
de Aurel Manolache; 11,15 Din 
țările socialiste; 11,30 Cîntece de
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E.M. Aninoasa

Șeful echipei dc electricieni 
a sectorului V investiții, Traian 
Șorton și electricienii Albert 
Kuczko, Ion Furdui și Alexan
dru Bonk, se consultă cu privi
re la execuția unei lucrări.

fotoi Ion LICIU

PETRILA /

CONCURS PENTRU OCUPAREA
URMĂTOARELOR POSTURI:

— ȘEF SECTOR ELECTROMECANIC

— INGINER MINIER LA SECTORUL PRO
DUCȚIE

(Urmare din pag 1)

«crești. De la maistru și pînă la 
director, in activitatea cadrelor 
iehnico-ingincrești Se manifestă 
o accentuată lipsă de exigență. 
S-a hotărît, de exemplu, în co
mitetul oamenilor muncii să se 
creeze depozite de lemn in sub
teran in scopul îmbunătățirii 
aprovizionării brigăzilor; in rea
litate nu s-a rezolvat nimic. 
Minerii pierd și în prezent 
timp prețios umblînd prin mină 
după lemn. In esență, măsurile 
luate sînt judicioase, dar fără 
finalizare, fără efectul scontat".

După cum a reieșit dintr-o 
recentă analiză făcută de biroul 
Comitetului municipal de par
tid, atît comitetul oamenilor 
muncii cît și comitetul de par
tid de la mina Dîlja, în urma 
ajutorului primit pe parcursul 
anului trecut și în primul tri
mestru din acest an, și-au pro
pus o seamă de măsuri concre
te, bine gîndite care, DACÂ AR 
FI FOST APLICATE, ar fi pu
tut conduce ta redresarea situ
ației minei. Deși s-a a- 
tr-as atenția în mod insistent a- 
supra unor deficiențe cum sînt: 
calitatea foarte slabă a unei 
părți a lucrărilor miniere puse 
in ultimul timp în funcțiune, 
întreținerea necorespunzătoare 
a galeriilor și abatajelor, preo
cuparea scăzută pentru a se a- 
sigura formațiilor de lucru con
diții de muncă normale, condu
cerea minei n-a ținut, practic, 
seama de recomandările făcute 
și de măsurile pe care și le-a 
propus în acest sens. Ori, a re
cunoaște o stare de lucruri ne
corespunzătoare. a accepta re
comandările unor organe supe
rioare, a elibera o decizie pro
prie și a nesocoti apoi toate a- 
eestea, denotă o deficiență ex
trem de gravă, nepermisă în 
stilul de muncă al unui organ 
de conducere deoarece poate a- 
vea consecințe foarte neplăcute 
nu numai asupra prestigiului 
organului respectiv ci și asupra 
activității colectivului, așa cum 
se prezintă, de fapt, sub multe 
aspecte, și activitatea minei 
Dîlja.

Urmărind mai departe înlăn
țuirea aspectelor negative în 
stilul dc muncă al conducerii 
minei Dîlja fără prea multe 
căutări constatăm că cea mat 
mare parte din deciziile acestui 
organ n-au fost duse la înde
plinire, făeîndu-se prea puțin,

sau mai nimic, ea aceste decizii 
să fie cunoscute de către cei 
chemați să le transpună în 
viață. Pentru asigurarea cunoaș
terii și pentru aplicarea acestor 
decizii ar fi trebuit să existe o 
mai bună conlucrare între con
ducerea minei și comitetul sin
dicatului, urmărindu-se ca în a- 
dunările oamenilor muncii co
lectivul minei să fie informat 
pe larg asupra conținutului și 
importanței măsurilor luate, să 
se asculte cu mai multă recep
tivitate părerile și propunerile 
oamenilor muncii cu privire la 
aceste măsuri, să se prezinte cu 
regularitate informări asupra 
modului în care se înfăptuiește 
ceea ce s-a stabilit.

In adunările dc partid, în a- 
dunările generale ale salariați- 
lor, muncitorii de la mina Dîlja 
au ridicat importante probleme,

ple intenții, cuvinte goale așter
nute pe liîrtie. Un asemenea 
,,știl“ de muncă este dăunător 
pentru că duce la irosirea unei 
mari cantități de inteligență, 
gîndire creatoare și inițiativă 
investite în scopul găsirii unor 
soluții bune, ignorează voința Și 
hotărîrea colectivului de muncă. 
Iată de ce este absolut necesar 
— se impune ! — ca la mina 
Dîlja să se treacă hotărît de la 
stadiul elaborării deciziilor, Ia 
stadiul aplicării lor, să se scur
teze la minimum distanța ce 
desparte aceste două momente. 
Experiența ne învață că pentru 
asigurarea aplicării în viață a 
tinei hotărîri este necesar ca ea 
să fie adusă la cunoștința fac
torilor chemați s-o aplice, ca 
fiecare să știe precis CE are de 
făcut și IN CE TERMEN trebu
ie să îndeplinească sarcina ce

De la stadiul ELABORĂRII 
la stad ul APUCĂRII

au venit cu propuneri valoroa
se și s-au angajat cu responsa
bilitate să facă tot ce depinde 
de cj pentru îndreptarea situa
ției minei, pentru realizarea in
tegrală și depășirea sarcinilor 
de plan, pentru creșterea efici
enței întregii activități a minei. 
După cum rezultă însă din a- 
precierile făcute asupra situației 
de fapt, la nivelul conducerii 
minei n-a existat aceeași preo
cupare pentru a crea tuturor 
brigăzilor de mineri condiții 
pentru a folosi cît mai rodnic 
cele 6 ore de lucru din subte
ran; unele cadre din conducerea 
minei și sectoarelor, unii maiștri 
nu-și fac datoria cu toată răs
punderea, manifestînd o slabă 
preocupare pentru a crea brigă
zilor condiții să muncească co
respunzător dorinței lor dc a-și 
îndeplini planul și a onora an
gajamentele luate în întrecere. 
Nu se poate merge la infinit 
cu studii, analize, discuții, ho
tărîri, luarea de măsuri, trasa
rea de sarcini fără a se urmări 
ea toate acestea să aibă o fina
lizare care să se concretizeze în 
înfăptuirea obiectivelor propuse. 
Este știut că cele mai bune 
măsuri, cele mai judicioase de
cizii, atîta timp eît nu sînt a- 
plicate în practică, rămîn sim-

i s-a încredințat, să se contro
leze în permanență cum se în
deplinește, punct cu punct, ho
tărîrea luată, să se asigure toa
te condițiile pentru transpune
rea ei în viață și să se acorde 
ajutor acolo unde este necesar. 
Nu avem pretenția să susținem 
că, enumerînd aceste lucruri am 
prezenta niscaiva noutăți. Dacă 
le-am amintit totuși, facem a- 
cest lucru pentru simplul mo
tiv că la mina Dîlja tocmai a- 
ceste aspecte arhicunoscute Și 
esențiale pentru finalizarea u- 
nei decizii, sînt ignorate, trata
te cu nepăsare.

Deficiențele serioase din stilul 
de muncă al conducerii minei 
Dîlja reflectă — chiar dacă re
prezentanții acestui colectiv e- 
zită să recunoască deschis — și 
unele defecțiuni în stilul de 
muncă al conducerii Centralei 
cărbunelui Petroșani care, în ca
zul de față, putea acorda un 
ajutor mai mare. In această pri
vință este semnificativ faptul că 
în anul 1972 nici unul din mem
brii biroului executiv al Cen
tralei — cu toate că s-a cunos
cut situația firea a minei Dîlja 
— nu a participat la vreo ana
liză făcută la nivelul acestei 
exploatări. A te situa atît de 
departe de frămîntările mari

ale unui colectiv, mai ales în 
condițiile cînd distanța terestră 
între cele două unități este atît 
de mică nu dovedește, după pă
rerea noastră, o preocupare co
respunzătoare pentru a ajuta o 
unitate minieră să iasă din im
pas. Redresarea minei Dîlja, 
recuperarea rămînerilor în ur
mă atît din anul trecut cît și 
din primele patru luni ale aces
tui an necesită rezolvarea unui 
șir de probleme ca: folosirea 
deplină a capacităților de 
producție și a mijloacelor 
tehnice existente, asigurarea 
fronturilor de lucru active, ex
tinderea mecanizării în perspec
tivă, punerea în ordine a tutu
ror lucrărilor miniere, îmbună
tățirea căilor de acces, crearea 
unor condiții corespunzătoare 
de muncă la toate fronturile de 
lucru, stăvilirea fluctuației for
ței de muncă, întărirea discipli
nei, dezvoltarea spiritului de 
răspundere în rîndul tuturor fac
torilor, de la muncitor pînă la 
director. Este o cerință esențială 
ea și Centrala cărbunelui, or
ganul său dc conducere să con
tribuie printr-un ajutor concret, 
direct, operativ și competent la 
rezolvarea acestor probleme.

In lumina indicațiilor biroului 
Comitetului municipal de partid, 
comitetul de partid al minei, ca 
for politic conducător al între
gului colectiv de muncă, are 
datoria să acorde, la rindul său, 
un mai mare ajutor comitetului 
oamenilor muncii în îmbunătă
țirea stilului de muncă, să con
troleze îndeaproape activitatea 
acestui organ, a fiecăruia din 
membrii săi, să antreneze toți 
factorii minei la aplicarea mă
surilor stabilite stimulînd acti
vitatea creatoare a muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor, să 
întărească rolul și competența 
fiecărei organizații de bază, să 
intensifice munca politică edu
cativă pentru a imprima întregii 
activități a minei un curs fa
vorabil unei munci cîtjnaj rod
nice.

NOTĂ : Pentru a da o adre
să maj precisă unor observații 
critice din acest material, adău
gam că la mina Dilja președin
te al comitetului oamenilor 
muncii este tovarășul MIRCEA 
POPESCU, inginer sef tovară
șul EMERIC KOVACS, secretar 
al comitetului de partid tovară
șul RADU LUPAȘCU, preșe
dinte al comitetului de sindicat 
tovarășul AUREL MARINESCU, 
iar secretar al comitetului 
U.T.C. tovarășul ROMAN BUR- 
DAN.

Controlul metanului 
se poate face atit cu 
ajutorul lămpii de si
guranță cu benzină, 
cit și cu detectoare 
de metan. înainte de 
intrarea în mină ve
rificați lampa de sigu
ranță cu benzină.

ȚINE MINTE!
DESCHIDEREA SAU
DETERIORAREA LAM-
Pil PORTATIVE SAU A

DETECTORULUI DE
METAN, IN MINA,

POT PROVOCA EX-
PLOZIE.

nu atingă sitele.

- Sitele să nu fie de

teriorate.

- îmbinarea dintre 

sticlă și părțile me

talice să fie perfect

etanșă.

- Sticla să nu fie 
spartă sau crăpată.

- închizătorul mag
netic să nu permi
tă deschiderea lăm
pii.

- Rezervorul lămpii
să nu permită scur

geri de benzină.

- Vîrful cirligului să

— MAISTRU AERAJ

— DOI MAIȘTRI MINIERI

— UN MAISTRU CAZANE

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 
prevăzute de H.C.M. 914/1968 și legea nr. 
12z1971 iar pentru postul de maistru cazane se 
cere să aibă autorizație de Ia I.S.C.I.R.

Concursul va avea loc în ziua de 23 V 1972, 
la sediul exploatării.

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
> între orele 6—14 de la biroul personal al ex

ploatării unde se vor depune și actele pentru 
concurs.

Mica publicitate
VIND Renault 10 Major alb. Telefon 1522, după orele 16.

jj;

i'

Prețul unui abonament este de 8 lei lunar,
9

24 lei trimestrial și 96 lei anual.

Abonamentele pe luna iunie se fac Ia 
chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin
deri, pînă Ia data de 31 mai a.c. inclusiv.

ASIGURAȚI-VÂ DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!
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Conferința regională

europene
pentru U.N.ES.C.O

(Urmare din pag 1)

a-

BBS

Continuarea convorbirilor
tovarășii Emil Bodnaraș și Ciu En-lai

Cuvîntarea a fost urmărită 
tenție, primită cu interes, și 
niată cu aplauze de întreaga asis
tență

Directorul general adjunct al 
U.N.E.S.C.O., John Fobes, a mul
țumit, în numele participanților, pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
României pentru mesajul transmis, 
pentru atenția pe care guvernul ro
mân o acordă Conferinței, subli
niind, în acest context, aportul în
semnat al țării noastre la acțiunile 
U.N.E.S.C.O., la extinderea colabo
rării internaționale, a schimbului de 
valori științifice și culturale dintre 
popoarele lumii.

La lucrările Conferinței participă 
reprezentanți ai comisiilor naționale 
pentru U.N.E.S.C.O. 
Anglia, Austria, 
lorusă, Bulgaria, 
pru, Danemarca, 
Franța, R. F. a 
Irlanda, Islanda,
Luxemburg, Malta, Monaco, Norve
gia, Olanda, Polonia, România, Spa
nia, Suedia, Turcia, R.S.S. Ucrai
neană Ungaria, Uniunea Sovietică.

Iau parte, de asemenea, în cali
tate de observatori, reprezen
tanți ai comisiilor naționale pentru 
U.N.E.S.C.O. din Canada, Repu
blica Populară Congo. Cuba, Repu
blica Arabă Egipt, Israel, R. P. 
Mongolă, Peru, Statele Unite ale 
Americii, precum și reprezentanți ai 
Vaticanului și ai unor organizații 
internaționale.

Sînt prezenți Richard Hoggart, 
subdirector general al U.N.E.S.C.O., 
alți membri ai Secretariatului 
U.N.E.S.C.O., Sayed Abbas Chedid, 
directorul Centrului de informare al 
O.N.U. la București, Alexander Ro- 
tival, reprezentantul Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvolta
re în România.

In prima ședință plenară de lucru 
au fost aprobate ordinea de zi și 
regulamentul intern de funcționare. 
Reafirmînd poziția de principiu a 
țării noastre cu privire la recunoaș-

cu 
subli-

din Albania, 
Belgia, R.S.S. Bie- 
Cehoslovacia, Ci- 
Elveția, Finlanda, 

Germaniei, Grecia, 
Italia, Iugoslavia,

terea din punct de vedere a drep
tului internațional a R. D. Germa
ne, stat european suveran și inde
pendent, reprezentantul român și-tț 
exprimat speranța că R. D, 
Germană va deveni cît mai curînq 
membră a U.N.E.S.C.O. și va parti
cipa cu drepturi depline la activi
tatea acestei Organizații. In context, 
el și-a exprimat regretul că R. D. 
Germană nu poate participa la a- 
ceastă reuniune. Poziția delegației 
române a fost sprijinită de delegați
ile altor țări socialiste europene 
participante la conferință.

Conferință a ales ca președinte 
de Jean Livescu, președintele Comi
siei naționale române pentru 
U.N.E.S.C.O. In Biroul conferinței 
au fost aleși în calitate de vicepre
ședinți
- W.
Ianev, 
Turcia
nea Sovietică — I. N. Zemskov. In 
calitate de raportor general al con
ferinței a fost desemnat Jacques 
Rial — Elveția, iar ca 
neral al conferinței —
— România.

Conferința a hotărît
a două comisii de lucru. Una este 
însărcinată cu dezbaterea problemei 
„Contribuția comisiilor naționale la 
dezvoltarea cooperării europene în 
domeniile educației, științei, culturii 
și informației", avînd ca președinte 
pe reprezentantul Poloniei, Eugenia 
Krassowska, iar ca vicepreședinte pe 
Jean Baugniet (Belgia) și ca rapor
tor pe Thomas Keller (R. F. a 
Germanici). Cealaltă comisie dezbate 
problema „Participarea comisiilor 
naționale la pregătirea,-realizarea și c- 
valuarea programului U.N.E.S.C.O.11 
și are ca președinte pe Jean Thomas, 
(Franța), ca vicepreședinte pe J. 
den Hollander (Olanda), iar ca ra
portor — pe Ksenija Gacinovic (Iu
goslavia).

Lucrăfile conferinței continuă.

PEKIN 3 (Agerpres). — To
varășul Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, a continuat 
miercuri convorbirile cu^tovară- 
șul Ciu En-lai, membru al Co
mitetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. a,l P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze — anunță agenția 
China Nouă. La convorbiri au 
participat Ie Cien-in, membru

al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepreședinte al 
Comisiei militare a C.C. al P.C. 
Chinez, Iao Uen-iuan, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, Ken Biao, șeful 
Secției pentru relații externe a 
C.C. al P.C. Chinez, Ciao Kuan- 
hua, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. A participat, de 
asemenea, Nicolae Gavrilescu, 
ambasadorul României la Pekin.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

C

șefii delegațiilor din 
J. Smith, Bulgaria — 
Finlanda — Sakari
— Bedrettin Tuncel,

Anglia 
Demir 
Kiuru, 
Uniu-

secretar ge- 
Ion Drăgan

constituirea

(Agcrpres)

(Urmare din pag. Z)

nelor naturii, descoperind și pu- 
nînd în valoare nebănuite re
surse, cultura și știința devin 
componente 
vieții omului, 
lor, o cerință fundamentală a 
mersului înainte.

Nu putem să subliniem în
deajuns importanța culturii ca 
factor propulsor al forțelor de 
producție, de a căror continuă 
dezvoltare depinde, se știe, 
prosperitatea societății în an
samblu.

In fond, cultura, cunoașterea, 
sporind puterea și influența o- 
mului asupra naturii, îi dau po
sibilitatea să producă mai mul
te valori materiale, să sporeas
că bogăția socială, iar cu cît a- 
ceastă bogăție este mai mare, 
cu atît se creează premise mai 
prielnice pentru progresul soci
al, pentru statornicirea egalită
ții și libertății.

Așa cum demonstrează isto
ria, cultura reprezintă, alături 
de bunăstarea materială, un 
factor de reală importanță al 
democrației, eu a cărei dezvol
tare se află într-o strînsă inter
dependență dialectică. Căci este 
notoriu faptul că omul cult, in
format, care cunoaște și înțele
ge legitățile devenirii istorice, 
poate dirija această devenire 
potrivit cerințelor progresului, 
ceea ce, pînă Ia sfîrșitul sfârși
tului. înseamnă libertatea ^în 
sensul ei real de necesitate în
țeleasă.

Observăm, în aceeași succesi
une de idei, că de-a lungul vre
mii. cultura s-a dovedit un fac
tor de dezvoltare a simțămîntu- 
kii de solidaritate umană. Pre
cum se știe, valorile spirituale 
au circulat întotdeauna, fapt pe 
deplin atestat de influența pe 
care au exercitat-o reciproc 
centrele de civilizație. Favori- 
zînd schimbul de valori spiritu
ale și. prin aceasta, cunoașterea 
reciprocă, cultura a stimulat și 
stimulează apropierea popoare
lor. dorința lor de cooperare pe 
multiple planuri.

Este indiscutabil că numai 
prin răspîndirea largă a cultu
rii și valorificarea ei în prac
tica economico-socială, în con
dițiile dezvoltării cooperării in
ternaționale, își pot găsi solu
ționarea problemele maiore 
care confruntă astăzi omenirea 
ca, bunăoară, înlăturarea sub
dezvoltării și a consecințelor ei
— foametea și analfabetismul
— ca să le amintim doar pe 
cele mai importante, combate
rea poluării mediului înconju
rător, politica demografică ș.a.

inseparabile ale 
iar răspîndirea

Revoluția științifico-tehnică 
contemporană face posibilă di
fuzarea culturii cu ajutorul u- 
nor mijloace de comunicație 
mereu mai numeroase și mai 
perfecționate. Dar acest fapt es
te departe de a fi suficient. Lu
mea resimte tot mai acut nece
sitatea, organizării circulației 
valorilor spirituale. Este limpe
de că prin intermediul organi
zării, cultura își amplifică for
ța de pătrundere, capacitatea 
de a accelera progresul general.

Tocmai în "această perspecti
vă ne apare întreaga însemnă
tate a activității U.N.E.S.C.O., 
pe care guvernul român a salu
tat-o și a sprijinit-o în perma
nență. își află șl aici ® expre
sie elocventă atașamentul Ro
mâniei socialiste față de dezvol
tarea culturii și de cooperarea 
culturală internațională, ca o 
coordonată majoră a politicii 
sale interne și externe.

In acest 
celei de-a 
giomale a 
europene 
care se întrunește la București 
la invitația Comisiei naționale 
române, nu scapă nimănui. Prin 
recomandările pe care le va a- 
dopta, Conferința va 
numai să reafirme 
necesității coperării europene, 
dar și, mai cu seamă, 
fice noi căi și mijloace capabile 
să intensifice cooperarea cultu
rală. Cu un astfel de program 
de cooperare, U.N.E.S.C.O. va 
aduce neîndoielnic o contribuție 
substanțială la dezvoltarea cul
turală a națiunilor europene, la 
stimularea relațiilor și schimbu
rilor culturale și științifice, la 
promovarea acelui dialog uman 
fără de care nimic nu poate 
dăinui cu adevărat.

Desigur, colaborarea europea
nă este folositoare nu numai 
popoarelor europene, dar și re
lațiilor multiple de conlucrare 
între continentul nostru și cele
lalte regiuni ale lumii. In acest 
spirit, România este profund 
interesată de activitatea desfă
șurată de U.N.E.S.C.O., a cărei 
expresie marcantă o constituie 
și această Conferință.

Adresez ca atare, în numele 
guvernului român, sincere urări 
de succes lucrărilor dv., cu spe
ranța că cea de-a Vl-a 
Conferință regională a Comi
siilor naționale europene pentru 
U.N.E.S.C.O. va deschide noi 
perspective de cooperare cultu
rală internațională, în folosul 
tuturor țărilor europene, și va 
sluji cauza progresului și a pă
cii în lume.

context, importanța 
Vl-a Conferințe re- 
Comisiitor naționale 
pentru U.N.E.S.C.O.,

putea nu 
conștiința

să identi-

guvernului R. 0. Germane

PREZENȚE ROMÂNEȘTI
La încheierea vizitei, ambasado

rul român în R. F. a Germaniei, 
Constantin Oancea, a oferit un 
cocteil, la care au participat re
prezentanți ai ministerelor, depu- 
tați în Bundestag, conducători ai 
concernelor vizitate și alți repre
zentanți ai industriei chimice vest- 
germane.

COPENHAGA 3 (Agerpres). 
— Cu ocazia prezenței sale în 
Danemarca, tovarășul Miu Do- 
brescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., a avut o întîlnire tovă
rășească cu conducerea Partidu
lui Comunist din Danemarca. Au 
participat Knud Jespersen, pre
ședintele P.C.D., Ih Norland și 
Per Kristensen, membri ai Bi
roului Politic, secretari ai C.C. 
al P.C. din Danemarca.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Totodată, tovarășul Miu Do- 
brescu s-a întîlnit cu Havgard 
Ejnar Kristiansen, secretarul ge
neral al Partidului Social-Demo
crat din Danemarca. Discuțiile 
purtate cu acest prilej s-au des
fășurat într-o atmosferă cordială.

BONN 3 (Agerpres). — Mi
nistrul industriei ușoare al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Crăciun, 
șase zile 
purtînd, 
birt cu 
chimice 
„Hoesl".
blcme ale dezvoltării schimburi
lor comerciale și cooperării indus
triale dintre firmele respective și 
industria română.

« RABAT 3 (Agerpres). — 
Ziua de 1 Mai a fost celebrată 
în Maroc prin demonstrații și 
manifestații organizate de oa
menii muncii în cea mai mare 
parte a orașelor țării, transmite 
agenția M.A.P. Desfășurate sub 
apelul la unitate Și solidaritate 
muncitorească, acestea au mar
cat hotărîrea oamenilor mun
ci; marocani de a lupta în con
tinuare pentru satisfacerea re
vendicărilor lor social-economi- 
ce.

Cu același prilej, la posturile 
de radioteleviziune a vorbit Ar- 
salanev el Jadidi, ministrul 
muncii și al problemelor so
ciale, care s-a referit la politi
ca guvernului privind dezvolta
rea economică armonioasă a ță
rii și ameliorarea nivelului de 
viață al populației țării.

★

a făcut o vizită de 
în R..F. a Germaniei, 
cu acest prilej, convor- 
conducerile concernelor

„Bayer", „Basf" și 
Au fost abordate pro-

★
LONDRA 3. — Coresponden

tul Agerpres, Nicolae Plopeanu, 
transmite: La Galeriile de Artă 
Herbert din Coventry, important 
centru industrial și cultural al 
Angliei, s-a deschis marți o ex
poziție de fotografii și artă gra
fică, intitulată „București, Capi
tala Republicii Socialiste Româ
nia". ■

Luînd cuvin tul la festivitatea 
de deschidere, Tom Meffen, pri
marul orașului Coventry, a subli
niat importanța unor asemenea 
manifestări pentru o mai bună 
cunoaștere și înțelegere între po
poare. El a menționat că între 
Coventry și Galați, orașe înfră
țite, au avut loc deja numeroase 
schimburi.

La rtndul său, ambasadorul Ro
mâniei la Londra, Vasile Pun- 
gan, a arătat că această expo
ziție exprimă posibilitățile de 
extindere a cooperării între Co
ventry și București, ca și între 
cele două țări ale noastre.

n

D

Deschiderea
Partidului

lucrărilor Congresului 
Demccrat-Tărănesc

din Germania
BERLIN 3 (Agerpres). — La 

Schwerin s-au deschis, miercuri, 
lucrările celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Democrat- 
Țărănesc din Germania, la care 
participă 1 300 de delegați și 
invitați. Este prezentă o dele
gație a C.C. al P.S.U.G., condu
să de Gerhard Gruneberg, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al partidului. Comitetul 
Central al P.S.U.G. a adresat 
Congresului o scrisoare de sa
lut semnată de Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al partidu
lui.

După cum menționează agen
ția A.D.N.-, în centrul discuți
ilor se află problema responsa
bilității și participării membri
lor Partidului Democrat-Țără- 
nesc din Germania la dezvolta
rea agriculturii socialiste a Re
publicii Democrate Germane, 
colaborarea țăranilor coopera
tori cu clasa muncitoare în 
opera de înfăptuire a hotărîrilor 
Congresului al VIH-lea al 
P.S.U.G.

Ernst Goldenbaum, președin
tele partidului, a prezentat ra
portul conducerii Partidului De- 
mocrat-Țărănesc din Germania.

♦ LIBREVILLE 3 (Agerpres). 
— Ziua de 1 Mai a fost săr
bătorită în Gabon prin mitin
guri Și demonstrații organizate 
în capitala țării — Libreville — 
și în multe alte localități. Mi
nistrul de stat gabonez pentru 
problemele muncii, Jean Migo- 
let, a adresat, cu acest prilej 
un mesaj tuturor oamenilor 
muncii.

BERLIN 3 (Agerpres). — Agen
ția A.D.N. anunță că guvernul Re
publicii Democrate Germane a a- 
dresat celei de-a III-a Conferințe 
U.N.C.T.A.D. o declarație în care 
își reafirmă dorința Ca R.D.G. să 
fie primită membru cu drepturi e- 
gale în această organizație interna
țională.

Declarația subliniază că soluțio
narea problemelor existente în re
lațiile economice dintre state, în 
special între țări cu sisteme social- 
economice diferite, reclamă contri
buția constructivă a tuturor state
lor. Acest lucru este valabil în spe
cial pentru U.N.C.T.A.D. — orga
nul permanent al O.N.U. pentru co-

laborarca internațională în domeniul 
comerțului mondial. De aceea, rele
vă declarația, este în interesul 
U.N.C.T.A.D. ca și R.D.G. să be
neficieze de locul ce i se cuvine 
în organismul O.N.U.

R. D. Germană promovează o 
politică activă pentru rezolvarea 
problemelor comerțului internațional 
și ale colaborării economice, subli
niază declarația. In ultimii ani, re
lațiile economice ale R.D.G. cu ță
rile în curs de dezvoltare din A- 
frica, Asia și America Latină s-au 
dezvoltat considerabil. S-a lărgit 
permanent colaborarea culturală cu 
aceste state. In relațiile sale econo
mice cu țările capitaliste industriale.

R. D. Germană se ghidează după 
principiile coexistenței pașnice între 
state cu orînduiri sociale diferite. 
Declarația reafirmă interesul R.D.G. 
de a-și dezvolta în continuare legă
turile economice și cu aceste țări.

Guvernul R. D. Germane declară 
din nou că este gata să participe, 
ca membru egal în drepturi, la ac
tivitatea conferinței Națiunilor Uni
te pentru Comerț și Dezvoltare și 
își exprimă speranța că această 
problemă va fi reglementată fără 
întîrziere, în interesul unei colabo
rări internaționale avantajoase pen
tru toate părțile.

VIETNAMUL DE SUD

Succese ale forțelor patriotice
/

SAIGON 3 (Agerpres). — Ba
za Nancy, situată la 40 km 
nord-vest de Hue — poziția cea 
mai avansată spre nord a tru
pelor saigoneze — a fost evacu
ată miercuri dimineața sub pre
siunea forțelor patriotice, infor
mează din Saigon agenția Fran
ce Presse. O dată ctt aceasta, 
precizează agenția, în provincia 
Quang Tri, eliberată de forțe-

le patriotice, nu a mai rămas 
nici un soldat saigonez.

Citînd surse militare ameri
cane, aceeași agenție relatează 
că în cursul retragerii lor pre
cipitate din orașul Quang Tri, 
trupele regimului de la Saigon 
au abandonat circa 50 de tunuri 
și numeroase ..mașini blindate 
și tancuri.

<•> Intr-un interviu acordat 
publicației vest-germane „Vor- 
warts", cancelarul federal al 
Austriei, Bruno Kreisky, s-a 
pronunțat pentru ratificarea și 
intrarea în vigoare a tratatelor 
semnate de R.F. a Germaniei cu 
U.R.S.S. și Polonia. El a subli
niat că normalizarea relațiilor 
R.F.G. cu aceste țări constituie 
o premisă pentru destindere în 
Europa. „Nimeni — a adăugat 
el — nu trebuie să subaprecieze 
marea însemnătate a unei ase
menea normalizări pentru poli
tica internațională11.

SPORT 4 SPORT «SPORT
-      - - - - - - -  -

Politehnica
Abordată cu maxim optimism 

— datorită poziției precare în 
clasament a oaspeților — par
tida dintre Jiul și Politehnica 
Iași a răspuns, în final, total
mente, previziunilor elevilor lui 
Eugen Iordache (Georgevici, 
înainte de meci, ne spunea c-a 
visat un 2—0 indubitabil!).

Meciul, de nivel tehnic me
diocru, a plăcut puținilor spec
tatori datorită, 
lor de intensă 
cu care-a fost 
lor înscrise de 
ziilor acestora, 
mație care, orice s-ar zice, își 
merită locul în clasament, au 
venit la Petroșani, cu Intenția 
mărturisită de a se apăra orga
nizat (ceea ce au și făcut) și de 
a contraataca, pentru obținerea 
®nui punct, doar prin Lupules- 
cu și Moldoveanu, înaintași cu- 
noscuți prin „explozia11 care-i 
caracterizează. Și, dacă „nulul11 
țintit de oaspeți n-a fost atins, 
aceasta se datorește, credem, nu 
numai... invitației Ia ofensivă

în special, faze- 
spectaculozitate 

presărat, goluri- 
jiuliști și ...oca- 
Oaspeții, o for-

continuă — „expediată11 gazde
lor de însăși așezarea în teren 
a ieșenilor, cu Cuperman pe li
nia halfilor și cu Incze IV, un 
fel de „interrătăcitor11 dintr-o 
perioada demult depășită — ci 
și apetenței de gol a quartetu- 
lui ofensiv jiulist. Ieri, Jiul 
ne-a dovedit, prin Mulțescu, 
Stoian, Urmeș și Naidin, că 
„obrăznicia11 (în sensul bun al 
cuvîntului) în atac, chiar dacă 
nu este, uneori, coroborată cu 
cine Știe ce... scheme tactice 
deosebite, nu poate să nu de
termine fisuri în orice apărare 
ale căror „roade11 să se numeas
că goluri. Ambele puncte înscri
se de jiul iști pot fi socotite — 
din punctul de vedere al oaspe
ților — urmări ale unor erori 
de apărare. Stoian a marcat, în 
min. 39, după ce Alecu, în pri
ma fază, și tînărul portar Pop, 
în cea -de-a doua, au greșit fla
grant, nereușind să degajeze ba
lonul mult în afara careului. 
Urmeș a înscris cel de-al doilea 
gol, în min. 52, după ce l-a în- 
vîrtit facil pe Pali, mereu... pe

CELELALTE REZ
Meciurile celei de-a 23-a eta

pe a Diviziei A la fotbal au 
fost viu disputate, confirmîrtd, 
între altele, buna pregătire a 
echipelor din fruntea clasamen
tului. U.T. Arad a întrecut clar, 
cu 2—0, pe Steagul Roșu Bra
șov, F.C. Argeș, cu Dobrin în 
mare formă, a învins la Ploiești, 
cu 2—1, formația Petrolul, iar 
S.C. Bacău, jucînd tot în depla
sare, a dispus cu 2—1 de Crișul. 
Intîlnirea echipelor bucureștene 
Rapid și Steaua, echilibrată și 
de bună factură tehnică, a reve
nit la limită, cu 2—1, jucătorilor 
feroviari.

Iată rezultatele tehnice și au
torii golurilor :

Rapid—Steaua 
marcat Neagu

BUCUREȘTI: 
2—1 (2—0). Au 
și Pop, respectiv Ștefănescu.

CLUJ: . .................
Cluj 1—0 
partidei a 
teanu.

ORADEA : Crișul—Sport Club 
Bacău 1—2 (1—1). Pană a fost 
autorul celor două goluri ale 
oaspeților. Punctul gazdelor a 
fost realizat de Dărăban dintr-c 
lovitură de la 11 m.

PLOIEȘTI: Petrolul—F. C.
Argeș 1—2 (1—1). Pentru oas
peți a înscris 
ori. Gazdele 
Grozea.

CRAIOVA:

Universitatea—C.F.R. 
(0—0). Unicul gol al 
fost înscris de Mun-

Dobrin de două 
au marcat prin

Universitatea—

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr. 90. telefon i 1662
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<£> Accidentele de circula
ție care s-au produs la sfîrșitul 
săptămînii trecute în Republica 
Federală a Germaniei și în Ber
linul occidental s-au soldat cu 
151 de morți și numeroși răniți.

lași 2-0
plan secund, tot timpul meciu
lui. Considerațiile la care-am 
recurs nu trebuie să îndreptă
țească pe cineva să pună sub 
semnul întrebării victoria Jiului. 
Nicidecum ! Jiul și-a depășit, 
sub toate aspectele, partenerii 
de întrecere, a fost echipa stă- 
pînă autoritară a terenului, a ri
sipit ocazii cu nemiluita (no
tăm, aici, doar pe cele mai cla
re : Stoian, min. 9 și 69, Mul- 
țescu, min. 30 și 61, Naidin, min. 
7, Urmeș, min. 70 — bară, Do- 
du, min. 58 ș.a.). Și așa cum 
s-au desfășurat „ostilitățile11 în 
teren, nu putea să nu cîștige...

Arbitrul P. Sotir (Mediaș) a 
condus foarte bine următoarele 
formații : Jiul : Suciu — GEOR
GESCU, Georgevici, Stocker, 
TONGA (Făgaș) — Libardi, Do- 
du — URMEȘ, MULȚESCU, 
Stoian, Naidin: „Poli11 Iași : 
Pop — Romilă I, ALECU. STOI- 
CESCU, Pali — SIMIONAȘ, 
Amarandei (Romilă II) — Incze 
IV, LUPULESCU, Cuperman 
(Dănilă), Moldoveanu.

V. TEODORESCU

ULTATE
A.S.A. Tg. Mureș 2—0 (2—0). 
Oblemenco și Donose au asigu
rat victoria fotbaliștilor craio- 
veni.

ARAD : U.T. Arad—Steagul 
Roșu Brașov 2—0 (1—0). Au 
marcat Axente și Petescu.

In clasament continuă să con
ducă U.T. Arad cu 31 puncte, 
urmată 
puncte, 
puncte, 
puncte

Meciul Dinamo București — 
Farul Constanța se dispută as
tăzi, în Capitală, pe stadionul 
Dinamo, cu începere de la ora 
17,00.

de F.C. Argeș — 
Universitatea Cluj — 
Sport Club Bacău — 
etc.

30
29
28

(Agcrpres)

« Președintele Mexicului, 
Luis Echeverria, Se va întîlni cu 
președintele S.U.A., Richard 
Nixon, Ia 15 iunie, pentru a dis
cuta problemele privind relați
ile bilaterale, a anunțat Minis
terul de externe mexican. In- 
tîlnirea va avea loc la Washing
ton, cu prilejul unei vizite ofi
ciale de 5 zile pe care preșe
dintele mexican o va 
S.U.A.

<$> Președintele 
Comandamentului 
din Libia, Moamer ei Gedafi, 
și-a încheiat miercuri vizita în
treprinsă în Republica Arabă 
Egipt. El a avut convorbiri cu 
președintele egiptean 
Sadat în legătură cu 
dintre cele două țări, precum 
și cu evoluția situației din O- 
rientul Apropiat, precizează a- 
gentia M.E.N.

Consiliului 
Revoluției

Anwar 
relațiile

face în

navale 
membre

Importante forțe 
și aeriene din opt țări 
ale N.A.T.O. au început marți 
manevre militare în Marea Me- 
diterană. La exerciții, care 
poartă denumirea „Dawn Patrol 
’72“, vor lua parte, în total, po
trivit agenției United Presse 
International, 80 de nave și 
peste 300 de avioane și elicop
tere.

♦ Cei 12 miniștri ai cabine
tului columbian și-au prezentat 
demisiile pentru a permite 
președintelui țării, Misael Pas
trana, să procedeze la o reor
ganizare a guvernului său în 
conformitate cu rezultatele re
centelor alegeri municipale din 
Columbia. Potrivit procedurii 
legale în asemenea situații, u- 
nicul membru al guvernului ce 
nu-și poate prezenta demisia es
te ministrul apărării, generalul 
Hernando Curreo Cubides.

Ivan Ghinovski despre relațiile
iugosiavo-albaneze

BELGRAD 
tr-un interviu 
radio Skoplie 
Taniug, Ivan Ghinovski, membru al 
Consiliului Executiv al Republicii 
Socialiste Macedonia, a apreciat po
zitiv actuala evoluție a relațiilor 
iugosiavo-albaneze, subliniind că e- 
xistă multe clemente care leagă po
poarele celor două țări vecine. El 
a apreciat că, în ultimii ani, Iugo
slavia și Albania au adus o mațe 
contribuție la dezvoltarea continuă 
a relațiilor de bună vecinătate. Ghi
novski a relevat că, în ansamblul 
problemelor privind securitatea în 
Balcani, politica externă a Alba
niei deschide spațiu pentru dezvol
tarea relațiilor reciproce. El a subli
niat, totodată, rolul pe care îl joacă 
în acest sens colaborarea în dome
niul științei, culturii și în alte do
menii, în care s-au înregistrat rezul
tate pozitive.

Toate acestea, a spus el, asigură 
condiții pentru un nivel tot mai ri
dicat al relațiilor, în care și Repu
blica Socialistă Macedonia se include 
în mod activ. Vorbind despre con
tribuția economiei acestei republici 
Ia dezvoltarea colaborării iugosiavo- 
albaneze, Ghinovski a spus că, în 
această privință, există o tradiție în
delungată și că, în ultimii ani, eco
nomia Republicii Macedonia ocupă 
un, loc însemnat în relațiile bilate
rale.

3 (Agerpres). — In- 
acordat postului de 
și reluat de agenția

Ivan Ghinovski a afirmat că este 
de dorit ca între cele două țări ve
cine să se stabilească contacte tot 
mai largi la toate nivelurile, prin 
intermediul cărora să se găsească 
formele de colaborare reciproc ac
ceptabile, avînd în vedere că există 
elementele corespunzătoare și că a 
fost deschis procesul unei apropieri 
mai mari.

NEW YORK — Procurorul dis
trictual Eugene Gold a anun
țat condamnarea, pentru co
rupție, a 24 de polițiști new- 
yorkezi. Cei 24 de foști apără
tori ai legii înființaseră o aso
ciație care asigura protecția 
unor tripouri din cartierul 
Brooklyn, reușind să obțină din 
partea proprietarilor de tripo
uri, în decurs de patru ani, su
ma de un milion de dolari.

BONN — Marți, a început la 
Hamburg procesul intentat cri
minalilor de război naziști Lud
wig Hahn, fost comandant S.S., 
fost șef al serviciilor de sigu
ranță ale poliției hitleriste, și 
Thomas Wippenbeck, fost ofi
țer S.S., subordonat al lui 
Hahn. Anchetarea celor doi 
criminali de război a necesitat 
mai bine de 10 ani de cerce
tări. Hahn este acuzat de a fi 
ordonat sau permis asasinarea, 
între 1941 și 1944, a unui nu
măr important de deținuți e- 
vrei și polonezi la închisoarea 
din Pawiak și de a fi ordonat 
deportarea a 5 000 de polo
nezi în lagărul de la Auschwitz. 
In ce-l privește pe Thomas Wip
penbeck, el este acuzat de par
ticiparea la asasinarea mai 
multor deținuți.

★
CARACAS - Ploile torenția

le care au căzut asupra unor 
regiuni din Venezuela au pro
vocat puternice inundații, anun
ță agenția TASS. Mai multe 
persoane au murit, iar sute de 
familii au rămas fără adăpost. 
Prejudicii însemnate au fost 
provocate, de asemenea, cul
turilor. Printre localitățile care 
au avut de suferit sînt mențio
nate în mod deosebit orașele 
San Carlos, Cordilliera si San
ta Cruz. Intrucît regiunile io 
vite au fost declarate zone si
nistrate, importante forțe de 
salvare au fost trimise la fato 
locului.

*

ANKARA
aprobat marți, cu 111 
pentru și 34 împotrivă, „legea 
excepțională'1 privind aplicarea 
sentinței de condamnare la 
moarte pronunțată de primul 
tribunal din Ankara împotriva 
lui Deniz Gezmis, Yusuf As
lan și Huseyin Inan, acuzați de 
acte de terorism.

In cursul lunii trecute, oreci- 
zează aaenția France Presse 
care transmite știrea. Curtea 
Constituțională a Turciei anu
lase, la cererea Partidului Re
publican al Poporului, pentru 
„viciu de formă", legea privind 
executarea sentinței celor trei.

- Senatul Turciei a 
voturi

Rezultatele alegerilor municipale
parțiale Scoția

LONDRA 3 (Agerpres). — Marți, 
s-au desfășurat alegeri municipale 
parțiale în aproximativ 360 de co
mune și orașe din Scoția. Rezul
tatele acestui scrutin test indică vic
toria Partidului Laburist, care se 
află în opoziție. Intărindu-și pozi
țiile, laburiștii au cîștigat 73 de 
mandate, controlînd acum 17 din 
principalele 25 de municipalități 
scoțiene. Ei dețin poziții puternice 
mai ales la Glasgow și Edinburgh.

Conservatorii au pierdut 16 man
date în principalele municipalități. 
Tot 16 mandate au pierdut și can- 
didații partidului progresist iar in
dependenții 11 mandate. Naționaliș
tii scoțieni, în pierdere de viteză

de mai mulți ani, au înregistrat un 
nou eșec.

In cercurile laburiste se aprecia
ză că rezultatele acestor alegeri con
stituie „un vot de neîncredere în 
guvern11 și că actuala situație eco
nomică și socială, destul de critică, 
din Marea Britanic a jucat un rol 
important în succesul Partidului La
burist. Amintim, între altele, că șo
majul britanic a atins proporții fără 
precedent (peste un milion de șo
meri) în timpul actualei administra
ții conservatoare.

Noi alegeri municipale parțiale se 
vor desfășura în următoarele zece 
zile în Anglia și Țara Galilor.
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