
PROLETARI.PJN^TOATE ȚĂRILE, UNIȚU^VA l

Vineri, 5 
dimineții, 
Ceaușescu, 
Partidului 
președintele Consiliului de Stat, 
a primit pe ziariștii japonezi 
Hisanori Isomura, șeful secției 
de știri și comentarii externe al 
Companiei N.H.K. din Tokio, 
Kenichi Iida, șeful Biroului

mai 1972, în cursul 
tovarășul Nicolae 

secretar general al 
Comunist Român,

Companiei N.H.K. la Belgrad, 
Hiroyoki Kuwabara, corespon
dent principal al Companiei 
N.H.K. pentru Europa, cu sediul 
la Paris, și Kideo Yomada, co
respondent al aceleiași compa
nii la Roma.

Cu acest prilej, tovarășul 
JSIicolae Ceaușescu a acordat 
Companiei N.H.K. — Tokio un 
interviu televizat.

La întîlnirea cu ziariștii japo
nezi au participat tovarășii Du-> 
mitru Popescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Mitea, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., consilier la Comitetul 
Central al Partidului.
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Primirea de către președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 

a primului ministru 
al Israelului, Golda Meir

UNITATEA DE FIED PE CALEA MODERNIZĂRII
A PARTIDULUI impe- 

să se 
deose- 
onora-

IZVORUL FORJEI
$i cmciiiTv sme 

REVOLUȚIONARE
Ioan GHINEA

secretar al Comitetului municipal de partid

In etapa prezentă de dezvoltare 
tuoasă a economiei naționale, trebuie 
acorde — cum e și firesc — o atenție 
bită dezvoltări; transporturilor, pentru 
rea la nivelul exigențelor a tuturor cerințe
lor de trafic. Se Știe că în cincinalul actual 
s-au investit sume importante în vederea mo
dernizării transportului feroviar. Afirmația e 
valabilă și în ce privește activitatea care se 
desfășoară în cadrul stației C.F.R. Petroșani.

In momentul de față se efectuează lucrări 
intense la electrificarea traseului de cale fe
rată Tg. Jiu — Simeria. In zona complexului 
Petroșani au început lucrările necesare elec
trificării transportului feroviar pe porțiunea 
aferentă. Astfel, în Petroșani — grupul tehnic 
— se construiește o remiză pentru drezinele 
pantograf, atît de necesară pentru intervenți
ile oportune, în caz de defecțiuni la linia d< 
contact, cu racordare de la linia nr. 8 T.

De asemenea, este de menționat faptul că 
au fost demarate lucrările substației de trac-

țiune Petroșani, pentru alimentarea rețelei de 
contact.

In stația Livezeni se descarcă stîlpi de be
ton destinați pentru susținerea corespunzătoa
re a liniei de contact, iar în halta de mișcare 
Peștera Bolii s-a introdus încă o linie pen
tru gararea trenurilor, sporindu-se în acest 
mod capacitatea de primire — expediere a 
trenurilor. Tot aici, în cursul lunii curente, 
vor fi date în exploatare noile instalații de 
centralizare electrodinamică CR—2—domino. 
Prin darea în exploatare a noilor instalații, 
durata de executare a unui parcurs va fi de 
0,15 minute, mărindu-se în același timp gra
dul de siguranță a circulației.

In cursul trimestrului viitor se preconizează 
amorsarea lucrărilor de descentralizare a sta
ției Petroșani, pentru introducerea în cale a 
noilor instalații, în vederea electrificării.

...Și nu mai e mult pînă cînd vom fi marto
rii circularii primului tren remorcat cu lo
comotive electrice Pe frumoasa Vale a Jiului

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit, vineri, 5 mai, la Palatul 
Consiliului de Stat, pe primul 
ministru al Israelului, 
Meir, care face o 
în țara noastră.

In continuare. 
Consiliului de 
Ceaușescu, și tovarășa 
Ceaușescu au oferit un dejun în 
onoarea primului ministru al 
Israelului, Golda Meir.

La dejun au participat Ion 
Gheorghe Maurer, președintele

Golda
vizită oficială

președintele
Stat Nicolae 

Elena

Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, cu 
soția, Ilie Verdeț, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Dumitru Popescu, preșe
dintele Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste. George Ma- 
covesctr, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe. Ion 
Covaci, ambasadorul României 
în Israel.

Au luat parte Raphael 
Benshalom, ambasadorul Israe
lului în România, Simch'a Di- 
nitz, director general al Preșe
dinției Consiliului de Miniștri și

consilier politic al primului mi
nistru al Israelului, general de 
brigadă Lior Israel, secretar mi
litar al primului ministru, Co
hen Yohanan, directorul De
partamentului Europa de Est 
din Ministerul Afacerilor Exter
ne, Kaddar Lou, secretară perso
nală a primului ministru al 
Israelului.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și pri
mul ministru Golda Meir au 
rostit scurte toasturi.

Vizita premierului Golda Meir la 
apropiereaagricolă

o întreprindere
Capitalei

întreaga activitate a Partidu
lui Comunist Român se desfă
șoară pe baza principiilor mar- 
xist-leniniste înscrise în statut, 
principii care dau o nemăsura
tă forță și coeziune detașamen
tului de avangardă al clasei 
muncitoare. Centralismul demo
cratic — unul din aceste prin
cipii — asigură acțiunea unita
ră, de monolit a întregului 
partid, direcționată spre același 
scop : îndeplinirea exemplară a 
programului partidului de edi
ficare a societății socialiste mul-

tații și consolidarea rîndurilor 
sale, în virtutea temeiurilor iz- 
vorîte tocmai din comunitatea 
de interese a poporului.

In etapa actuală — a edifică
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate — sporirea for
ței mobilizatoare a partidului, 
întărirea continuă a unității sale 
de monolit constituie deziderate 
majore pentru îndeplinirea că
rora este necesar aportul fiecă
rui comunist, angajarea plenară 
a fiecărui om al muncii la 
transpunerea în viață a obiec-

In cursul după-amiezii de vineri, 
primul ministru al Israelului, Golda 
Meir, și celelalte persoane oficiale 
israeliene care îl însoțesc, au făcut 
o vizită la întreprinderea agricolă 
de stat „30 Decembrie" din apro
pierea Capitalei, una dintre cele mai 
moderne unități de acest fel din ța
ra noastră.

Premierul Israelului a fost întîm- 
pinat cordial de Ion Moldovan, ad
junct al ministrului agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor, pre

I

PREPARAȚIA COROEȘTI :
La punctul de încărcare a 

brichetelor, supraveghetorul 
încărcător Ionică Gheorghe, 
cîntărește un vagon cu bri
chete.

cu întâlnirea

cum și de membri ai conducerii în
treprinderii, care a prezentat oaspe
ților un tablou succint al realiză
rilor agriculturii țării noastre, direc
țiile de dezvoltare ale acestei ra
muri a economiei în actualul plan 
cincinal. Prin intermediul unei ex
poziții, oaspeții au avut prilejul să 
cunoască principalele produse indus
trializate ale întreprinderii și preo
cupările specialiștilor de aici în ve
derea diversificării și îmbunătățirii 
permanente a calității produselor.

Mulțumind călduros pentru expli
cațiile primite, premierul Golda 
Meir a evocat unele aspecte ale a- 
griculturii țării sale și a relevat, tot
odată, posibilitățile de colaborare 
româno-israeliene în acest domeniu.

însoțiți de gazde, premierul Is
raelului și ceilalți oaspeți au vizi
tat serele unității, unde se produc 
mari cantități de legume necesare 
aprovizionării Capitalei și pentru 
export.

_____ ._ J
Ia® Legătură 

anunfată diitâre tovarășul
Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito

va vizita Komânia

tilateral dezvoltate. Faptul că 
partidul nostru dispune de un 
singur program, de un singur 
statut, că partidul are un sin
gur organ suprem de conduce
re, caracterizat printr-o coeziu
ne indestructibilă și o disciplină 
unică, toate acestea asigură, ne
mijlocit, unitatea do acțiune în 
rîndurile sale.

Clasei muncitoare, oamenilor 
muncii din patria noastră lc 
sînt caracteristice comunitatea 
de interese, de scop, voință și 
de acțiune. Tocmai această uni
tate — omogenitatea, ideologia 
comună a întregii clase munci
toare — face posibilă și unita
tea partidului. Prin îndeplinirea 
exemplară a obiectivelor ce și 
le-a propus în etapele preceden
te ale construcției socialiste, 
prin transformarea, în repetate 
rînduri, a posibilității în reali
tate, P.C.R. a acționat cu mul
tă forță pentru realizarea uni-

tivelor trasate de Congresul al 
X-lea al partidului.

Așa cum a reieșit din lucrări
le plenarei C.C. al P.C.R. din 18 
aprilie a.c. conducerea de partid 
este permanent preocupată de 
perfecționarea întregii activități 
politice, economice și sociale, de 
dezvoltarea democrației socialis
te, îmbunătățirea compoziției și 
structurii organizatorice a parti
dului. In curînd va avea loc 
Conferința națională a partidu
lui care va dezbate, de asemcj 
nea, importante probleme ale 
dezvoltării calitative a econo
miei naționale, a construcției 
socialismului. „Conferința națio
nală — după cum a arătat se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
plenara din aprilie — va repre
zenta fără îndoială un moment
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a muncii 
rodnice

se 
auto 

Amza, 
Vasile 

1971
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Intîlnirea dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Iosip 
Broz Tito, președintele Republi
cii Socialiste Federative Iugos-

lavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, anun
țată anterior, va avea loc în 
zilele de 16 și 17 mai a.c.

Cu acest prilej, va avea loc i- 
naugurarea oficială a Sistemului 
hidroenergetic și de navigație 
„Porțile de fier".

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Fidel Castro Ruz, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cuba, prim-ministru al Gu
vernului Revoluționar al Repu
blicii Cuba, Va face o vizită o- 
ficială de prietenie în România 
la sfîrșitul lunii mai a.c.

Răbdare și curaj: PLECAM IN CAUT AREA
CONDICILOR DE

A
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In cadrul unei recente șe
dințe a membrilor sindicatu
lui ce a avut loc la clubul 
sectorului Lupenj al I.G.C., 
zece conducători auto de pe 
autobuze și șase mecanici 
auto au primit insigna de 
„Fruntaș în producție anul 
1971". Printre noii fruntași ai 
sectorului I.G.C. Lupeni 
numără conducătorii 
Aurel Varga, Nicolae 
Nicolae Marinescu și 
Prigoană care în anul
au deservit cu conștiinciozi
tate populația din orașul Lu
peni dovedind, în același 
timp, preocupare pentru bu
na întreținere a autobuzelor. 
Dintre mecanicii auto distinși 
îi amintesc pe loan Mîndru- 
ță, Petre Imbri și Victor Măr
gărit, care s-au remarcat în
deosebi prin lucrări de foarte 
bună calitate.

☆
Comitetul sindicatului I.G.C. 

Petroșani a organizat, în zile
le de 30 aprilie și 1 mai 1972, 
o excursie cu două autobuze 
pentru fruntașii în producție 
pe ruta ! Lupeni — Tg. Jiu — 
Tr. Severin — Orșova — Ti
mișoara — Caransebeș — Ha
țeg — Lupeni.

Constantin SULTAN 
corespondent
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Există o obligație, categorică, de a se asi
gura și a se ține la dispoziția publicului, în toate 
unitățile de desfacere a mărfurilor, condici de 
sugestii și reclamații. Și, într-adevăr acestea, 
de existat, există.

Dacă am vorbi despre faptul că sînt foarte 
necesare, că au fost create cu un scop bine de
finit, că de fapt, prin intermediul lor se poate 
ști în permanență și CE și CUM trebuie să 
muncim, pentru ca omul ce ne deschide ușa 
să poată pleca mulțumit, nu ne-am referi la 
nimic nou, neștiut. Despre rostul acestor micinimic nou, neștiut. Despre rostul

Este, dar 
nu se găsește

Bodega „Zori de zi" din Pia
ța Victoriei, Petroșani — res
ponsabil Ungur Voicu.

Barmana, tocmai stă de vor
bă cu un client. Iși povestesc 
reciproc niște întîmplări, așa că 
aștept. Aștept să termine și să 
mă observe și pe mine cumva. 
Pînă la urmă, se întâmplă și a- 
cest lucru.

— Ce doriți ?

® ® e @ @

o experiență pozitivă care
îndeamnă la reflecții și se cere urmată

(f) LA TEMELIA REALIZĂRILOR
competența și capacitatea organizațiilor de partid

de a organiza și conduce întreaga activitate
de a mobiliza potențialul uman al minei

al discu-Pe întregul parcurs 
țiilor purtate cu interlocutorii 
noștri s-a desprins ideea majo
ră că toate realizările obținute 
sînt rodul muncii însuflețite a 
întregului colectiv, din rîndul 
căruia s-a detașat — prin com
petența de a organiza și condu
ce, prin spirit de inițiativă și 
responsabilitate, prin forța de 
educare și mobilizare a poten
țialului uman — organizația de 
partid, comuniștii, minei. Orga
nizația de partid a considerat 
îndeplinirea ritmică a planu
lui în condițiile programului 
de 6 ore ca o sarcină primordi
ală. Comuniștii, situîndu-se Ia 
tocurile lor de muncă pe poziți
ile cele mai înaintate, au acțio
nat printr-c susținută muncă 
de explicare a semnificației și 
importanței majore pe care o 
prezintă trecerea la programul 
redus de 6 ore, a înaltei înda
toriri ce revine minerilor de a 
îndeplini în întregime sarcinile 
de plan, de mobilizare a tutu-

din subteranror muncitorilor
la aplicarea riguroasă a măsuri
lor tehnico-organizatorice stabi
lite. Cunoscînd lipsurile și nea
junsurile din anul trecut, orga
nizația de partid a minei a o-

provizionării și asistenței teh
nice la locurile de muncă, în
tăririi controlului, creșterii spi
ritului de responsabilitate și 
disciplină.

— In duna ianuarie — arăta

rientat activitatea comitetului 
oamenilor muncii, organizațiilor 
de partid și de sindicat, con
ducerilor de sectoare în direc
ția organizării mai bune a mun
cii în toate compartimentele ac
tivității minei, îmbunătățirii a-

tov. Miluță Rugină, secretarul 
comitetului de partid al minei, 
aproape în totalitate organiza
țiile de bază ale partidului au 
analizat activitatea desfășurată 
în cursul anului 1971 studiind 
pe larg posibilitățile de a va

lorifica mai bine rezervele in
terne de care dispunem în ce 
privește folosirea capacităților 
de producție, a utilajelor din 
dotare și a fondului de timp. 
Cu prilejul acestor analize s-au 
stabilit cauzele unor lipsuri și 
s-au luat măsuri corespunzătoa
re, care au fost finalizate prin 
rezultate obținute în lunile care 
au trecut din acest an. Atunci 
cînd s-au ivit greutăți sau defi
ciențe care ar fi putut frîna în
deplinirea planului, nu am aș
teptat să vină ziua fixată să ți
nem o ședință pentru a analiza 
aceste probleme, ci le-am dez
bătut operativ cu factorii în 
cauză, stabilind măsurile ce se 
impuneau. După Conferința pe 
țară a cadrelor de conducere 
din industrie și construcții am 
analizat cu toți factorii de răs
pundere sarcinile ce revin co
lectivului nostru în lumina pre-

de

seismografe, gata oricînd de a comunica pulsul 
maselor de consumatori s-a vorbit în atîtea rîn- 
duri, că, în orice fel s-ar răsuci problema, repe
tarea este inevitabilă. E cunoscută, fără nici o 
urmă de îndoială întreaga importanță dar, este 
oare și RECUNOSCUTA de cei ce au datoria să 
le întrețină în cea mai bună stare de funcționa
re ? Aici, din păcate, sînt destul de multe de 
spus. Pentru că aproape peste tot, aceste pre
țioase mijloace de sondaj public trăiesc în niște 
condiții greu de calificat.

Să facem cîtcva investigații.

sugestii și re-— Condica 
clamații.

— Cum ați spus ?
— Condica de sugestii și re- 

clamații.

— Nu știu I In orice caz, cam 
pe la 10 (22).

— Nu are și dumnealui un 
program, un orar precis ?

— Nu știu I Poate că are.

ACTIVITATEA T A P I
SI CERINȚELE COTIDIENE 
ALE CONSUMATORULUI

— Nu-1 văd afișat.
— ?!
N-am mai insistat. Erau prea 

multe întrebări pentru nici un 
răspuns.

Mi-am 
cînd am 
nului cu 
vrut să
l-am mai făcut. Aș fi deranjat. 
Barmana de aici, era ocupată i 
trăgea vîrtos dintr-o sticlă cu 
limonadă Ei, dat Acesta zic și 
'■u aspect comercial !

— Aha. condica ? Să vedem...
Și, începe căutarea. Dar, fără 

nici un rezultat. Condica, nu-i 
și nu-i I

— Poate că, atunci cu zugră
virea. s-o fi pierdut săraca...

— Poate !
Schimb subiectul.
— Șeful de unitate nu-i aici ?
— Nu. dumnealui e la masă.
Intr-adevăr, era ora 17.
— Și cînd vine ?

|uat la revedere, iar 
trecut prin fața raio- 
preparatc proprii, am 

fac același lucru. Nu

Și mă rog, Ia ce 
îți trebuie ?

Localul 
tor și se _ 
cartierul Aeroport. Ii spune Pa- 
rîngul. La ora cînd batem la 
ușa lui, lume multă ca de obi
cei, gălăgie că, abia mai poți 
auzi pe cel de lîngă bine. Se vo
ciferează, se înjură ca în codru 
și se cîntă, mai ales se cîntă. 
Adică mai mult se zbiară, se 
răcnește și culmea, cel 
van se face acest lucru, 
va mese așezate exact 
afiș pe care 
cîntatul în 
Cui i s-o fi 
■lor cheflii, 
la saturație, și care mai cer to
tuși și primesc, fără nici un co
mentariu ? Te uiți în jur și ai 
simțămîntul că te găsești într-e 
veritabilă tavernă. Impresia 
confirmată de altfel chiar de Ia 
intrare, unde, în hol. o întrea
gă galerie de figuri care mai 
de care mai bizare, joară fără 
nici o grijă cărți, Incit văzîndu- 
le, nu poți să nu te întrebi ! pe 
cînd ruleta ?!

...Vine o ospătară, despre care 
aflu ulterior că se numește Emi
lia Hoțea. Ba chiar mai mult, 
că e una dintre cele mai bune.

are un nume răsună- 
găsește în Petroșani,

mai a-
Ia cîte- 
sub un 
pe alb: 

interzis !
scrie negru
local e
adresînd ? Diverși- 
care au băut pînă

S. Kay

(Continuare in pag. a 3-a)

Lucrările Conferin
ței U.N.C.T.A.D.
Competiția electo
rală din S.U.A.
O nouă întîlnire 
Brandt—Barzel 
DIN PRESA STRĂ
INĂ : Costul apar
theidului
Faptul divers în 
lume
SPORT

Programul
Universității 

serale de 
marxism
leninism

— pentru zilele de
8 și 9 mai —

Luni 8 mai, ora 17 — SEC
ȚIA ECONOMIE ANUL I ȘI 
STUDIU INDIVIDUAL;

Marți 9 mai, ora 17 —
SECȚIA PRINCIPII ȘI ME
TODE ALE MUNCII DE 
PARTID

Cursurile au loc în sălile 
cabinetului de partid.

(Continuare in pag, a 3-a)

C. MAGDALIN
Secvență citadină de sezon...

MĂSURĂ LUCRURILOR
Trecuse o vreme bunișoară de 

cînd secția M... a întreprinderii, 
îți pierduse cadența cu care ne 
obișnuise odinioară. Colectivul 
pentru care elogiile deveniseră un 
fapt curent, care întrunise unani
mitatea în .aprecieri prin contri
buția pe care ți-o adusese la bu
nul mers al întreprinderii, șchio
păta. Noua conjunctură nu a lă
sat însă pasiv pe nimeni; cu mic 
cu mare, salariații întreprinderii 
au căutat remedii, fiecare a înțe
les că redresarea nu va putea fi 
altceva decît rodul însumării ex
periențelor și a elanurilor indi
viduale.

...Și după cum era firesc, re
zultatele nu au întîrziat să apară; 
încetul cu încetul, situația se în
drepta spre bine și chiar dacă re
zultatele nu atinseseră încă ve
chile cote, parte din temeri înce
puseră să dispară. Mai era nece
sar doar un efort, incomparabil 
mai mic decît ceea ce se făcuse, 
pentru ca totul să revină la nor
mal. Și atunci, din nou, colecti
vul întreprinderii, care făcuse din 
dificultățile secției un caz al tu
turor, a luat o demnă inițiativă. 
î7a lucra o zi alături de tovarășii 
de muncă din cadrul secției M..„ 
va face ca gestul dezinteresat să

încheie o perioadă pe care nu o 
doreau repetată...

Intîmplarea a făcut să privesc 
în acele clipe băieții din atelie
rul unității; în majoritate tineri 
sub 20 de ani, adoptaseră fără 
ezitare ideea. și-au reprogramal

rămîneau inlucrările zilnice care 
continuare ale lor și nu au vrut 
să se gîndească la faptul că cei 
ajutați realizau chiar cîștiguri du
ble în comparație cu ei.

In ziua hotărîtă treburile m-au 
adus din nou în același atelier. 
Mă așteptam să-l găsesc aproape 
gol, dar, spre surprinderea mea, 
am zărit, de la distanță, anima
ție...

M-am apropiat șt ciudățenia a 
început să-și dezvăluie sensurile : 
alături de cîțiva muncitori ră
mași în atelier, trebăluiau, într-un 
ritm nu prea alert, cel puțin lot 
atîția la număr, „oamenii de re
gie" din secția M... Care să fi 
fost motivul prezenței lor acolo ? 
Poate cântaseră un refugiu mai 
liniștit în comparație cu., aglo
merația produsă în propria sec
ție de noii veniți, ori crezuseră 
cumva că inițiativa trebuia să ia 
forma „reciprocității" sau pur și 
simplu, nu făceau oare decît să 
reediteze un așa-zis „sfînt ritual" 
izvorît din strania convingere că 
societatea plătește timpul și nu 
produsul ?...

Privindu-le siluetele masive ca
re lipseau din decorul locurilor 
de muncă ce le fuseseră destinate, 
le-am asociat involuntar, imaginea 
celor care, în acele clipe, îi aju
tau în chiar posturile părăsite de 
ei, prestînd o muncă, am spune, 
ușor disproporționată în raport 
cu propriile puteri...
pentru a completa aceste imagini, 
mi-am a. iintit că „măsura tutu
ror lucrurilor este omul"

Și, parcă,

B MUIAT
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Războiul pentru cucerirea in
dependenței din 1877 — 1878, 
eveniment progresist de o deo
sebita semnificație în istoria 
patriei de la care aniversăm 
95 de ani, a marcat un moment 
important în procesul de for
mare a României moderne și 
de desăvârșire a unității de stat 
ți naționale a poporului român.

In luptele de la Grivița, de 
la Rahova, Inova și Smîrdan 
dorobanții, călărașii, roșiorii și 
entileriștii români s-au acope
rit de glorie nepieritoare.

Eroismul de masă al ostași
lor români, faptele lor strălu
cite și-au avut izvorul în tra
dițiile de lupte glorioase ale 
poporului nostru, făurite în în
cleștarea de veacuri cu diferiți 
cotropitori. Eroismul dovedit 
de ostașii români pe cîmpul de 
luptă, este ilustrat în multe lu
crări de specialitate sau în artă 
și beletristică. In cele ce ur
mează vom reda câteva mărtu
rii ale unor corespondenți de 
presă și observatori militari 
străini despre eroismul Arma
tei române în acest război de 
neatârnare.

O preocupare a observatori
lor militari și a ziariștilor stră
ini veniți în țară la începutul 
războiului a fost și aceea de a 
«e Informa asupra pregătirii de 
luptă a trupelor. Contactul ne
mijlocit cu Armata română în
că din perioada pregătirii cam
paniei a însemnat pentru ei o 
adevărată revelație.

Corespondentul cotidianului 
englez .The Times" scria ziaru
lui său la 8 mai 1877 după ce 
«sistase la trecerea în revistă a 
trupelor la Cotroceni < „Am fost 
foarte surprins de frumoasa în
fățișare a acestor trupe. Sînt 
excelent echipate în toate pri
vințele... iar instrucția diferite
lor unități bună și arătînd o 
pregătire îngrijită".

Starea de spirit și comporta
rea bravă în luptă a soldaților 
și ofițerilor în perioada de în
ceput a războiului cînd Arma
ta română se afla concentrată 
pe linia Dunării pentru apăra
rea frontierei a fost de aseme
nea larg comentată în diverse 
materiale de presă apărute în 
străinătate. Unul dintre ziarele 
engleze care au oglindit în pa
ginile lor faptele de arme ale 
ostașilor români a fost ..The 
Daily News" al cărui corespon
dent. într-un articol apărut la 
27 mai 1877, scria i „am văzut 
de două ori în timpul luptei pe 
români, fără a fi observat acea 
neliniște care nu este cu totul 
nenaturală unor soldați tineri 
ți lipsiți de experiență".

Un alt ziar englez „The Ti
mes" în numărul din 31 mai 
5877 scoțând în evidență dîrze- 
nia de care dădeau dovadă în

luptă ostașii români, consemna 
că „sângele rece în acțiune (al 
soldaților) este apreciat atît de 
ofițerii lor, cit și de străini'*. 
Totodată ziarul sublinia la 23 
mai că încă din această peri
oadă românii au dat un aju
tor efectiv armatelor rusești, 
trupele române, protejînd pro
pria lor frontieră, pe Dunăre au 
făcut un mare serviciu rușilor 
prin faptul că i-au împiedicat pe 
turci să ocupe și să fortifice 
capetele de pod pe malul nor
dic al Dunării".

Ca și englezii corespondenții 
de presă francezi, italieni, ger-

95 de ani 
de la cucerirea 

independenței de stat 
a României

inan.i au scos în evidență cali
tățile deosebite ale Armatei ro
mâne.

Presa italiană, care manifes
ta multă afecțiune pentru po
porul nostru și lupta sa de eli
berare națională, a inserat nu
meroase referiri elogioase la a- 
diresa Armatei române. Astfel, 
ziarul „Foufulla" sublinia că 
armata se bate bucuros ..nu e 
un singur dezertor între solda- 
ții de rînd, ofițerii nu mai pot 
de dorința de a se distinge”.

Un larg ecou în paginile mul
tor ziare din străinătate a avut 
și cooperarea rodnică a trupe
lor româno-ruse încă înainte de 
trecerea Dunării de către ar
matele române. Ziarul italian 
„II Diritto” informînd asupra 
aprecierilor elogioase ale gene- 

rus Krudner (care feli- 
artileria românească în 
bombardării Nicopolei) 
„Nu ne mirăm de loc

ralului 
citase 
timpul 
scria : 
cînd aflăm că rușii admiră va
loarea militară a fraților la
tini de la Dunărea de jos".

Sînt cunoscute și impresionan
te dovezile de eroism ale solda- 
țiior români din timpul marii 
bătălii de la Plevna. O descri
ere amplă a operațiilor milita
re din această zi ne-a lăsat-o 
un martor ocular Lachman, co
respondent al ziarelor „Bund" 
din Berna și al „Gazetei de 
Chicago" (America). „Mi-ar tre
bui mult timp ca să numesc pe 
toți bravii scria el. Niciodată 
n-aș fi crezut să văd atîta bra
vură la o trupă care pînă atunej 
n-a cunoscut focul... (era vorba 
de divizia 4-a condusă de colo
nelul Angelescu).

Armata română merită a fi 
pusă lîngă orice altă armată a 
Europei și oricine poate fi mîn-

dru de soldați) și ofițerii ei, ca
re au dat probe atît de străluci
te de vitejie"

Tot despre eroismul dovedit 
la Plevna, ziarul francez „Le 
bien publique" nota : românii 
s-au purtat cu vitejie, ei au luat 
o mare parte la împrejurarea 
Plevnei și la înfrîngerea defini
tivă a Iui Osman Pașa, care a 
hotărât rezultatul campaniei, 
și-au dovedit în război ca și 
pace dreptul de a exista 
națiune independentă".

Este cunoscut faptul că 
lupta pentru cucerirea redutei 
Gri vița au luat parte li batalioa
ne românești, alături de două 
batalioane rusești.

Ziarele don străinătate au 
acordat acestei mari bătălii un 
spațiu larg în paginile lor. 
Semnificative sînt aprecierile 
ziarului londonez „The Daily 
Telegraph". ..Trupele românești 
s-au purtat cu un curaj lăuda
bil și au pornit de repetate ori 
la asalt deși respinse de focul 
zdrobitor al infanteriei turcești. 
In rezumat s-au purtat minu
nat de bine, mai ales avînd în 
vedere că era prima lor încer
care și că era îndreptată în con
tra pozițiilor puternic fortifi
cate și apărate de o armată de 
temut".

Largi reportaje asupra lupte
lor din 30 august a publicat și 
ziarul vienez ..Die presse", u- 
nele dintre ele fiind reproduse 
și de presa din București.

O înflăcărată chemare de so
lidarizare a poporului italian 
cu lupta de independență a po
porului român a făcut în acest 
timp Garibaldi, eroul Italiei, 
luptătorul pentru independența 
tării sale. Ziarul „Gazette de 
la Capitale" din Roma a publi
cat în această perioadă o scri
soare a lui Garibaldi adresată 
din Caprera poporului român, 
la 8 octombrie 1877 > „Descen- 
denții vechilor noastre legiuni, 
românii — scria Garibaldi — 
se luptă cu eroism pe țărmurile 
Dunării pentru' independența 
lor ! mi se pare că este bine a 
face să se audă o aplaudare din 
partea capitalei vechii lumi și 
a Italiei întregi, îndreptată 
loroasei noastre rude"

Aprecieri elogioase au 
destul de numeroase în 
timp dar spațiul nu ne permite. 
Conchidem deci că faptele de 
arme săvârșite de bravii ostași 
români în timpul războiului din 
1877 — 1878, fapte elogiate de 
opinia publică mondială, sînt 
pentru noi prilej de înălțătoare 
mîndrie patriotică și de recu
noștință pioasă închinată eroi
lor care au consacrat România 
ca o tară independentă și su
verană.

ei 
în 
ca
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NOTA
In cursul lunii aprilie a.c., 

C.D.E.E. Petroșani a început e- 
xecutareo unor lucrări de repa
rații Io tablourile de siguranțe 
situate în casa scărilor la 
curile 1—3 de pe str. Păcii 
cartierul Aeroport.

Muncitorii core au avut 
cina să rezolve această proble
mă, conform indicațiilor primi
te, au spart zidul pentru a lăr
gi locașul instalațiilor și dispo
zitivelor electrice ce urmau să 
fie montate. Cărămizile și mo
lozul rezultat in urma acestor

blo-
din

sar-

(Urmare din pag. 1)

important pentru perfecționarea 
in continuare a activității parti
dului și stalului nostru pentru 
îmbunătățirea conducerii activi
tății economice, a organizării so
cietății, a întregii opere de edi
ficare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate". Deci, un 
act istoric în care vedem cu 
toții, încă de pe acum, un pas 
înspre întărirea rolului condu
cător al partidului, consolidarea 
unității sale de monolit. Ca o 
sarcină majoră a fiecărui comu
nist apare datoria de a întîmpi- 
na Conferința Națională a 
partidului printr-o angajare 
plenară pe frontul muncii, pen
tru îndeplinirea obiectivelor 
partidului îmbunătățirea acti
vității la toate locurile dc mun
că, eliminarea oricăror abateri 
sau încălcări ale disciplinei, 
pentru respectarea cu sfințenie 
— după cum sună indicațiile 
secretarului general al partidu
lui — a îndatoririlor, a criteri
ilor care stau la baza activită
ții partidului nostru, a conduce
rii sale.

Activitatea organizațiilor de 
partid din municipiul Petroșani 
se înscrie pregnant pe linia rea
lizării acestor deziderate, fapt 
care face ca ele să se afirme pe 
deplin în mobilizarea comuniș
tilor, a celorlalți oameni ai mun
cii pentru înfăptuirea principi
ilor politicii partidului și statu
lui nostru. Forța și vitalitatea 
organizațiilor de bază sînt de
monstrate de sporirea neînceta
tă a rolului lor conducător în 
orientarea activității colectivelor 
dc muncă, în direcția îndeplini
rii obiectivelor majore trasate 
de Congresul al X-lea al P.C.R., 
a căutării soluțiilor, căilor și 
modalităților celor mai cores
punzătoare pentru rezolvarea 
multitudinii de sarcini cu care 
organizațiile de partid sînt con
fruntate.

Un exemplu grăitor în această 
direcție îl constituie organiza
țiile de partid nr. 9 și 10 de la 
E.M. Petrila, nr. 4 și 6 de la 
E.M. Lonea, nr. 8 de la E.M.

O întrebare
era 
sâ 

ma- 
din

operațiuni au fost depozitate în 
grămezi în fața intrărilor de la 
blocurile amintite. Firesc 
ca echipa de muncitori 
transporte aceste resturi de 
teriale cel puțin la unul
punctele gospodărești aflate în 
apropiere, pentru a nu lăsa lo
curile respective murdare, îm- 
piedicînd în același timp și cir
culația locatarilor. Dar cei în 
cauză n-au procedat așa. S-au 
mulțumit să monteze tablourile 
electrice și să încuie ușile de 
acces, apoi să plece fără a le

Aninoasa; nr. 3, 4 și 5 dc la 
Viscoza Lupeni, de la depoul și 
stația C. F. R. Petroșani, 
U.U.M.P. și altele care urmare 
a muncii politico-educative des
fășurare au reușit să sădească 
în conștiința comuniștilor înalta 
răspundere față de îndatoririle 
statutare. Aceasta se reflectă în 
participarea efectivă a tuturor 
membrilor de partid la soluțio
narea problemelor majore ale 
organizației. De subliniat faptul 
că, în cadrul acestor organizații, 
ca de altfel în multe altele, 
membrii de partid se afirmă ca 
participanți activi la îndeplini
rea sarcinilor de plan, acțio-

nează cu fermitate pentru tra
ducerea în viață a hotărîrilor 
și măsurilor adoptate. In aceste 
organizații nu au fost cazuri 
ca vreun membru de partid să 
fie pus în discuție, sau sancțio
nat, pentru încălcarea preve
derilor statutului sau a legalită
ții socialiste.

In lumina documentelor a- 
doptatc de conducerea partidu
lui, la plenara din 3—5 noiem
brie 1971 cu privire la îmbună
tățirea activității politico-ideo- 
logice și de educare marxist- 
Icninistă a membrilor de partid, 
a celorlalți oameni ai muncii, 
organele și organizațiile de 
partid au inițiat acțiuni dife
rențiate în vederea cunoașterii 
și însușirii temeinice de către 
comuniști a normelor și princi
piilor statutului partidului, au 
intensificat munca pentru activi
zarea comuniștilor în scopul în
tăririi unității de acțiune a or
ganizațiilor de partid, a răspun
derii lor față de sarcinile ce le 
revin. Imprimînd activității de 
partid un caracter viu, dinamic, 
organizația de bază nr. 5 de la 
E.M. Lonea, ale cărei rînduri 
cuprind un număr mare de co
muniști, a reușit să asigure

legitimă
mai păsa de ceea c" iasă a- 
colo.

Au trecut de atunci mai bi
ne de două săptămîni, iar cetă
țenii așteaptă ca cei în cauză 
să vină să curețe și să transpor
te grămezile de moloz uitate 
în fața blocurilor.

Cu toate intervențiile făcute 
pînă ocum nimeni de la 
C.D.E.E. Petroșani nu se sinchi
sește de acest lucru. Pînă cînd 
va mai dura această nepăsare ?

C. H.
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participarea efectivă a membri
lor săi la rezolvarea; obiective
lor economice, politice și socia
le ce au stat în fața colectivului 
de muncă al sectorului. Aceas
ta datorită faptului că biroul 
organizației c’e bază a contro
lat sistematic modul în care 
membrii de partid și-au dus la 
îndeplinire sarcinile încredința
te, au organizat repetate discu
ții individuale cu aicej comu
niști care tărăgănau rezolvarea 
sarcinilor, sau săvîrșeau abateri 
în activitatea politică și profe
sională. Rezultatele muncii des
fășurate în rîndul organizației 
dc partid a salariaților sectoru-

r

a fruntașilor în producție!
Dezbatere pe tema îmbunătățirii participării 
sindicatelor Ia organizarea și desfășurarea 

întrecerii socialiste

I
I

OLJUL

Pe un plan superior in proce
sul de formare a personalității e- 
levului se află coordonata edu
cațională care aglutinează o mul
titudine de factori școlari și ex
tra școlari. Din a doua categorie 
fac parte simpozioanele și șe- 
zătorile literare, serile de basme, 
cercurile cu profil adecvat (dra
maturgie, lectură, tinere conde
ie, folclor literar, muzical etc.), 
concursurile artistice, serbările 
de la finele anului școlar, specta- 
colele-concurs ale pionierilor și 
școlarilor. Le-am enumerat doar 
pe cele mai importante, așa zi
sele puncte cardinale ale acti
vității cultural-artistice ce se con
sumă, trimestru de trimestru, an 
de an, in fiecare școală.

De fapt, care este rostul lor ?
Ele au menirea de a prelungi 

și completa activitatea profeso
rului care poate cultiva sentimen
te estetice nobile, dragostea pen
tru deslușirea frumosului natu
ral și artistic, sensibilizarea su
fletului juvenil, cum trebuie să 
se apropie și să guste adevărata 
artă, s-o îndrăgească, s-o încu
rajeze, s-o înțeleagă. Obișnuit 
cu spectacolul de film și teatru, cu 
opera beletristică, v-a deveni ne
lipsitul librăriilor, spectatorul con
secvent și avizat prezent in sălile 
de spectacole.

De fapt întreaga partitură cul- 
tural-artistică din școală, susți
nută de profesorii de muzică și 
literatură, în primul rînd, de ca
dre didactice cu talent și pasiu
ne pentru această muncă, antre
nează elevii cu aptitudini muzi
cale, coregrafice, declamative în 
formații mai mici sau mai mari, 
in grup sau individual.

Pe lingă încurajarea și posibili
tatea cultivării înclinațiilor artis
tice ale elevilor ce evoluează pe 
scenă in fața colegilor și priete
nilor, a cadrelor didactice și ru
delor, așa cum văd ei profesio
niștii, datorită selectării acelor 
momente corale, coregrafice, de
clamative ce 
diții străvechi

vorbesc despre tra
și bucurii împlinite,

an sarcinile de plan cu peste 
5 000 tone cărbune brut extras, 
precum și organizația de bază 
de la sectorul 2 al E.M. Ani- 
noasa, unde în trimestrul I s-au 
extras, peste plan, peste 150 to
ne de cărbune.

Unul din factorii cei mai im
portanți care au condus la în
tărirea unității și coeziunii rîn- 
durilor partidului, la obținerea 
unor rezultate bune în activita
tea economică și politică, l-a 
constituit dezvoltarea democra
ției interne de partid și întă
rirea disciplinei de partid, asi
gurarea cadrului propice unor 
dezbateri temeinice, aprofunda-

lui, se reflectă prin eliminarea, 
în bună măsură, a manifestări
lor de indisciplină în producție. 
Ca urmare a acestui fapt colec
tivul c’e muncă a reușit să rea
lizeze și să depășească în anul 
1971 sarcinile de plan la cărbu
nele brut extras, iar în acest 
an obligațiile de producție sînt 
la zi îndeplinite. Un alt exem
plu la această exploatare îl 
constituie organizația de bază 
nr. 8 — electromecanică, unde, 
în rîndul membrilor de partid 
nu s-au săvîrșit absențe nemo
tivate, contribuția lor fiind din 
ce în ce mai mare pentru crea
rea condițiilor de lucru cores
punzătoare muncitorilor din 
subteran.

Evidențiind, activitatea desfă
șurată de organizațiile de partid 
privind întărirea rolului lpr 
conducător, măsurile luate pen
tru creșterea răspunderii fiecă
rui comunist față de sarcinile 
cu care organizația de partid 
este confruntată, trebuie să su
bliniem preocuparea manifestată 
la organizația de bază de la 
sectorul 7 al E.M. Lupeni, unde, 
ea urmare a unei activități pli
nă de dăruire colectivul a depă
șit în trimestrul J al acestui

te, multilaterale a tuturor pro
blemelor importante, exprimă
rii deschise a opiniilor asupra 
modului de soluționare, partici
pării efective a comuniștilor la 
elaborarea și înfăptuirea hotă- 
rîrilor.

Ceea ce caracterizează acti
vitatea majorității organizațiilor 
de baz.ă din municipiul nostru 
este faptul că aduc în dezbate
rea comuniștilor cele mai im
portante aspecte ale producției, 
ale vieții interne de partid, 
ereînd condițiile ca ele să fie 
realmente examinate cu exigen
ța cuvenită, asigurînd larga con
sultare a membrilor de partid 
asupra hotărîrilor și măsurilor 
ce urmează să fie adoptate, sti
mularea gîndirii creatoare, a 
exprimării nestînjenite a păre
rilor, propunerilor și sugestiilor, 
promovarea consecventă a cri
ticii și autocriticii, contribuind 
astfel ca fiecare să se simtă 
responsabil pentru bunul mers 
al treburilor, să se afirme ca 
participant activ la rezolvarea 
obiectivelor stabilite.

Complexitatea și multitudinea 
sarcinilor etapei actuale, așa 
cum a rezultat și din indicațiile 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 18
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școala
de frumuseți vechi și noi prin fio
rul lor liric, dramatic, plin de patos 
și dinamism, de culoare și acura
tețe, se sădesc și se exaltă sen
timente patriotice, de dragoste 
față de patrie și partid, respect 
pentru frumusețile spirituale, mo
rale, ale poporului nostru.’

De asemenea, elevii simt febra 
concursului, incearcă fiorii com
petiției care are ca scop de a le 
etala talentul, alteori de-a relie
fa un ciștigător. Se întărește sen
timentul colectivismului, concreti
zat prin dragostea pentru colec
tivul din care face parte concu
rentul sau grupul de concurenți 
(clasă, școală, oraș), prin trezirea 
sentimentelor de admirație ale e- 
levilor din școală in fața cărora 
evoluează colegii lor.

Școala noastră a fost foarte so
licitată în acest an școlar : con
cursul de coruri, brigadă de agi
tatori, dansuri (ambele cicluri cu 
cîte o formație), antrenînd un nu
măr foarte mare de participant, 
ce au evoluat în trei rînduri pe 
scenă în fața unei săli pline care 
i-a urmărit si însoțit cu aplauze 
sincere și colegiale.

Pe lingă talent, elevilor „ar
tiști" li se cere perseverență și 
multă muncă. Se consumă zeci de 
ore de repetiții care impun ele
vilor un program de studiu, acti
vitate și odihnă ce are menirea 
de a împiedica randamentul scă
zut în pregătirea profesională. A- 
cești mici artiști nu trebuie să be
neficieze de un regim de școală 
diferențiat, cu scutiri de frecvență, 
promovări facile etc., insă recla
mă înțelegere din partea între
gului colectiv didactic față de cei 
care reprezintă școala într-o com
petiție oficială.

O acumulare permanentă, dar 
nu aglomerare fortuită de mo
mente artistice realizate nu numai 
pentru serbarea-concurs, ce are 
loc de regulă in trimestru II, per
mite de cîte ori este nevoie orga
nizarea promptă 
col sau moment 
zut la începutul

a unui specta- 
artistic 
anului.

neprevă- 
Așa, de

în modaprilie a.c., determină 
necesar ca în practica organelor 
și. organizațiilor de partid să se 
statornicească metode și proce
dee de muncă adecvate cum 
sînt : repartizarea de sarcini 
concrete comuniștilor și exami
narea modului în care sînd duse 
la îndeplinire, activizarea mem
brilor birourilor și comitetelor 
de partid, urmărirea aplicării 
propunerilor și sugestiilor — 
metode care contribuie la dez
voltarea conștiinței membrilor 
de partid, la educarea lor în 
spiritul disciplinei, al intransi
genței față de neajunsuri, față 
de abateri.

Un loc central in preocupările 
organelor și organizațiilor de 
partid trebuie să-l ocupe pregă
tirea Și desfășurarea la un nivel 
corespunzător a adunărilor ge
nerale de partid, astfel ca ele 
să devină într-adevăr o școală 
de educare comunistă.

Comitetele de partid, birou
rile organizațiilor de bază tre
buie să extindă și pe mai de
parte metoda consultării și an
trenării comuniștilor în rezol
varea problemelor importante 
din domeniul activității econo
mice, politice și sociale. Orga
nele și organizațiile de partid 
au datdria să folosească, cu mai 
multă pricepere Și consecvență, 
formele și mijloacele de educa
re partinică .a comuniștilor în 
vederea sporirii contribuției lor 
la înfăptuirea politicii partidu
lui și statului nostru.
-Rezultatele obținute în acti

vitatea organelor și organiza
țiilor de partid, scot în eviden
ță faptul că acestea pun la ba
za activității principiul potri
vit căruia democrația este pri
vită în strînsă corelație cu dis
ciplina, ambele vizînd în ultimă 
instanță același țel: activizarea 
tuturor comuniștilor, întărirea 
răspunderii lor pentru bunul 
mers al treburilor generale. în
deplinirea în condiții mereu mai 
bune a rolului conducător al 
organizației de partid, pentru 
înfăptuirea exemplară a sarci
nilor ce stau în fața fiecărui co
munist în etapa de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

șiexemplu, am putut desfășura 
prezenta in condiții superioare i- 
nedita acțiune U.T.C., la E.M. Pa- 
roșeni, și un spectacol in vacanța 
de primăvară la Dealul Babii.

Activitatea artistică a elevilor, 
depășind limitele înguste ale sco
pului în sine, punctează valențe 
educaționale și spirituale variate 
(care însoțesc gustul artistic), ne
bănuite pentru că n-am știut și nu 
știm încă să privim dincolo de... 
incomoda rutină.

Prof. Mircea MUNTEANU 
directorul Școlii generale 

nr. 1 Vulcan

Faza județeană 
a concursului 

elevilor la 
științe sociale

In ansamblul obiectelor de 
învățământ ce se predau în li
cee. științele sociale au o misi
une complexă ce se îndeplineș
te numai dacă sînt legate de 
evoluția dinamică a vieții soci- 
al-politice contemporane, fapt 
care îi ajută pe elevi să înțe
leagă de pe pozițiile marxism- 
leninismului, ale partidului nos
tim, problematica politică, so- 
zial-economică și ideologică. 
Pornindu-se de la aceste pre
mise a fost inițiat în primăvara 
acestui an. un concurs de ști
ințe sociale, a] elevilor din li
cee. Organizat în cinstea semi
centenarului creării Uniunii Ti
neretului Comunist, concursul 
a reunit, în faza municipală, 
din Petroșani. elevii liceelor 
din Valea Jiului care au dove
dit în lucrările efectuate spirit 
analitic în tratarea diferitelor 
teme de filozofie. La faza ju
dețeană a concursului, care se 
desfășoară în aceste zile la De
va, liceele din municipiu) nos
tru sînt reprezentate de un grup 
de elevi printre care se află și 
elevi de la Liceul industrial mi
nier. Așa cum bunii fizicieni, 
chimiști, matematicieni încep 
să se formeze încă din licee,viito
rii buni specialiști în problema
tica științelor socjale se formea
ză tot așa. cultivîndu-li-se cu ’ 
grijă înclinațiile, stimulîndu-le 
aptitudinile. Concursul, aflat la 
prima ediție, va răspunde aces
tui

In scopul îmbunătățirii parti
cipării sindicatelor ta organiza
rea și desfășurarea întrecerii și 
acordarea stimulenteler morale 
și materiale fruntașilor și colec
tivelor fruntașe în producție, 
Consiliu! municipal m sindica
telor din Petroșani, a organizat 
recent o dezbatere pe această 
temă Ja care au participat pre
ședinții comitetelor sindicale și 
reprezentanți ai comitetelor oa
menilor muncii din cadrul uni
tăților economice din Valea 
Jiului.

Desfășurând u-se mtr-o atmos
fera de lucru și constituind în 
aceiași timp un eficient schimb 
de experiență, dezbaterea orga
nizată s-a impus ca o acțiune 
practica deoseoit de utilă pen
tru aplicarea corectă a hotărârii 
amintite.

Referatele prezentate de pre
ședinții comitetelor sindicatelor, 
Constantin Năstase, de la E.M. 
Lupeni; Ioana Meszaroș de la 
Viscoza uupeni ; Oliviu Florea 
de la preparați® Lupeni și ing. 
Petru Bălănescu, de la E.M. Lo
nea, au subliniat faptul că între
cerea .organizată, în cadrul în
treprinderilor amintite, s-a do
vedit a fi m mijloc important 
în stimularea inițiativei oame
nilor muncii pentru îndeplini
rea și depășirea planului de 
stat, contribuind în același timp 
la creșterea conștiinței socialis
te a maselor și afirmarea pa
triotismului socialist. Ele au 
scos în același timp în evidență 
rezultatele obținute de colecti
vele de muncitori obținute de 
unitățile respective, eforturile 
depuse de organele și organiza
țiile sindicale. împreună cu co
mitetele oamenilor muncii la 
organizarea și desfășurarea în
trecerii socialiste. Participanții 
ia dezbateri printre care tova
rășii Vasile Purice, de la E.M. 
Paroșeni, Petru Iacob, de la 
E.M. Petrila, E. Schlessinger, de 
la I.G.L. Petroșani, Constantin 
Năstase. de la E.M. Lupeni, O- 
liviu Florea, de la preparația 
Lupeni. Paul Rădulescu. de la 
C.C.P., au arătat pe lîngă 
rezultatele bune obținute în a- 
ceastă direcție și o serie de 
neajunsuri relevînd că eforturi
le pentru îndeplinirea planului 
și a angajamentelor nu sînt sus
ținute în toate întreprinderile 
prin măsuri eficiente pentru or
ganizarea științifică a producți
ei și a muncii, pentru asigura
rea unei aprovizionări tehnico- 
eeonomice corespunzătoare. De

asemenea, vorbitorii au criticai 
faptul că în unele unități, preo
cuparea este concentrata spre 
realizarea unor indicatori canti
tativi și în mai mică măsură pe 
indicatorii calitativi, de eficien
ță economică.

Participanții la dezbatere s-au 
angaja’t să ia toate măsurile 
pentru aplicarea indicațiilor 
privind respectarea criteriilor 
pentru stabilirea evidențiați.or 
în întrecere în cadrul întreprin
derilor si unităților socialiste 
de stal.

Concluzionând pe marginea 
dezbaterii tovarășul Gavriilă Da
vid. președintele Consiliului 
municipal «1 sindicatelor a subli
niat că întrecerea socialistă, or
ganizata de sindicate și comite
tele oamenilor muncii, trebuie 
să cuprindă masele largi de oa
meni ai muncii de la toate uni
tățile economice, indiferent de 
profilul lor. comitetele sindica
telor și comitetele oamenilor 
muncii avînd datoria să orien
teze întreaga activitate spre în
deplinirea și depășirea sarcinii 
de creștere a productivității 
muncii. îmbunătățirea calității 
produselor, reducerea cheltuie
lilor de producție și sporirea 
eficienței activității economice. 
Relevînd unele aspecte negati
ve din activitatea sindicatelor 
vorbitorul a arătat] că unele or
gane sindicale n-au analizat lu
nar — odată cu, jplanul — și 
studiul îndeplinirii] angajamen
telor luat în întrecerea socialis
tă pentru a lua măsuri cores
punzătoare acolo unde se con
stată deficiențe. Slabă a fost și 
preocuparea unor organe sindi
cale pentru generalizarea ex
perienței înaintate/ Nerespec- 
tarea criteriilor privind sta
bilirea evidențiațilbr și frun
tașilor în întrecere au creat fi
nele dificultăți și nemulțumiri 
în rîndul salariaților.

Pentru îmbunătățirea partici
pării sindicatelor la organiza
rea și desfășurarea întrecerii 
— Consiliu] municipal al sindi
catelor și comitetele sindicale 
din unitățile economice și în
treprinderile din Valea Jiului 
vor trebui să analizeze sistema
tic rezultatele obținute în între
cere. stadiu] îndeplinării anga
jamentelor luate de colectivele 
de oameni ai muncii, să acțio
neze eficient pentru mobiliza
rea colectivelor de oameni ai' 
muncii din unitățile economice 
la realizarea exemplară a sar
cinilor de plan.

voi. I

deziderat al învățământului

In Editura tehnică a apărut :

PLINGE
noi ?

FOILETON

TE DACA Al CUI!
mai țineau apa, nici burla
nele și nici jgheaburile. 
D-aia au chemat locatarii ti
nichigii, că ei au vrut repa
rații, și dacă ei au vrut, noi 
ne-am supus ! Deci au venit., 
au constatat și... a urmat ce
ea ce se știe. In zilele senine, 
adică fără ploaie, sîntem li
niștite, că așa e bine, e ori
ginal să aștepți. Și așteptăm

EFECTE SI TRUCAJE
FOTOC1NEMATOGRAF1CE

In carte se descriu truca
jele și efectele fotografice și 
cinematografice, prin folosi
rea cărora se deschid mari și 
atractive posibilități creatoare 
foto și cineamatorilor.

Se descriu amănunțit tru
cajele realizabile direct pe 
negativ cu și fără dispozitive 
speciale, trucajele de labora
tor, cum și trucajele și efec
tele specifice cinematografiei 
și imaginii color, dînd rețete 
și scheme de execuție în ma
re parte inedite.

Lucrarea este bogat ilustra
tă, fiecare procedeu fiind în
soțit de fotografii care arată 
rezultatele obținute.

Cartea este destinată unui 
cerc larg de foto și cine ama
tori puțind fi folosită și de 
fotografii profesioniști care 
lucrează domeniul foto-

grafiei de 
expoziții.

Iar o să spună lumea că ne 
plingem. Ce aveți cu 
Așa am fost învățate, de la 
începutul începuturilor, să ne 
plingem. Angajații I.G.L.-ului 
ne-au învățat așa. Și invăță- 
iîurile lor sînt sfinte. „Pînă nu 
plîngeți nu vă ia nimeni în 
semnă" Și au dreptate. Avem 
și voce pentru asta. Tot ei, 
adică tinichigii de la I.G.L. 
vă pot spune dacă avem, că 
ei ne-au auzit. Păi, cum să 
n-audă, că doar strigătul pe
reților noștri a deschis poar
ta cerului. Cînd a strigat blo
cul nr. 5, s-a deschis și ușa, 
chiar și ferestrele sectorului 
I.G.L. Petrila. Și, 
speriali, lucrătorii 
s-au dus cu toții la consiliul 
popular după măsuri. Poarta 
cerului s-a deschis, dar nu
mai pe jumătate, așa că a- 
cum sîntem cojite, dezghio- 
eate, umede, cu găuri și rup
turi pe toate părțile, pe toa
te colțurile, și asta din cau
za jgeaburilor instalate de ti
nichigii care au început și nu 
s-au mai terminat. Adică au 
terminat ei jgheaburile, bur
lanele. le-au instalat, pe ici- 
colo, dar nu și colurile ! Le
gătura dintre ele a rămas 
pentru... Sfîntul Așteaptă. Și 
acum ploaia se prelinge pe 
noi în jos, făcînd din ziduri 
teren de distracție. Cerul adu
ce ploaia, jgheaburile o adu
nă și-i dau drumul la vale.

Mai acum un an, plingeam 
că erau sparte, vechi. nu

probabil, 
de-aic.i

Cu burlanele recunoaște, 
că au exagerat; blocurile nr. 
2, 5 și 8 au cile unul-două, 
doar v-am spus, noi n-avem. 
Și, chiar dacă avem, cînd în
cepe să picure ne apucă 
zgribuleala.

In plîngerea noastră scrisă 
cu litere de apă, solicitam 
o pensie de „mușchi" de la 
conducerea I.G.L. Petrila. Ni 
s-a răspuns verbal, la telefon 
— că am zis: degeaba ne 
ducem personal, dacă n-a
vem mușchi de cosit — pe un 
ton foarte feminin, că le pa
re rău de noi. mai ales pen
tru că n-avem coluri dar fi
ind un caz „fortuit" n-au 
cu-m să ne despăgubească. 
Neințelegînd ce e aia „for
tuit", explicindu-ni-se amă
nunțit că nici ei nu ne pot 
lămuri, și că nu s-au pus co
luri, cu un dublu scop : în 
primul rînd. pe noi n-avem 
tencuială, și dacă „n-avem",

nu-i momentul țacem
„caz", și în d doilea riad 
apa, adică umezeala rămasă 
după ploaie, pe caniculă, [ine 
răcoare locatarilor pe care ii 
adăpostim, așa ca la blocurile 
nr. 2, 7 și 4, dar mai ales la 
Petru Tonta, sărmanul, care 
s-a nimerit cu apartamentul 
chiar lingă burlan. Cînd 
plouă și apa dă buzna, omul 
iși ia nevasta și copii și se 
urcă direct în pod, incepind 
să imite cucuveaua, preves- 
tindu-le vecinilor potopul și 
mai ales o bogată recoltă de 
mușchi. Aceștia dezgroapă se
curea de luptă și încep să tri
mită fulgere și blesteme tini
chigiilor care vin, constată și 
se duc. Așa-i la ei... obiceiul ’

Cînd vine ploaia, mai ales 
acum primăvara, uităm de 
zilele bune și începem să 
plingem, implorind cerul să 
ne ocolească, și pe tinichigii 
I.G.L.-ului, rugindu-i să vină, 
că știu unde sintem, iar da
că au orbul găinilor ii călă
uzim noi. Pentru că, se vede 
că și-au blindat vederea cu 
ochelari fumurii, și nu se 
impacientează din cauza unor 
amărîte de blocuri, pe care 
plouă toate anotimpurile ți
nu lui, eu îngăduința conduce
rii I.G.L.-ului și nepăsarea ti
nichigiilor.

Grupul de blocuri Pușkin —
Petrila. Pentru autenticitate

Dan DUMITRESCU
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ANONIMA

REVENIȚI !

Steaguf roșu

scrisoarea

REALIZĂRILORLA TEMELIA
(Urmare din pag. 1)

E.M

CONCURS PENTRU OCUPAREA
URMĂTOARELOR POSTURI:

ȘEF SECTOR ELECTROMECANIC

— MAISTRU AERAJ

UN MAISTRU CAZANE

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele

Mica publicitate

Plecăm în căutarea condicilor cere să aibă autorizație de la I.S.C.I.R.

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

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

să 
de

Tovarășe, stai te rog pu-

Afirmîndu-se tot maj plenar 
pe linia activității de propagan
dă în rîndul tineretului, Clubul 
de politică internă și externă, 
care funcționează sub îndruma
rea Comitetului orășenesc 
U.T.C. Petrila, a organizat re
cent o sesiune de comunicări 
pe tema ecoului stârnit în viața 
internațională de vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu în ță
rile africane.

In cadrul sesiunii s-a subliniat 
contribuția deosebit de valoroa
să și activitatea desfășurată de 
secretarul general al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în promovarea politicii externe 
a partidului și statului nostru 
în cadrul vizitei efectuate în 
perioada 11 martie — 6 aprilie

1972 în unele țari din Africa. 
Avînd la bază aprecierile Ple

narei C.C. al P.C.R. din 18 a- 
prilie a.c., referatele prezentate 
în sesiune au subliniat ideea că 
această vizită slujește interese
lor poporului român și ale po
poarelor țărilor africane, cauzei 
păcii și socialismului în lume, 
consolidării legăturilor de prie
tenie între tineretul nostru și 
tinerii din țările vizitate.

SÎMBATA 6 MAI

SĂ SE AUDĂ !
>-SoareIe răsare la ora 5,QC și 
apune Ia ora 19,26. Zile trecute 
din an — 127. Zile rămase —

Tovarășă ELISABETA BOTJEN (Petrila, 
str. 7 Noiembrie bloc 11 ap. 46), s-ar părea 
că cele relatate de dv. în legătură cu deser
virea Ia magazinul alimentar din cartierul 
Dărănești — Petroșani sînt conforme realită
ții. Nu ați fost servită, deci, cu cele solicita
te, decît după îndelungj insistențe, pe motiv 
că nu sînteți... locatară a cartierului. De unde 
pînă unde această optică ? Și vi s-a spus că 
vînzătorii de acolo nu se tem de amenințări... 
Nici nu trebuie să se teamă ! Ar trebui doar 
să ia în considerare cererile îndreptățite ale 
clienților. In tot cazul, pe această cale (jn- 
trucît nu e prima sesizare pe care o primim 
referitoare la nereguli întîlnite în acest ma
gazin), noi transmitem celor vizați o atențio
nare Pe care s-o audă și conducerea O.C.L. 
Alimentara. Am dori ca cei ce sînt plătiți 
pentru a răspunde solicitărilor oamenilor 
muncii, printr-o comportare conform noii legi 
a comerțului interior, să înțeleagă că magazi
nul în care lucrează nu e, în nici un caz, pro
prietate privată...

Nu am înțeles mai nimic din scrisoarea dv.. 
tovarășe HORVATH, CRECEREA, FER 
EUGENIA și FLUERĂTORU PUȘA! Cine 
sînt „volanții" care suferă de frig, cc fac, 
în fond. Ion Ciora, Ion Popescu și Gheorghe

țioaselor indicații date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în cu
vântarea rostită la conferință, 
stabilind noi măsuri pentru îm
bunătățirea continuă a activi
tății de producție.

— Cum se afirmă Ia mina 
Uricani organizațiile de partid 
ta organe politice conducătoa
re Ia locul de producție? Cum 
a crescut rolul organizațiilor de 
bază în activitatea sectoarelor 
de producție, cum reușesc ele 
să sesizeze cele mai importante 
probleme ale activității econo
mice și să mobilizeze eforturile 
colectivelor din care fac parte 
îa rezolvarea acestor probleme?

Rspunzînd la această întreba
re tovarășul Eftimie Mardare, 
secretarul organizației de bază 
din sectorul II ne-a înfățișat as
pecte care relevă bogata expe
riență a organizației de partid 
din sectorul care, în perioada 
ce a trecut de la începutul a- 
nului, a obținut cele mai bune 
rezultate pe mină i

— Nu cred că exagerez cînd 
afirm că rezultatele pe care 
le-am obținut sînt strîns legate 
de activitatea organizației de 
partid rare s-a situat în fruntea 
colectivului mobilizîndu-I, sti- 
mulîndu-1 în permanență la în
deplinirea sarcinilor de plan, 
doved.indu-se ca un adevărat 
conducător politic. In aceasta 
văd eu creșterea rolului organi
zației de bază. Ținînd seama de 
principala sarcină care stă în 
fața noastră pentru antrenarea 
colectivului de muncitori, ingj" 
neri și tehnicieni la îndeplini
rea sarcinilor de plan și a anga
jamentelor luate în întrecerea 
socialistă, ne-am orientat ca în 
adunările generale ale organi
zației. în ședințele de birou, în 
munca politică de la om la om

EVENIMENTE

Ciușcă de afirmați că „taie și spînzură", 
atribuții are în toată povestea asta Mihai Ni- 
chitescu cel care „știe să se apere" ? Fiți, vă 
rugăm, mai expliciți. Lăsați misterul la o par
te. Bineînțeles, dacă doriți să fiți ajutați... 
Reveniți !

Nu înțelegem, dc ce, dacă sînteți ferm convins 
că Ia restaurantele „Progresul și „Minerul" 
din Lupeni se denaturează flagrant băuturile, 
nu vă semnați scrisoarea? Așteptați, cum zi
ceți, „măsuri corespunzătoare", în caz contrar 
vă veți adresa... forurilor superioare de partid. 
Sînteți liber să vă... țineți de cuvînt, dar dacă 
uitați să vă puneți sub informare numele ș> 
adresa... S-avem curajul opiniei !

să analizăm, să dezbatem și 
rezolvăm acele probleme 
care depinde soarta producției. 
In situația sectorului nostru 
una din problemele cheie ale 
producției este buna funcționare 
u utilajelor. Tocmai de aceea, în 
ultimul trimestru a) anului 
trecut, cînd s-a pus problema 
pregătirii trecerii la programul 
de 6 ore, ne-am concentrat a- 
ten.ția asupra acestei sarcini pe 
care am analizat-o într-o adu
nare a comuniștilor din sector 
stabilind măsuri precise și sar
cini concrete pentru membrii 
de partid, pentru cadrele de 
conducere. In urma acestei ana
lize, prin aplicarea măsurilor 
luate, multe deficiențe privind 
întreținerea și folosirea utilaje
lor s-au înlăturat, dar rezulta
tele n-au fost totuși de natură 
să ne satisfacă. De aceea, biro
ul organizației de bază a orga
nizat recent o ședință de lucru 
la care au participat toți elec
tricienii și lăcătușii din sector, 
atît membri cît și nemembri de 
partid, în care s-au dezbătut 
principalele aspecte ale activită
ții în domeniu! electromecanic 
apelîndu-se ca fiecare membru 
al colectivului să muncească 
mai bine, să pună în valoare 
toate cunoștințele ca utilajele 
din dotare să funcționeze cît 
mai bine. Efieiența acestei dez
bateri s-a făcut simțită chiar 
începînd de a doua zi, concre- 
tizîndu-se printr-o mai bună 
preocupare în acest domeniu.

In atenția noastră permanen
tă a stat întărirea disciplinei. 
Nu putem spune că am făcut 
totul pentru a imprima o dis
ciplină fermă în rîndul mem
brilor colectivului. Mai avem 
încă oameni certați cu discipli
na și — din păcate — unii din
tre ei sînt membri de partid. A- 
vem convingerea că perseverînd

în folosirea unor metode educa
tive, ocupîndu-ne de fiecare caz 
în parte vom reuși să obținem 
rezultate mai bune. In cadrul 
acestor preocupări ne-am pro
pus ca în luna mai să analizăm 
în adunarea generală a organi
zației de bază preocuparea pen
tru îmbunătățirea muncii de e- 
ducație comunistă.

In munca politică de educa
re și organizare, de mobilizare 
a colectivului exploatării la în
deplinirea planului de produc
ție și a angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă organi
zația de bază se bizuie pe acti
vitatea organizațiilor de sindi
cat și U.T.C. Sub îndrumarea 
organizației de partid, organi
zațiile obștești desfășoară o 
muncă susținută pentru antre
narea tuturor salariaților la în
deplinirea sarcinilor de produc
ție. Infățișînd principalele as
pecte ale activității organelor 
sindicale, tovarășul Vintilă Flo- 
reseu, secretarul comitetului 
sindicatului sublinia că o aten
ție deosebită s-a acordat apli
cării în viață a propunerilor 
făcute de oamenii muncii. Ge- 
mitetul sindicatului a sprijinit 
munca de la om la om a avut 
o preocupare permanentă pen
tru crearea unui climat cores
punzător de muncă în fiecare 
formație de lucru. Comitetul de 
sindicat a susținut în fața co
mitetului oamenilor muncii pro
punerile făcute de muncitori 
pentru înlăturarea greutăților, 
îndeosebi în aprovizionarea bri
găzilor de mineri, pentru reme
dierea deficiențelor constatate 
în producție precum și în pro
bleme legate de con-îițiiie de 
viață ale muncitorilor. In sen
sul acesta. în adunările grupelor 
sindicalo s-a discutat cu oame
nii din sectorul II, din sectorul 
III și din sectorul de investiții

principalele aspecte ale proble
melor determinante pentru rea
lizarea sarcinilor de plan. Pro
punerile făcute în adunările de 
grupă sindicală au fost studiate 
de către comitetul sindicatului 
pe mină, s-â făcut o sinteză a 
lor, apoi s-a discutat în una din 
ședințele de lucru cu comitetul 
oamenilor muncii. In felul aces
ta s-a reușit ca cele mii impor
tante probleme ridicate de oa
menii muncii să constituie obi
ectul analizelor și căutărilor 
pentru îmbunătățirea activității 
minei.

Experiența colectivului mint 
Uricani, a comitetului oameni
lor muncii, conducerilor sectoa
relor și a celor mai bune for
mații de lucru, activitatea or
ganizațiilor de partid și obștești 
demonstrează că ORIENTAREA 
ASUPRA PROBLEMELOR MA
JORE DE A CĂROR REZOL
VARE DEPINDE SOARTA ÎN
TREGULUI PROCES DE PRO
DUCȚIE. APLICAREA CI LOR 
MAI JUDICIOASE MĂSURI 
LUATE CU PARTICIPAREA 
ÎNTREGULUI COLECTIV, A- 
PLICAREA CONSECVENTĂ A 
ACESTORA. ORGANIZAREA 
JUDICIOASĂ, MAI SUPERI
OARĂ A ÎNTREGII ACTIVI
TĂȚI, ACTIVITATEA PLINA 
DE ABNEGAȚIE PENTRU 
TRANSPUNEREA IN VIAȚA 
A SARCINILOR CONDUCE IN 
MOD NEMIJLOCIT ȘI SIGUR 
LA ÎNDEPLINIREA ȘI DEPĂȘI
REA PLANULUI DE PRODUC
ȚIE. Prin munca însuflețită pe 
care o desfășoară colectivul mi
nei Uricani în frunte cu orga
nizația sa de partid, demon
strează prin fapte concrete, că 
planul de producție poate fi în
deplinit în mod exemplar în 
condițiile programului de lu
cru de 6 ore.

0 1961 — A murit poetul 
filozoful Lucian Blaga (n. 

1895) 0 1758 — In Franța s-a 
născut Maximilian Robespierre, 
conducător al revoluției burghe
ze din 1789 (m. 1794) 0 1856 

In Germania s-a născut filo
zoful Sigmund Freud, medic, în
temeietor al psihanalizei (ni. 24 
sept. 1939) 0 1861 — In In
dia s-a născut marele scriitor 
Rabindranath Tagore, laureat al 
premiului Nobel (m. 7. VIII. 
1941) 0 In Indonezia se săr
bătorește „Ziua națională a în- 
vățămîntului" 0 1972 — Se 
desfășoară alegerile preliminare 
în statul Carolina de nord 
(S.U.A.).

tematica din protecția mun
cii, la care participă salariați ai 
exploatării miniere; Lonea — In 
cabinetul de științe sociale al 
E. M. Lonea se va prezenta ex
punerea „Obiectivele de bază și 
liniile directoare ale dezvoltării 
viitoare economice și soeial-po- 
litice a României"; O seară de 
dans pentru tineret este organi
zată la ora 18, în holul sălii de 
spectacole; Vulcan — La ora 17, 
o dezbatere privind modul de 
desfășurare a practicii elevilor 
școlii profesionale la F.S.H. și 
preparația Coroești; La ora 20 
o seară distractivă pentru tine
ret; Lupeni — O masă rotundă 
— „Visele copilăriei" — despre 
căutările în creația artistică. In 
continuare un recital de poezie. 
Ia ora 18.
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7 Noicni- 
Pădurea pierdută; Repu- 
” „ ‘ ; LO-

— Minerul: Băieți buni, 
răi; VULCAN : Simon 

I — Cultural:

mergem

PETROȘANI
brie : T"'
blica: Hugo și Iosefina;
NEA ’ -........
băieți ia,,
Bolivar; LUPENI
Puterea și adevărul, seriile I și 
II; BĂRBÂTENI : 
crăciun; URICANI : 
seriile I și II.

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Miorița; 10,00 Buletin de știri; 
10.05 Opereta ..Nunta" de Nico 
Dostal (selecțitini); 10,20 Minia
turi instrumentale; 10,30 Emisiu
ne muzicală de Ia Moscova; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 Cîn- 
tă Dida Drăgan; 11,15 Radio- 
club turistic; 11,35 Sub steagul 
partidului — cîntece de Matei 
Socor; 12,00 Discul zilei; 12,15 
Recital de operă; 12,30 IntîJnire 
cu melodia populară și interpre
tul preferat; 13.00 Radiojurnal; 
13,15 Avanpremieră cotidiană;
13.30 Radiorecording; 15,00 Bu
letin de știri; 16,00 Radiojurnal; 
17,00 Știință, tehnică, fantezie;
17.30 Interpreți de muzică popu
lară; 17,45 Muzică ușoară; 18.0C 
Orele serii; 20.00 Tableta
seară; 20.05 Zece melodii pre
ferate; 20,40 Știința la zi; 20,45 
La hanul melodiilor; 21,30 Re
vista șlagărelor; 22,00 Radiojur
nal; 22,30 Expres melodii; 22,55 
Moment poetic; 23,C0 Expres 
melodii (continuare); 24.00 Bu
letin de știri; 0.03—6.00 Estra
da nocturnă

de

dimineață. Telex; 9,05 Biblioteca 
pentru toți : Mihai Eminescu (1). 
Filmoteca de aur : Tudor Vianu 
despre Mihai Eminescu; 9,50 Dc 
vorbă cu gospodinele; 10,05 Dru
muri în istorie : Cărți de înce
put; 10,20 Revista literară TV; 
11,00 „Mai ceva ca-n filme" — 
emisiune de divertisment; 11,50 
Cunoașteți legile?; 12,05 Tele 
jurnal; 14,30 Tenis de cîmp : 
România — Elveția din cadrul 
„Cupei Davis" — partida de du
blu. Transmisiune directă dc la 
Arena Progresul; 16,30 Emisiu
ne în limba germană; 18,15 
Ritm, tinerețe, dans; 19,00 Ca
lendar U.N.E.S.C.O. Ion Helia- 
de-Rădtdescu — 100 de ani dc 
la moarte; 19,15 Publicitate; 
19,2C 1 001 de seri; 19,30 Tele
jurnal; 20,10 Avanpremiera; 
20,15 Telccnciclopcdia. Liviu Re- 
breanu : Adevăr și creație. Me
morial. Zoorama; 21,00 Film se
ria) : „Invadatorii"; 21,50 ...„Pri
măvara asta, totuși...". Emisiune 
muzical-distractivă; 22,30 Tele 
jurnal; 22,45 Săptămîna sport! 
vă; 23,00 Seară de romanțe.

Pomul • de
Cromwell,

LOTO
CASA DE CULTURA Uri

cani. La ora 19, în sala mică, o 
expunere — „Marxismul și con
temporaneitatea" organizată cu 
prilejul împlinirii a 154 de ani 
de la nașterea lui Karl Marx.

CLUBURI — Aninoasa. Un 
concurs gen „Cine șrie, cîștigă"

La tragerea Loto din 5 mai 
a.c., au fost extrase din i 
următoarele numere :

Extragerea I : 2 62 50 21 
70 81 9 83.

Fond de premii : 553 367
Extragerea a Il-a : 85 44 

19 26 38 86.
Fond de premii : 631 173
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9,C0 Deschidere.! emisiunii dc

Ieri, temperatura maximă 
acrului la Petroșani a fost de 
plus 16 grade iar la Paring de 
plus 8 grade. Minimele au fost 
de plus 7 grade la Petroșani și 
de plus 2 grade la Paring!

Pentru următoarele 24 de ore : 
Vreme instabilă cu cer mai mult 
noros, precipitații slabe sub for
mă de averse. Vint slab din sec
torul sudic.

4 W ‘ ® «4¥ T T 7 If Hr f

PETRILA /
angajează urgent

♦ MUNCITORI NECALIFICAȚI PENTRU 
DEPOZITUL DE LEMNE.

♦ TEHNICIAN LA SERVICIUL APROVI
ZIONARE.

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 
prevăzute de H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 
12'1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnie 
între orele 6—14, de la biroul personal al ex
ploatării cu sediul în Bărbăteni.

INGINER MINIER LA SECTORUL PRO
DUCȚIE

— DOI MAIȘTRI MINIERI

(Urmare din pag.

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Pîndaru 
Gheorghe, eliberată de Pre
parația cărbunelui Lupeni. O 
declar nulă.

PIERDUT legitimație 
serviciu Pe numele Dala Mi
hai, eliberată de preparația 
Petrila. O declar nulă.

®
VÎND casetofon PHILIPS 

cu 10 casete. Republicii 
telefon 1071, Petroșani.

rîndul acesta aO fi,
«lat un examen pe care nu l-a 
luat.

— V-aș ruga condica de re
clamai ii.

— Condica ?
— Da, condica.
— Păi, ce vrei să faci cu ea ?
— îmi trebuie, pur și simplu!
— Ei. da' ce crezi, că o dăm 

așa, oricui ?!
Și dispare. La numai cîteva 

minute în cadrul ușii pe care 
a dispărut încep a se ivi pe 
rînd, unul cîte unul, cape ele mi
rate ale celorlalți ospătari. Ii 
prevenise după cît se vedea 
despre intențiile mele și acum, 
mă măsurau cu figuri alungite, 
«le parcă aș fi fost invadator. 
Ca să fiu sincer, chiar m-am 
ți simțit îndemnat să mă veri
fic, nu cumva să țin din întâm
plare degetul] mic de la mină 
ridicat, că cine știe ce mi se 
mai putea întîmpla Sînt om pă
țit.

Din nou ospătară. Acum mai 
severă, mai hotărîtă Vrea să 
termine odată eu mine.

— Hai spune, ce dorești ?!
— Condica de reclamații.
— Nu se poate
— De ce nu se poate ?
— Uite, așa !
— Cum așa ?
— Văd că-ți arde de glume.
— Nu ! Nu cred.
— Atunci ce vrei ?
— Condica de reclamații. 
îmi întoarce furioasă spatele, 

gata să dispară din nou.

— Poftim, ce mai este ?
— Nu pot primi condica ?
— Nu !
— Atunci, aș vrea cu tovară

șul responsabil..,
— Nu-i aici I
— Totuși, insist...
Pînă la urmă, cel solicitat a- 

pare și înțelegînd cum se pune 
problema, îmi servește sfînta și 
uimitor

— Nu
Adică 

sesizare 
mez ? De unde această optică 
obtuză, menită să intimideze și 
să ia celor ce ar avea de spus 
ceva, pofta de a mai nutri ast
fel de idei năstrușnice ? Greșit 
mod de a privi problema. Foar
te greșit, tovarășe Ghițan Du
mitru, responsabil al unității la 
care ne referim. N-ai vrea să 
ne spui și nouă de unde anume 
l-ai învățat? Tar dacă nu l-ai 
învățat de niciunde, atunci de 
ce permiți să se practice ? Și 
mai ales pentru ce îl practici ?

de banala justificare t 
v-a cunoscut.

cum ? Pentru ® face s 
trebuia să mă legiti

Responsabilul restaurantului 
„Tic-tac" pe nume Staicu Ma
rin, este în orice caz un om 
scump la vedere. Oricum mi-am 
potrivit orele. în care să întreb 
de dumnealui, am primit ace
lași invariabil răspuns t

— E plecat!
Cam pe la finele anului tre

cut. am cerut și în acest local 
condica, buclucașa și năpăstui
ta condică de reclamații. M-am 
adresat unei ospătare mai tine
re. după toate semnele practi
cantă :

— Condica ? — m-a întrebat 
aceasta uluită, de parcă i-aș fi

cerut ce) puțin o bucată de ro
că lunară.

— Da, condica l
— E luată la inspecția comer

cială...
Răspuns dirimant. în fața că

ruia nu-ți mai rămîne decît 
să-ți ceri scuze pentru deranj. 
Dar, nu m-am descurajat. M-am 
adresat unei ospătare, despre 
care știam că mă cunoaște.

— Condica ? Imediat.
Și, într-adevăr a adus-o. îmi 

exprimai nedumerirea față 
răspunsul „strategic" dat 
cealaltă ospătară, pe care o 
vitai din nou la masa unde 
aflam.

— Iată 
spus că e

— Așa 
spun 1

Mă adresez 
vechi i

— Cum adică vine
— Nu știu, nu mă 

pe mine 1
— Totuși, te-aș ruga să-mi 

spui.
— îmi pare rău, dar nu vreau 

să mă trezesc pusă... pe liber I
Chiar așa ? Dar, ce ? Localul 

despre care e vorba. e cumva 
feuda cuiva ?

Am început să răsfoiesc con
dica. însemnări multe, observa
ții prețioase. Numai* că, aproa
pe toate lăsate fără 
Sau, rezolvate prin 
vul :... „autorul sesizării era în 
stare de ebrietate" ! Și aceasta, 
în vreme ce sesizările respectivu
lui om învinuit de așa ceva, a- 
tît ca formă cît și ca fond, sînt 
de o acuratețe impecabilă.

După aproape o ară de lec- 
turare, în care am putut vedea 
notări ca; „la orele 7 nu 6e 
putea servi nimic cald, bucă
tăria fiind închisă" și răspun
suri ca i „nu-i adevărat, era 
deschisă, dar nu era făcut fo
cul" (de parcă pe plita rece,

de 
de 
in-, 
mă

condica 1 De ce mi-ai 
luată 
mi

de nu știu cine? 
s-a indicat să

ospătarei mai

aceasta ? 
întrebați

răspuns, 
leit-moti-

s
s-ar putea găti ceva cald) sau, 
relatări despre un oarecare os
pătar Ti ti care, pe un an.umit 
cetățean ce solicitase condica 
era cît pe-aci să-1 păruie și al
te asemenea aspecte, nevăzute 
de comisia controlului obștesc 
care, trecuse pe acolo și con
semnase cu larghețe, cum că la 
unitatea în discuție, totul e ex
celent (o fi fost poale, pentru 
comisie), am plecat. Nu mai 
înainte însă de a face ceea ce 
nu era făcut, adică de a nume
rota condica și de a semna a 
poi la 
se va 
are.

Am revenit, după cîteva luni. 
De rîndul acesta, condica soli
citată mi-a fost dată ceva mai 
repede. Oricît am răsfoit-o însă, 
a fost imposibil s-o recunosc. 
Nici urmă din numerotarea fă
cută de mine, nici urmă de sem
nătură. Șarjez, căutând să dega
jez cît mai multă siguranță t

— Aduceți vă rog pe cealaltă. 
Și. spre stupoarea mea. se a- 

duce, astfel îneît, mă trezesc 
în fața a două condici. Încerc 
să primesc o explicație, dar. 
nu-mi poate da nimeni nici o 
lămurire. Un rost există totuși' 
acestea sînt prezentate după 
caz, una pentru laude alta pen
tru critici. Ingenios, nu ?!

Mai poți oare 
Îndrăzni ?

sfîrșit. Vroiam să văd ce 
mai întîmpla în conținu

Grădina de vară Constructo
rul, tot din Petroșani, are de 
o vreme responsabil nou Nor
mal era ca să se simtă un ase
menea lucru, să se simtă în bi
ne. Din păcate, însă treburile 
se prezintă cam invers

Nici aici, nu există, așezată 
la vedere, condica de reclama
ții. Eram gata să o cer într-un 
rînd dar, în fața uităturii bar-

manei Magheru Ana, am renun
țat.

Se nimerise o zi de iarnă 
cînd am intrat în local și aces
ta, era complet pustiu. Doar un 
frig că-ți clănțăneau dinții. Am 
întrebat pe barmana în cauză t

— De ce niu se face foc ?
— Păi este I
— A, nu la bucătărie, în lo

cal.
— Dacă nu sînt clienți?!
— Dar cum să fie ? Cine poa

re sta în frigul ăsta ?
— Păi, dacă-s geamurile tă

iate ?
Intr-adevăr, așa era Sticla de 

la toate ferestrele era tăiată în 
partea de sus, astfel îneît vîn- 
tul de afară Intra și ieșea ca la 
el acasă. Pentru aerisire, 
spus. Mare-i grădina lui 
nezeu.

Aș fi vrut să scriu în 
că despre acest lucru, 
despre faptul că faimosul afiș 
„nu primim bacșiș" era și este 
așezat astfel. îneît nu poate fi 
văzut decît de barmană și res
ponsabil. sau despre faptul că 
aici, mai mult decît la oricare 
altă unitate, în magazia de mar
fă și bucătărie, e plin întotdea
una de cele mai suspecte fi
guri. care beau, mănîncă, se 
scobesc în dinți și se întind la 
interminabile șuete.

Dar. cînd cineva îți vorbește 
de parcă toată viața te-ai fi 
certat cu dînsa, așa cum obiș
nuiește barmana în cauză, 
nu-ți mai vine să te încumeți.

★
E vorba în fond, doar de cî- 

teva localuri. Constatările evi
dențiate însă nu le aparțin în ex
clusivitate. Ele. pot tot atît de 
bine să fie întîlnite și în cele
lalte unități. Și repet, nu este 
evidențiat aici nici un fel de 
negativism ci. doar o realitate 
supărătoare, căreia trebuiește 
fără întârziere să i se pună ca
păt.

mi s-a 
Dum-

condi- 
cît și

prevăzute de H.C.M. 914/1968 și legea nr. 
12'1971 iar pentru postul de maistru cazane se

ploatării unde se voi’ depune și actele
concurs.

pentru

angajează urgent pentru subteran :
* LĂCĂTUȘI DE MINĂ ♦ ELECTRICIENI DE MINĂ

MINERI * MUNCITORI NECALIFICAȚI
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute de H. C. M. 

914'1968 și Legea nr. 12/1971.
Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 6—14, de la biroul 

personal al exploatării cu sediul în Paroșeni.
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Cuvînful delegafului roman

R. F. G

guvernamentale și ai opoziției

UNCTAD încheierea campaniei 
electorale din Italia

VIETNAMUL DE SUD

□

SANTIAGO DE CHILE 5. — 
Corespondentul Agerpres, Eugen 
Pop, transmite : In cadrul reuniuni
lor plenare de joi ale Conferinței 
pentru Comerț și Dezvoltare au 
fost prezentate două proiecte de re
zoluții, în numele grupului „celor 
77", intitulate : „Repercusiuni ale 
politicilor referitoare la mediul am
biant asupra dezvoltării, în special 
a țărilor în curs dc dezvoltare" și 
„Aspecte comerciale și economice ale 
dezarmării".

Pe marginea celor două documen
te a luat cuvîntul, din partea dele
gației române, Gheorghe Dolgu. El 
a subliniat că delegația țării noastre 
sprijină cu hotărîre proiectul de 
rezoluție cu privire la comerț și as
pectele economice ale dezarmării, 
prezentat de grupul „celor 77”, și 
iși exprimă dorința de a fi înscrisă 
printre coautorii acestui proiect. Țin 
să reamintesc — a spus vorbitorul 
— că România s-a numărat întot
deauna printre acele țări care au mi
litat cu consecvență în favoarea ori
căror măsuri și acțiuni vizînd reali
zarea obiectivului dezarmării gene
rale și totale și, în primul rînd, a 
celei nucleare. El a amintit, între 
altele, că Rezoluția 2 667 a Adună
rii Generale a O.N.U., privind 
„cursa înarmărilor și cheltuielilor

militare și efectul lor profund dău
nător asupra păcii și securității in
ternaționale", inițiată de România 
împreună cu alte cîteva țări, s-a ma
terializat în studiul primit cu deose
bit interes și aprobat cu satisfac
ție de cea de-a XXVI-a sesiune a 
Adunării Generale.

Vorbitorul a relevat că în condi
țiile în care totalul cheltuielilor mi
litare mondiale depășește 200 de mi
liarde de dolari anual, ceea ce în
trece de 30 de ori totalul asistenței 
publice pentru dezvoltare, cursa 
înarmărilor acționează cu consecințe 
profund dăunătoare pentru toate po
poarele și, în primul rînd, pentru 
țările în curs de dezvoltare, în sen
sul menținerii barierelor artificiale 
în calea dezvoltării comerțului in
ternațional, menținerii unei diviziuni 
internaționale a muncii iraționale și 
anacronice. In această situație, este 
absolut firesc să se lanseze un nou 
strigăt de alarmă, să se exprime în
grijorarea pentru o evoluție lipsită 
de progrese substanțiale spre țelul 
dezarmării generale și complete, sub 
un control internațional eficient. 
Este, de asemenea, necesar să se 
ceară țărilor membre, în special ță
rilor dezvoltate, să ia măsuri pen
tru ca o parte din substanțialele re
surse înghițite astăzi de cursa înar-

mărilor să fie îndreptată spre spri
jinirea eforturilor de progres ale ță
rilor în curs de dezvoltare.

In încheiere vorbitorul și-a expri
mat convingerea că adoptarea pro
iectului de rezoluție, supus dezba
terii, va da un nou impuls adoptă
rii unor măsuri concrete și eficiente 
în domeniul dezarmării, va contri
bui la însănătoșirea, în continuare, 
a vieții internaționale, va accelera 
progresul economic al tuturor țări
lor.

ROMA 3. — Corespondentul A- 
gerpres, Nicolae Piticea, transmite: 
1 ineri la miezul nopții s-a încheiat 
campania electorală din Italia în 
vederea alegerilor parlamentare de 
la 7 fi 8 mai. Această ultimă zi a 
„dialogului" candidaților cu alegă
torii a fost folosită la maximum, 
înregistrîndu-se mii de întruniri e- 
lectorale în toate regiunile Italiei. 
La Roma, campania electorală a 
partidului comunist s-a încheiat 
printr-o grandioasă manifestație ce 
a avut loc în prezența lui Luigi 
Longo, președintele P.C.I., și la care 
a rostit o amplă cuvântare Enrico 
Berlingucr. secretarul general al par
tidului.

unitățile F.S.E. și
VIETNAMUL DE SUD 5 (Ager

pres). — In cursul zilei de vineri, 
puternice lupte au izbucnit între u- 
nitățile Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud și tru
pele saigoneze în zona șoselei nr. 
14. Aflată în regiunea Platourilor 
centrale, șoseaua reprezintă o im
portantă cale de acces către orașul 
Kontum. In prezent, această calc 
este tăiată de forțele patriotice, în
tr-un punct situat la 15 km sud 
de Kontum. Paralel cu această ac
țiune, luptătorii F.N.E. au atacat 
cu rachete baza Polei Kleng, aflată 
la 18 km vest de Kontum, care 
continuă să rămînă încercuită de pa- 
trioți, în pofida intensului bombar
dament efectuat în zonă de aviația 
americană.

CIOCNIRI ÎNTRE
TRUPELE INDIENE
SI PAKISTANEZE

>

DELIII 5 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Ministeru
lui Apărării al Indiei, citat de 
agenția United Press Internatio
nal, a declarat că în zona 
Cașmir au fost, semnalate, vi
neri, ciocniri între efective mi
litare indiene și pakistaneze și 
că luptele continuă. El a men-

ționat că un batalion dc 1 000 de 
militari pakistanezi a lansat, 
cu sprijinul artileriei, un atac 
la Kaiyan, în nord-vestul 
Cașmirului. Purtătorul de cu
vînt indian a declarat că „a- 
ceasta este cea mai gravă viola
re a încetării focului semnalată 
de la 18 decembrie, anul trecut".

★

H

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
In Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul artificial al 
Păniîntului „Cosmos-488". El 
este destinat să continue cer
cetarea spațiului cosmic în 
conformitate cu programul a- 
nunțat, informează agenția 
TASS

RAWALPINDI 5 (Agerpres). 
— Ministerul Apărării al Pakis
tanului a anunțat, vineri, că u- 
nități ale armatei pakistaneze 
au angajat lupte cu forțe milita
re indiene, care încercau să pă
trundă Pe teritoriul Pakistanu
lui. Comunicatul de presă pakis
tanez, reluat de agenția Reuter, 
menționează că ambele părți au 
suferit pierderi și că autorități
le indiene au trimis mai multe 
efective în zona Cașmir pentru 
a-și întări pozițiile.

„JEUNE AFRIQUE" t

a 
a 
a
■ 
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Costul apartheidului
Guvernul de la Pretoria a fost 

nevoit să facă un pas înapoi în 
ceea ce privește politica sa de 
apartheid. Prezentîncl bugetul, mi
nistrul de finanțe Nicholas Die- 
derichs a anunțat că preconizea
ză creșterea numărului africani
lor care să lucreze în orașe. Or, 
aceasta este în contradicție fla
grantă cu principiile apartheidu
lui, care prevăd izgonirea com
pletă a băștinașilor din aglome
rările urbane și regruparea lor în

lui este, în principiu, de a încu
raja crearea unor noi uzine la 
limita bantustanelor dar, cu toate 

. presiunile și constrîngerile finan
ciare, foarte puține societăți in
dustriale s-au instalat pînă în 
prezent în aceste regiuni extrem 
de îndepărtate de principalele 
piețe. Flotărîrea autorităților de 
la Pretoria de a permite un ac
ces mai mare în industrie a mîi- 
nii de lucru africane a fost de
terminată, poate chiar mai

Din presa străină

■■■

■

H a
■
B

■

H

fl■

rezervații tribale, așa-numitele 
bantustane.

Declarația lui Nicholas Die- 
derichs este o consecință a pre
siunilor pe care cercurile indus
triale le-au exțrcitat asupra Mi
nisterului de Finanțe, întrucît a- 
cesta a motivat că nu se gă
sesc suficienți albi care să lucre
ze în uzine. De altfel, chiar și 
anterior numeroși industriași sud- 
africani încălcări prevederile a- 
parlheidului, folosind mînă de lu
cru africană în funcții calificate, 
ceea ce în mod juridic le era in
terzis categoric. Chiar și adminis
trația poștelor și a căilor ferate, 
bastioane ale așa-numiților „mici 
albi", suporteri fanatici ai apart
heidului, au recunoscut că este 
necesară folosirea africanilor pen
tru munci calificate, întrucît, în 
alt mod nu se mai poate asigura 
calitatea serviciului.

Politica industrială a guvernu-

decît alți factori, de criza 
nomica care zguduie (ara. In ul
timii ani, investițiile străine au 
scăzut considerabil, cursul la ma
terii prime ca platina, cuprul, li
na, a scăzut și el. La aceasta se 
adaugă inflația.

Criza s-a manifestat, de aseme
nea, și pe plan politic. Pentru 
prima dată de la venirea sa la 
putere, în anul 1966, guvernul lui 
Vorster a fost nevoit să înregis
treze o serie de eșecuri electorale 
în recentele alegeri municipale și 
regionale și chiar în alegerile par
țiale pentru Camera Deputaților. 
Este adevărat însă că de aceste 
eșecuri a profitat îndeosebi Par
tidul Unit, ai căror membri nu 
sînt deloc mai puțin rasiști decît 
cercurile guvernamentale, întrucît 
populația africană, majoritară în 
Republica Sud-Africană, continuă 
să fie complet lipsită de drepturi 
politice.

T ratativele reprezentanților 
partidelor coaliției

BONN 5 (Agerpres). —• Intr-o 
declarație făcută la televiziunea 
vest-germană, Horst Ehmke, minis
tru la Cancelaria federală, a anun
țat că, în cursul tratativelor comi
siei de experți — constituită din 
reprezentanți ai partidelor coaliției 
guvernamentale și ai opoziției -— a 
fost elaborat un document comun în 
care sînt cuprinse propuneri alter
native ale celor două părți. Minis
trul vest-german a 
continuare, că „în 
condiții pentru o 
coaliția guvernamentală și opoziție 
privind discutarea în continuare a 
tratatelor cu Răsăritul".

Reprezentantul opoziției la aceste 
tratative, Paul Mikat, a apreciat, la

menționat, în 
prezent există 

înțelegere între

rîndul săli, că recentele convorbiri 
dintre guvern și opoziție au fost 
„toarte la obiect".

O altă agenție — France Presse 
— remarcă : „Pentru prima dată în 
cursul ultimei săptămîni s-au putut 
remarca joi, la Bonn, semne de des
tindere". Această evoluție este ates
tată, de altfel, de elaborarea de că
tre comisia mixtă a guvernului și 
opoziției a unui text comun asupra 
acestor tratate, precum și de acordul 
intervenit între cancelarul Willy 
Brandt și liderul opoziției creștin- 
democrate, Rainer Barzel, în ce pri
vește ținerea dezbaterii decisive asu
pra ratificării tratatelor încheiate de 
R.F.G. cu Uniunea Sovietică și cu 
Polonia, în cursul săptămînii vii
toare.

0 nouă întîlnire Brandt-Barzel

★
VIETNAMUL DE SUD 5 (A- 

gerpres). — In efortul de a fa
ce față puternicei ofensive a 
forțelor patriotice, care conti
nuă să semene deruta în rîn- 
durile trupelor americano-sai- 
goneze, Statele Unite au hotărît 
să suplimenteze sprijinul acor
dat regimului-marionetă de la 
Saigon. Pe fronturile de luptă 
au fost aduse patru escadrile 
de avioane de vînătoare „Phan
tom F-4“ — 72 de aparate —, ca
re se adaugă unor importante 
efective ie elicoptere echipate 
cu rachete teleghidate, pe care 
S.U.A. le folosesc împotriva 
tancurilor și blindatelor patrio- 
ților.

Agențiile internaționale de 
presă relevă că aceluiași țel îi 
slujește și vizita la Saigon, a ți
nui grup de „specialiști" ame
ricani. în frunte cu Barry Shi- 
Mito, asistent al ministrului a- 
părării al S.U.A. pentru dota
rea tehnico-materială, cărora le 
revine sarcina de a stabili, îm
preună cu autoritățile militai'e 
saigoneze, caracterul și cantita
tea armamentului furnizat de 
Statele Finite regimului lui Thi- 
eu. In acest sens, ziarul ..Was
hington Post” subliniază legătu-

trupele saigoneze
ra directă existentă între aceas
tă vizită și dificultățile creseîn- 
de ale trupelor saigoneze. Co
mandamentul american din Vi
etnamul de sud a anunțat pier
derea a încă două avioane și a 
șase piloți ceea ce face ca nu
mărul echipajelor americane 
doborîte de forțele patriotice, de 
la începutul actualei ofensive, 
să depășească cifra de 100.

★
WASHINGTON 5 (Agerpres). — 

„Pentagonul a lăsat deschisă posi
bilitatea ca unități de pușcași ma
rini din cadrul flotei a șaptea a 
S.U.A., din Pacific, să poată fi de
barcate în Vietnamul de sud, pentru 
a participa la luptele terestre", 
transmite agenția Associated Press, 
referindu-se la o declarație a pur
tătorului de cuvînt al Pentagonului, 
Jerry Friedheim. Declarația lui 
Friedheim, menționează agenția a- 
mericană, pare să fie o revizuire a 
poziției potrivit căreia Statele U- 
nite nu ar mai intenționa să an
gajeze trupe americane în luptele 
terestre din Vietnamul de sud.

ATENA. — 21 de eleve de li
ceu și-au pierdut viața ca ur
mare a naufragiului unei ambar
cațiuni de pescuit, produs în lar
gul portului Khania din Insula 
Creta. Nava s-a răsturnat, fiind 
surprinsă de o puternică furtună.

MEXICO CITY. — Ca urma
re a ploilor torențiale, care s-au 
abătut, în noaptea de miercuri 
spre joi, asupra capitalei mexica
ne, 37 de persoane și-au pierdut 
viața, 300 rănite, iar aproxima
tiv. 100 000 au rămas fără adă
post, indică un bilanț provizoriu. 
Se crede că numărul morților este 
mai marc. Victimele au pierit 
înecate sau acoperite de tone de 
mii și pietre. Numeroase case au 
fost avariate, iar sute de automo
bile, parcate pe străzi, distruse. 
Pagubele materiale au fost eva
luate la 5 milioane dolari. Un a- 
semenca fenomen natural nu s-a 
mai înregistrat în orașul Mexico 
City de o jumătate de secol.

★
ROMA. — In ultimele Zile, a- 

supra Italici s-au abătut violente 
uragane și ploi torențiale, provo- 
cînd imense pagube materiale. Ca 
urmare, nivelul nurilor a crescut 
brusc. Apele au inundat mari în
tinderi de teren cultivat. Inunda
ții s-au înregistrat, în mod deo
sebit, în centrul fi sudul peninsu
lei, precum și în Sicilia și Sardi
nia. Legăturile maritime cu insu
lele au fost temporar întrerupte. 
In unele regiuni, căderile de grin
dină, care au însoțit ploile, au 
afectat grav livezile.

In regiunile muntoase 
lici a nins.

★
BONN. — Oficiul 

vest-german de statistică 
țat că bolile cardiovasculare

ale Ita-

federal 
a anim

au

constituit cauza majorității dece
selor înregistrate în R. F. a Ger
maniei în anul 1970. Din cele a- 
proximativ 744 000 persoane care 
au încetat din viață, în această 
țară în respectivul an, 44 la suta 
erau suferinde de maladii cardio
vasculare

★
PARIS. — Situația demografi

că a Franței s-a caracterizat, în 
anul 1971, printr-o redresare u- 
șoară a natalității — de la 16,6 
la mie, în 1970, la 17,1 la mie 
— și o scădere a mortalității, de 
asemenea, de proporții reduse, de 
la 11,3 la 10,7 la mie.

n□
Situația din Burundi după eșuarea

tentativei de lovitură
BUJUMBURA 5 (Agerpres). — 

Postul de radio „Vocea Revoluției", 
reluat de agenția France Presse, in
formează că în Burundi, unde a 
fost dejucată, recent, o tentativă de 
lovitură de stat, continuă luptele 
între forțele armate și clementele re
bele monarhiste, care urmăreau să 
răstoarne regimul președintelui Mi
chel Micombero. Evocînd situația 
din țară, postul de radio menționea
ză că „bandele de mercenari care 
au participat la acțiunile de zilele 
trecute sînt puse în derută de for
țele armate burundeze și de mili- 
tanți ai partidului de guvernănunt, 
care participă la operațiunile de cu-

rățire a elementelor rebele". Un 
purtător de cuvînt guvernamental, 
citat de radio Bujumbura, a decla
rat că în capitala bttrundeză acti
vitatea se desfășoară în mod nor
mal. El nu a făcut în schimb — 
relevă agenția France Presse — nici 
o precizare în legătură cu menține
rea interdicțiilor de circulație și în
treruperea comunicațiilor dintre Bu
rundi și restul țărilor. Burundi, a 
spus el, este angajat „într-un război 
împotriva agresorilor, care urmăresc 
să pună în cauză independența și 
securitatea țării".

★
BUJUMBURA 5 (Agerpres). —

de stat
Toate persoanele implicate în ten
tativa eșuată de lovitură de stat, 
îndreptată împotriva regimului pre
ședintelui Michel Micombero. au fost 
arestate, anunță postul de radio 
„Vocea Revoluției" citat de agen
ția Associated Press. Potrivit surse
lor guvernamentale de la Bujumbu
ra, în cursul incidentelor, care au 
avut loc între elementele participan
te la această acțiune antiguverna
mentală, și forțele armate rămase 
fidele șefului statului, cîteva sute 
de persoane au fost ucise sau ră
nite. Postul de radio „Vocea Revo
luției" menționează că „în întreaga 
țară situația a revenit la normal".

BONN 5 — Trimisul special 
Agerpres, Vasile Crișu, trans
mite : Vineri, a avut loc o nouă 
întîlnire între cancelarul fede
ral, Willy Brandt, și liderul o- 
poziției " “
Barzel.
făcute de cancelarul vest-ger
man, ..această reuniune nu a 
dus la progrese substanțiale în 
armonizarea pozițiilor exprima
te de coaliția guvernamentală 
Și opoziție într-o serie de pro
bleme importante ale politicii 
externe a R.F.G.". Contactele 
între liderii P.S.D. și U.C.D.— 
U.C.S. vor continua.

U.C.D.—U.C.S., Rainer 
Potrivit unei declarații

In cursul aceleiași zile, au a- 
vut loc ședințe ale fracțiunilor 
parlamentare, care au dezbătut 
rezultatele la care au ajuns co
misiile însărcinate cu dezbate
rea obiecțiilor ridicate de opo
ziția U.C.D. - U.C.S. la tratate
le încheiate de R.F.G. cu U.R.S.S. 
și Polonia.

Luni, fracțiunile parlamenta
re se vor întruni din nou, pen
tru a lua o decizie finală pri
vind atitudinea lor în dezbate
rea din Bundestag asupra celor 
două tratate, prevăzută a începe 
morte:

® Președintele Republicii A- 
rabe Egipt, Anwar Sadat, și 
președintele Consiliului Coman
damentului Revoluției din Li
bia Moamer EI Gedafi au sosit 
joi la Alger, într-o vizită ofici
ală de trei zile, la invitația pre
ședintelui Consiliului Revoluți
ei al Algeriei. Houari Boumedi- 
ene.

In aceeași zi la Alger au în
ceput convorbirile dintre cei 
trei șefi de stat. Principala te
mă a discuțiilor o constituie si
tuația din Orientul Apropiat.

,,Pravda*, C.C. al P.C.U.S. a a- 
dresat ziarului un mesaj de sa
lut, care exprimă înalta apreci
ere dată activității organului 
centra] de presă al partidului.

Cu același prilej, ziarul 
,.Pravda" a fost decorat cu „Or
dinul Revoluției din Octombrie" 
— anunță agenția TASS.

Competiția
WASHINGTON 5 (Agerpres). — 

Gîștigător al scrutinului preliminar, 
în vederea alegerilor prezidențiale 
din toamnă, desfășurat marți în sta
tul american Ohio este senatorul 
Hubert Humphrey, care a fost pre
ferat de 41 la sută dintre alegători. 
Fost vicepreședinte, care a cîștigat 
și alegerile preliminare din statul 
Indiana, desfășurate în aceeași zi, 
l-a devansat pe senatorul George 
McGovern, care a obținut 39 la 
sută din voturi. Aceste rezultate au 
fost anunțate după despuierea a a- 
proximativ 90 la sută din urne, dar 
agențiile de presă apreciază că ele 
nu mai pot fi modificate decît în-

Rezultatele 
alegerilor 

municipale parțiale 
din Anglia

LONDRA 5 (Agerpres). — 
znltatele alegerilor municipale ; 
țialc, care s-au desfășurat joi 
341 localități din Anglia și 
Țara Galilor, au reprezentat 
triumf pentru Partidul laburist, 
buriștii au cîștigat controlul in 
de municipalități, dintre care 
fuseseră înainte controlate de con
servatori. Din 2 600 de locuri dis
putate, conservatorii și independen
ții au pierdut 931 în beneficiul la
buriștilor, care au cîștigat, totodată, 
locuri și pe seama candidaților Par
tidului liberal

In lumina acestor rezultate, An
thony Wedgwood Benn, președintele 
Partidului laburist, a cerut ținerea 
neîntîrziată de alegeri generale. In
diferent dacă acestea vor avea loc, 
la Londra se apreciază că victoria 
laburistă în „municipale" va stîn- 
jeni considerabil politica guvernului 
conservator în numeroase probleme 
interne cc implică participarea au
torităților locale.

Rc- 
par- 
i în

din 
tui

I.a-
54
35

© Un grup de țări afro-asia- 
tice au prezentat Comitetului 
O.N.U. pentru decolonizare un 
proiect de rezoluție în care se 
reafirmă cu hotărîre dreptul 
inalienabil al poporului Zimbab
we din Rhodesia la autodeter
minare, libertate și independen
tă, ca și caracterul legitim al 
luptei sale. In document se de- 
plînge faptul că sprijinul anu
mitor state, și în primul rînd al 
Republicii Sud-Africane și Por
tugaliei. a 
prezent înlăturarea 
rasist

de „aparte- 
comunist — 
în Portuga-

început un 
autoritățile 

grup de 12

@ La Lisabona a 
proces intentat de 
portugheze unui

de 
ca- 
iu-
de

împiedicat pînă în 
regimului 

al Iui Ian Smith

1

ȘTIRI
DE PESTE

Faza județeană a „Crosului tineretului HOTARE

Nicolae LOBONȚ

VOLEIa redevenit lider celor patru gru-

Bulgariei (C) și

★

@ Un comunicat oficial dat 
publicitățiii la Ankara anunță 
că forțele armate turce au fost 
plasate sub stare de alarmă. 
Totodată, restricțiile de circu
lație în capitală, decretate an
terior. au fost extinse. Potrivit 
agenției Reuter, aceste măsuri 
au fost luate după o tentativă 
de asasinat întreprinsă împotri
va șefului jandarmeriei 
Ankara, generalul 
Eken.

din
Kamalettin

persoane învinuite 
nență Ia Partidul 
aflat în ilegalitate 
lia — și desfășurarea de activi
tăți subversive". Acuzații sînt 
învinuiți, în acest tontext, de 
distribuirea de manifeste cu 
caracter antirăzboinic, cu pri
lejul întrunirii miniștrilor 
externe din țările N.A.T.O., 
re a avut Ioc la Lisabona în 
nie 1971, și cu prilejul zilei 

mai din același an.

® Cu prilejul aniversării, la 
5 mai, a 60 de ani de la apari
ția primului număr al ziarului

©
Za!,-.
Seko.
fala Republicii Togo, El va avea 
convorbiri oficiale ou președin
tele togolez, Etienne Eyadema.

Președintele Republicii 
generalul Mobutu Șese 

a sosit joi la Lome, capi-

GUINEEA BISSAU : Mem
brii unui batalion de luptă 
stabilind pozițiile în vederea 
unui atac împotriva trupelor 
portugheze. Patrioții guineezi 
sînt gata pentru orice jertfă 
în vederea eliberării patriei

® SOFIA 5 (Agerpres). — 
Agenția B.T.A. transmite că 
cei patru tineri turci, care 
sub amenințarea armelor au 
obligat un avion, aparținînd 
aviației civile a Turciei, să 
aterizeze Pe aeroportul din 
Sofia, menținînd ca ostatecil 
în avion pasagerii și echipa
jul, au fost convinși să se 
predea autorităților bulgare. 
Nici una dintre persoanele 
care se aflau la bordul avio
nului nu a avut de suferit.

Avionul a fost restituit au
torităților turcești. Pasagerii 
și membrii echipajului avio
nului s-au reîntors în Turcia.

Ediția a V-a a tradiționalul ui 
«Cros al tineretului" a consem
nat, și anul acesta, la faza ju
dețeană, un binemeritat suc
ces al reprezentanților munici- 
piuluii Petroșani.

La trei din cele 6 categorii 
de concurs. pe treapta cea mai 
înaltă a podiumului au urcat 
concurenți din Valea Jiului.

împreună cu aceștia, alți doi 
concurenți, clasați pe locurile 
secunde vor participa, în ziua 
de 7 mai" a.c„ la faza finală ca
re va fi găzduită de orașul du
nărean Brăila.

Iată și numele premiaților i

categoria 15 — 16 ani, fete i 
Maria Lăzărescu ; categoria
— 19 ani, băieți i 1) Eugen Roi- 
ban; categoria peste 19 ani, 
băieți i 1) Ion Maghertt; catego
ria 15 — 16 ani, băieți : 2) Ale
xandru Nicolescu ; categoria 17
— 19 ani. băieți : 2) Ștefan Szi- 
taș.

O bună comportare au avut 
și Viorica Lupu, Carmen Popa. 
Maria Sandu, Irina Sokacs. Fă- 
nica Serafinescu, Iulia Drăgoi 
și Ion Rădescu, care s-au clasat 
în primele cinci locuri la ca
tegoriile lor.

lacob IMLING

de Piștalu (Sportul studențesc) 
— tot o încercare — astfel în- 
cît diferența de puncte — 4 — 
stabilită în prima parte a întâl
nirii se menține și în final i Ști
ința 12 — Sportul studențesc fi.

Felicitări pentru această nouă 
victorie și pentru joc, sperăm 
menită a înnoda firul întrerupt 
la Constanța, merită întreaga 
formație antrenată de Theodor 
Radulescu : Dinu, Ortelecan. 
Stănculescu, Ionescu, Talpă, FI 
Constantin, Băltăreții, Morome- 
te, Neagu, Marinescu, Rădulescu. 
Abribula, Fălcușanu, Burghelea. 
Bucos. Au mai jucat Lomotă și 
Truță.

electorală din S. U. A,
tr-o măsură neglijabilă de număra
rea voturilor în ultimele circum
scripții. După cum s-a anunțat, trie
rea buletinelor a fost întîrziată de 
o defecțiune a ordinatoarelor.

In competiția pentru obținerea 
sprijinului unui număr cît mai mare 
de delegați la convenția națională 
a partidului, cel mai bun rezultat 
în statul Ohio a fost realizat de 
George McGovern, pentru care s-au 
pronunțat 64 din cei 115 delegați 
desemnați. Humphrey a întrunit a- 
deziunea a 38 de delegați.

In statul Indiana, unde McGovern 
nu a fost înscris pe liste, Humphrey 
a obținut sprijinul a 55 de delegați,

iar învinsul său, George Wallace, 
guvernatorul Alabamci, a 21 de de
legați. Acesta din urmă a reușit, pe 
de altă parte, să dobîndească spri
jinul tuturor celor 37 de delegați 
desemnați în aceeași zi în statul său, 
dominat de cercurile cu vederi ra
siste și conservatoare.

In comentariile lor, agențiile de 
presă remarcă performanța reușita 
de senatorul George McGovern în 
statul Ohio, considerat un fel de 
fief al lui Humphrey. Se relevă, în 
prezent, că atît unul, cît și celălalt 
au șanse egale de a fi aleși candi
dat oficial al partidului de către 
convenția națională din luna iulie.

Invingînd pe Sportul studențesc cu 12—8, 
Știința Petroșani

Numeroșii amatori ai sportu
lui cu balonul oval din Petro
șani au așteptat, cu justificat 
interes, întâlnirea restanță din
tre echipa studenților petroșă
neni și cea a colegilor lor de pe 
malurile Dîmboviței.

Timp de 80 de minute, Moro- 
mete. Marinescu, Abribula pe 
de o parte, Fugigi, Atanasiu și 
Vasile Rusu, pe de alta, au în
cercat să imprime colegilor lor 
un ritm alert, spectaculos chiar. 
Gazdele au reușit să se impună 
grație unei superiorități eviden
te a pachetului de înaintași, a 
unei circulații mai rapide a ba
lonului de către linia de trei— 
sferturi, excelent condusă de 
Marinescu, un veritabil dirijor 
în partida de miercuri. J

In numai cinci minute după 
începerea partidei proaspătul 
internațional A, Ortelecan con
firmă speranțele selecționerilor, 
culcînd. la capătul unei acțiuni 
6pectacu!oase, balonul în tere-

nul de țintă advers. Nu trec 
decît 15 minute și M. Radules
cu reușește o nouă încercare, 
rod al întregii linii de treisfer- 
turi petroșăneni : Știința 8 — 
Spartul studențesc 0.

lanusevici (min 30) speculea
ză o inexactitate a defensivei 
gazdelor, reducînd din handicap: 
8 — 4 scor cu care de altfel se 
și încheie prima repriză.

Evoluînd în aceeași notă a 
rugbiului-spectacol. cele două 
echipe au abordat și repriza se
cundă cu mai mult curaj în 
inițierea unor șarje la care par
ticipau pe rînd mai toți compo- 
nenții uneia sau celeilalte echi
pe aflate în disontarea prețioa
selor puncte puse în joc. Atît 
pețroșănenii cît și bucureștenii 
au ocazii numeroase de a schim
ba scorul, dar numai două din 
acestea sînt finalizate • prima 
în minutul 50 de către Abribu
la — încercare, și cea de a do
ua cu 5 minute înainte de final

Cinci 
zentînd 
tuții'Ie ! 
vezeni,

echipe de băieți, repre- 
întreprinderile și tnsti- 
E.M. Lonea, I.P.I.P. Li-

I.R.I.C. Petroșani,

T.C.M.M. și Centrala cărbune
lui Petroșani s-au întrecut pe 
terenul de volei aparținînd aso
ciației sportive Parîngul Petro
șani.

Mai bine pregătiți jucătorii 
din Lonea au reușit să cîștige 
toate cele trei întâlniri, cîștigînd 
astfel trofeul pus în joc. Iată 
și rezultatele înregistrate : E.M. 
Lonea — C.C.P. 2—1; I.R.I.C.
— T.C.M.M. 2—0; E.M. Lonea
— I.P.I.P. Livezeni 2—0 și fina
la E.M. Lonea — I.R.I.C. 3—1

Clasamentul final i 1) E.M. 
Lonea 6 puncte ; 2) I.RJ.C. Pe
troșani 3 puncte ; 3) C.C.P. un 
punct; 4) I.P.I.P. un punct; 5) 
T.C.M.M. un punct.

întrecerea rezervată fetelor 
a avut loc pe terenul Școlii co
merciale din Petroșani, unde 
s-au întâlnit» două echipe din 
Petrila respectiv E.M. Lonea și 
Liceu] Petrila. Elevele profesoa
rei Iulia Pop au cîștigat fără 
emoții partida cu 3—0. (9, 6, 13).

HAGA. — In patru orașe din 
Olanda au continuat întrecerile tur
neului preolimpic de baschet mas
culin. In cea mai echilibrată par
tidă a zilei, desfășurată la Gronin
gen în cadrul grupei A, selecțio
nata Poloniei a încins la limită cu
88— 86 (41—51) echipa Spaniei.
Iată celelalte rezultate : grupa A (la 
Groningen) : Ungaria — Anglia
89— 66 (43—31); grupa B (la 
Arnheim) : Grecia — Danemarca 
87—33 (43—19); Italia —- Franța 
78—65 (42—32); grupa C (la Hcer- 
len) : Bulgaria — Irlanda 133—55 
(68—21); Suedia — Austria 97—80 
(41—46); grupa D (la Haarlem) : 
Cehoslovacia — Albania 88—69 
(53—29); Olanda — Belgia 95—74 
(50—39).

In clasamentele celor patru gru
pe conduc reprezentativele Poloniei 
(A), Italici (B), “ '
Cehoslovaciei (D).

ISTANBUL. — 
turneul în Europa,

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr, 90, telefon i 1662

Ion Țiriac și Ilie Năstase învingători în între
cerile inaugurale ale meciului de tenis România 
— Elveția contînd pentru „Cupa Davis“

Pe terenurile clubului sportiv Progresul din Capitală, au 
început ieri întrecerile meciului de tenis dintre reprezentati
vele României și Elveției contînd pentru „Cupa Davis". După 
prima zi, scorul este de 2—0 în favoarea jucătorilor români. 
In prima partidă, care a durat 1 h 20’, Ion Țiriac l-a învins 
cu 6—1, 6—2, 6—2 pe Mathias Werren, iar în jocul următor 
care a durat 43’ Ilie Năstase a cîștigat cu 6—1, 6—2, 6—3 în 
fața lui Michel Burgener.

Astăzi are Ioc proba de dublu, iar duminică se dispută 
ultimele două probe de simplu : Năstase — Werren și Țiriac 
— Burgener.

(Agerpres)

Continuîndu-și 
, , cunoscuta echi

pă braziliană de fotbal F. G. San
tos a jucat la Istanbul cu forma
ția locală Fenerbahce. Oaspeții, ca
re au jucat excelent, au terminai: 
învingători cu scorul de 6—1 
(2-0).

★
LISABONA. — Turneul interna

țional de fotbal (juniori) de la Li
sabona s-a încheiat cu victoria e- 
chipei Steaua Roșie Belgrad. In fi
nală, fotbaliștii iugoslavi au întîl
nit formația locală Benfica cu care 
au terminat ia egalitate : 0—0 (după 
prelungiri). Conform regulamentului 
competiției pentru stabilirea învin
gătorului s-au executat lovituri de 
la 11 m. Echipa iugoslavă a trans
format trei, iar cea portugheză le-a 
ratat pe toate.
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