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Vizita în țara noastră a delegației
de partid și guvernamentale

a R.D. Germane condusă de tovarășii 
Erich Honecker și Willi Stoph

Sosirea la București

OPERATIVITATEA, FERMITATEA 
în soluționarea problemelor — 

criterii ale perfecționării activității 
politice, ale lărgirii 

democrației socialiste
POMPILIU UNGUR

secretar al comitetului orășenesc
de partid, Petrila

Joi, 11 mai, a sosit în Capita
lă delegația de partid și guver
namentală a Republicii Demo
crate Germane, condusă de to
varășii Erich Honecker, prim- 
secretar aJ C.C. al P.S.U.G., și 
Willi Stoph, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.D. Germane, care, la invi
tația Comitetului Centrat al 
Partidului Comunist Român și 
a Consiliului de Miniștri, face 
o vizită oficială de prietenie în 
țara noastră.

După cum s-a anunțat, cu pri
lejul vizitei va fi semnat Tra
tatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între Repu
blica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană. ,

Din delegație fac parte tova
rășii dr. Kurt Fichtner, mem
bru supleant al C.C. al P.S.U.G., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții ger
mane în Comisia interguverna- 
mentală de colaborare economi
că româno-germană, Otto Win
zer. membru al C.C. al P.S.U.G., 
ministrul afacerilor externe. Os
kar Fischer, membru al C.C. al 
P.S.U.G., adjunct al ministrului 
afacerilor externe, dr. Hams 
Voss, ambasadorul R.D. Germa
ne la București. Gerd Konig, 
adjunct al șefului. Secției inter
naționale a C.C. al P.S.U.G.

La aeroportul Otopeni, unde 
a avut loc ceremonia sosirii, e- 
rau arborate drapelele de stat 
ale României și R.D. Germane, 
în limbile română și germană. 
Pe mari pancarte, erau înscrise 
urările i „Bun venit delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Democrate Germa
ne 1". „Trăiască prietenia, cola
borarea și alianța frățească din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată 
Germană !“. Pe frontispiciul pa
vilionului central al aerogării se 
aflau portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Erich Ho
necker, Ion Gheorghe Maurer 
și Willi Stoph.

In întîmpinarea oaspeților au 
venit tovarășii Nicolae 
Geauseseu, Ion Gheorghe Mau
rer, Emil Bodnaraș, Manea Mă

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
Erich Honecker

Stimate tovarășe Honecker.
Stimate tovarășe Stoph,
Stimați tovarăși și prieteni,

îmi face o deosebită plăcere 
să vă salut în mod cordial în 
numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat, al guvernu
lui, al întregului popor român 
și să vă urez bun venit pe pă
mîntul României.

Primirea caldă pe care v-a 
făcut o populația Capitalei este 
o expresie a sentimentelor de 
prietenie și solidaritate interna- 
ționalistă pe care cetățenii din 
România Ie au față de oamenii 
muncii din Republica Democra
tă Germană — sentimente care, 
sîntem convinși, sînt împărtăși
te în mod reciproc.

Vizita dumneavoastră consti
tuie un moment deosebit de im
portant în dezvoltarea rapor
turilor de prietenie și cooperare 
dintre țările noastre ; ea va 
contribui la mai buna cunoaș
tere reciprocă : Ia întărirea a- 
lian (ei și colaborării dintre Ro

Joi, la Palatul Consiliului de Stat, 
au avut loc convorbiri oficiale în
tre delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste Ro
mânia și delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Demo
crate Germane.

Din partea română, la convorbiri 
participă tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri, Mihai Marinescu, membru 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia intergu- 
vernamentală de colaborare econo
mică româno-germană, Corneliu Mă
nescu, membru al G.G. al P.C.R., 

nescu, Paul Niculescu Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
duleseu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Gheorghe Cioară, Dumitru 
Popescu, Ștefan Voitec, Cornel 
Burtică, Mihai Dalea, Ion Ioni- 
ță, Ștefan Andrei, Mihai Mari
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
părții române în comisia inter- 
guvernamentală de colaborare 
economică româno-germană, 
Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe. Teodor Mari
nescu. șeful Secției relații ex
terne a C.C. al P.C.R., Vasile 
Vlad, ambasadorul României în 
Republica Democrată Germană.

Pe aeroport se aflau, de ase
menea. membri ai C.C. al P.C.R. 
ai Consiliului do Stat și ai gu
vernului. reprezentanți ai Con
siliului oarfieniilor muncii dc 
naționaliîtite germană, conducă
tori ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, generali 
și ofițeri superiori, ziariști ro
mâni și corespondenți ai presei 
străine.

Erau prezenți șefi dc misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, membrii Ambasadei Repu
blicii Democrate Germane, alți 
membri ai corpului diplomatic.

Avionul cu care au călătorit 
solii poporului Republicii De
mocrate Germane a aterizat ia 
ora 10.30. De la intrarea în spa
țiul aerian al României, aero
nava a fost însoțită de avioane 
cu reacție ale forțelor-noastre 
armate.

La coborîrea din avion, tova
rășii Erich Honecker și Willi 
Stoph sînt salutați cordial de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer. Conducă
torii de partid și de stat ai ce
lor două țări își string priete
nește mîinile, își adresează u- 
rări călduroase.

Comandantul gărzii de onoa
re prezintă raportul. Se into
nează imnurile de stat ale Re
publicii Democrate Germane și 
Republicii Socialiste România, 
în timp ce se trag 21 salve de 
artilerie.

Tovarășii Erich Honecker și 

mânia și Republica Democrată 
Germană. Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
care va fi semnat cu acest pri
lej va crea cadrul propice pen
tru evoluția ascendentă a ra
porturilor dintre țările, partide
le și popoarele noastre. Ați Ști
ut că încă din primele zile ale 
creării Republicii Democrate 
Germane, România a salutat cu 
căldură primul stat German al 
muncitorilor și țăranilor și a 
manifestat sprijinul și solidari
tatea deplină cu lupta pentru 
făurirea unei orinduiri noi, de
mocratice și progresiste pe pă
mîntul Germaniei. In anii con
strucției socialismului între ță
rile noastre s-au dezvoltat ra
porturi rodnice de colaborare e- 
conomică, politică, tehnico-ști- 
ințifică, culturală. Aceste reia 
tii au largi perspective de inten
sificare în viitor, pe planuri 
multilaterale. Acordul comerci
al de lungă durată pe perioada 
1971—1975 prevede creșterea cu

(Continuare în pag. a 4-a)

(\mvorbiri oficiale
ministrul afacerilor externe, Teodor 
Marinescu, membru al C.C. al 
P.C.R., șeful Secției relații externe 
a C.C. al P.C.R., Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Vasile Vlad, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., ambasadorul Ro
mâniei în R. D. Germană.

Participă, de asemenea, tovarășii 
Ștefan Bîrlea, membru al C.C. al 
P.C.R., șef al Protocolului de stat 
de pe lîngă Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România, cu 
rangul de ambasador, Mihai Drăgă- 
nescu, Constantin Mitea și Gheor
ghe Oprea, membri supleanți ai 
G.G. al P.C.R., consilieri la C.C. 
al P.C.R., Grigorc Bargăoanu, vice
președinte al Comisiei guvernamen
tale de colaborare și cooperare eco
nomică și tehnică, Gheorghe Roșu, 
șef de sector la Secția relații ex
terne a G.G. al P.G.R., Gheorghe 

Nicolae Ceaușescu, Willi Stoph 
și Ion Gheorghe Maurer trec în 
revistă garda de onoare.

Oaspeților le sînt prezentați a- 
poi șefii misiunilor diplomatice 
și persoanele oficiale române 
venite în întîmpinare.

De pe un podium special a- 
menajat pe platoul central al 
aeroportului, tovarășii Erich 
Honecker și Nicolae Ceaușescu, 
Willi Stoph și Ion Gheorghe 
Maurer primesc defilarea gărzii 
de onoare.

In aclamațiile a mii de bucu- 
reșteni veniți să întîmpine pe 
înalții oaspeți, să ]e adreseze 
urări de bun sosit, conducătorii 
de partid și de stat ai celor do
uă țări se îndreaptă spre salo
nul oficial al aerogării. Pionieri 
oferă buchete de flori.

După ceremonia sosirii pe ae
roport, tovarășii Erich Honec
ker și Nicolae Ceaușescu. Willi 
Stoph și Ion Gheorghe. Maurer 
iau loc în mașini deschise escor
tate de motocicliști și se în
dreaptă spre reședința rezerva
tă oaspeților.

La intrarea în Capitală, ca și 
pe întregul traseu de la aero
port și pînă la reședință, zeci de 
mii de cetățeni salută cu căldu
ră pe conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țări, acla
mă îndelung pentru prietenia 
dintre cele două popoare, pen
tru colaborarea dintre partidele, 
țările și popoarele noastre. Se 
flutură stegulețe aile Republicii 
Democrate Germane și Republi
cii Socialiste România.

Urînd oaspeților bun-venit pe 
pămîntul României socialiste, 
cetățenii Capitalei își exprimă 
convingrea că relațiile de prie
tenie și colaborare multilatera
lă dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Socialist Unit 
din Germania, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Democrată Germană se vor dez
volta în continuare în folosul 
ambelor popoare, al unității ță
rilor socialiste și mișcării comu
niste internaționale, al cauzei 
păcii în Europa și în întreaga 
lume.

(Agerpres)

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Stimate tovarășe Maurer,
Stimați prieteni și tovarăși,

Am dorința sinceră să vă mul
țumesc cordial, dumneavoastră, 
în numele tuturor membrilor 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Democra
te Germane pentru primirea 
prietenească care ne-a fost fă
cută în Republica Socialistă Ro
mânia.

Tratatul de prietenie, colabo 
rare și asistență mutuală, pe 
care îl vom semna în timpul 
vizitei noastre, va marca o no
uă etapă în relațiile dintre ambe
le noastre state și popoare so
cialiste. Ele sînt strîns legate 
prin socialism, interes și țeluri 
comune în lupta pentru pace și 
securitate. Pe acest fundament 
se bazează prevederile Tratatu
lui și, credincioși principiilor 
marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar, le vom 
înfăptui.

Tocmai astăzi se dovedește, 
după părerea noastră, că coezi

la Palatul
Diaconescu, ambasador, director în 
Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea Republicii Democrate 
Germane iau parte tovarășii Erich 
Honecker, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Democrate Germane, dr. 
Kurt Fichtner, membru supleant al 
G.G. al P.S.U.G., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții germane în Comisia intergu- 
vernamentală dc colaborare econo
mică româno-germană, Otto Winzer,, 
membru al C.C. al P.S.U.G., minis
trul afacerilor externe, Oskar 
Fischer, membru al C.C. al P.S.U.G., 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, dr. Hans Voss, ambasadorul

Vizită protocolară la tovarășul Nicolae Ceaușescu
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit, joi la amiază, la sediul 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, în vizită 
protocolară, delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Democrate Germane, condusă 
de tovarășii Erich Honecker, 
prim-secretar al C. C. al 
P.S.U.G. și Willj Stoph, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al

Dejun oficial oferit
de C.C. al P.C.R. și Consiliul 

de Miniștri în onoarea 
înalților oaspeți germani

Comitelui Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia au oferit joi, la Palatul Con
siliului de Stat, un dejun oficial 
în onoarea delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii Demo
crate Germane, condusă de tovarășii 
Erich Honecker, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania și Willi 
Stoph, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manca Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Gheorghe Cioa
ră, Florian Dănălache, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Dumitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Petre Blajovici, Cornel 
Burtică, Miron Constantinescu, Mi
hai Dalea, Miu Dobrescu, Mihai

unea forțelor tuturor țărilor fră
țești, unite în jurul Uniunii So
vietice, este hotărîtoare. Prin 
aceasta se impun avantajele so
cialismului cel mai repede și, 
în același timp, mai bine, spre 
binele oamenilor muncii, al fie
cărei țări socialiste. In felul a- 
cesta, în același timp, întreaga 
comunitate a statelor socialiste, 
își întărește ponderea și influ
ența ei în arena internațională.

Dragi tovarăși români,

Oamenii muncii din Republi
ca noastră urmăresc cu viu in
teres realizarea obiectivelor sta
bilite de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român, 
pentru construirea pe mai de
parte a socialismului. Transfor
mările însemnate, care își pun 
amprenta pe înfățișarea Româ
niei socialiste de astăzi, demon 
strează în mod impresionant 
marea forță creatoare, realiză
rile clasei muncitoare și ale în-

(Conlinuare în pag. a 4-a)

Consiliului de Stat
R. D. Germane la București, Gerd 
Konig, adjunct al șefului secției in
ternaționale a C.C. al P.S.U.G.

Participă, de asemenea, tovarășii 
Frank Joachim Hermann și Achim 
Wolf, consilieri ai primului secretar 
al C.C. al P.S.U.G., Willi Ulmann, 
șef de sector la secția internațională 
a C.C. al P.S.U.G., Helmut Ziebart, 
directorul Direcției Europa de Sud- 
Est din M.A.E., Peter Lorf, șeful 
direcției de presă și informații din 
M.A.E., Sieglried Bock, șeful direc
ției dc sinteză din M.A.E., Siegfried 
Gorn, șeful sectorului pentru Ro
mânia din Comitetul de Stat al 
Planificării.

In timpul convorbirilor, cele două 
delegații s-au informat reciproc asu
pra realizărilor Republicii Socialiste 
România și Republicii Democrate 
Germane în dezvoltarea economiei, 
științei și culturii socialiste, precum 

P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.D. Germa
ne.

Ia întrevedere au luat parte 
tovarășii dr. Kurt Fichtner, 
Otto Winzer, Oskar Fischer, dr. 
Hans Voss, Gerd Konig.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Mihai Mari
nescu, Corneliu Mănescu, 
Teodor Marinescu, Vasile Gliga, 
Vasile Vlad.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

(Agerpres)

Gcre, Ion Ioniță, Ion Stănescu, Ște
fan Andrei, Ion Dincă, Mihai Ma
rinescu, Chivu Stoica, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Teodor Marinescu, șeful 
secției relații cxlerne a C.C. 
al P.C.R., Vasile Vlad, ambasado
rul Republicii Socialiste România în 
Republica Democrată Germană, E- 
duard Eisenburgcr, președintele Con
siliului oamenilor muncii de națio
nalitate germană, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești.

Au luat parte tovarășii dr. Kurt 
Fichtner, Otto Winzer, Oskar Fi
scher, dr. Hans Voss, Gerd Konig 
și celelalte persoane care însoțesc 
delegația Republicii Democrate Ger
mane.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Democrate Germane 
și Republicii Socialiste România.

In timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker au rostit toas
turi.

Vizita 
președintelui 

Consiliului 
de Stat 

al Republicii 
Socialiste 
România, 
Nicolae 

Ceaușescu, 
împreună 

cu tovarășa»

Elena 
Ceaușescu, 
în Japonia

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, va e- 
fectua o vizită oficială de stat 
în Japonia in prima decadă a 
lunii iunie a. c.

și asupra preocupărilor actuale și de 
perspectivă ale Partidului Comunist 
Român și Partidului Socialist Unit 
din Germania pentru asigurarea pro
gresului multilateral al societății so
cialiste. Cele două părți au făcut 
un schimb de păreri cu privire la 
dezvoltarea continuă, pe multiple 
planuri, a relațiilor dintre cele două 
țări. S-a exprimat dorința ca ele 
să se extindă și să se diversifice în 
continuare pe măsura posibilităților 
mereu în creștere ale celor două 
țări, în folosul și interesul ambcloi 
popoare, al cauzei socialismului și 
păcii în Europa și în întreaga lume.

Au fost, de asemenea, abordate 
probleme internaționale de interes 
comun.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, de 
deplină înțelegere, stimă și respect 
reciproc.

Democrația internă — ca un 
principiu fundamental de orga
nizare și funcționare a partidu
lui — are menirea de a as-igura 
participarea largă a comuniști
lor la conducerea treburilor ce 
stau în fața organizației din 
care fac parte.

Am aflat cu toții, din lucră
rile Plenarei C.C. al P.C.R. din 
18 aprilie, despre hotărîrea a- 
doptată de a se convoca în 
cursul lunii iulie Conferința Na
țională a partidului, care va 
dezbate probleme ale perfecțio
nării în continuare a conducerii 
și planificării activității econo- 
mico-sociale, ale dezvoltării de
mocrației socaliste. In fața aces
tui eveniment care va avea ș e- 
videntă însemnătate în viața 
partidului, a întregii societăți, 
este necesar să reflectăm cu o 
responsabilitate sporită la înda
toririle noastre de a contribui 
printr-o angajare tot mai depli
nă la îmbunătățirea muncii din 
domeniul în care ne ocupăm, Ia 
îndeplinirea tuturor sarcinilor 
după cum ne cere actuala etapă. 
Pentru realizarea acestor dezi
derate este nevoie, așa cum a 
arătat secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de multă fermitate 
în soluționarea tuturor proble
melor, de receptivitate și spirit 
de inițiativă, criterii ce-și păs
trează valabilitatea, în egală 
măsură, în toate domeniile acti
vității sociale.

Dezvoltarea continuă a demo
crației interne de partid, în sco
pul antrenării active a tuturor 
comuniștilor la dezbaterea pro
blemelor politicii partidului, la 
activitatea concretă de înfăptui
re a hotărârilor luate, constituie 
una din preocupările de seamă 
ale organelor și organizațiilor

CĂRBUNE PESTE PLAN 
DIN PRIMA DECADĂ

„Nu ne oprim pină la 9 tone"
Ortacii brigadierului Zaharia 

Bălăuță, din sectorul IV al ex
ploatării miniere Lonea au spo
rit în acest an lună de lună 
randamentele obținute. După 
zece zile din luna mai harnicii 
mineri, bine organizați, a căror 
conducere o asigură cu eficien
ță cei patru șefi de schimb Ga
vrila Filip, Nicolae Răbulea, 
Dumitru Anton și Teodor Vă- 
leanu, au produs 331 tone de 
cărbune peste sarcina ce 9 a- 
vea-u de îndeplinit. Prin modul 
în care își organizează lucrul 
prin fermitatea cu care respec

u e ©
©
i

Angajare deplină în redresarea 
producției

Colectivul de muncă din sectorul I al minei Aninoasa 
a încheiat perioada primei decade a lunii mai cu un plus 
la producția de cărbune de 812 tone.

Cunoscând că în lunile începutului de an brigăzile sec
torului nu au reușit întotdeauna să se încadreze în ritmul 
impus de programul de lucru in schimburi de •’> °>e si că 
nici linia de front activă de care dispuneau Ia Un mo
ment dat nu era cea necesară, l-am interpelat pe inginerul 
VIRGIL COSTINAȘ, șeful sectorului, rugîndu-l să ne ofere 
posibilitatea cunoașterii faptelor care au condus la „startul" 
redresării producției, respectiv la primele rezultate pozi 
tive în îndeplinirea sarcinilor de plan

— Primul element care ne asigu
ră în momentul de față, precum și 
în continuare, producția de cărbune 
la nivelul îndeplinirii sarcinilor îl 
constituie asigurarea frontului de 
lucru activ. Față de lunile dc la 
începutul anului, dispunem de un 
abataj cameră în plus, cel la care 
lucrează „ortacii" lui Petru Roman. 
Această brigadă reușește, după ce 
de-a lungul a cîteva luni a execu
tat lucrările de lichidare a vechiu
lui abataj, de atacare a primei felii 
sub un nou orizont și dc nivelare 
a abatajului actual cu cel vecin 
(extinzînd cîmpul de exploatare), 
să producă zilnic peste 20C tone, 
în două aripi Condițiile de care 
dispun acum acești muncitori le-au 
permis să realizeze, pe prima de

In pagina a 2-a

Individ—colectivitate

de bază de pe raza orașului 
Petrila. Numeroase sînt exem
plele care atestă din plin impor
tanța ce se acordă respectării 
cerințelor democrației interne

de partid r artuapurea toi mai 
largă a comuniștilor la rezol
varea sarcinilor ce stau în fața 
organizațiilor de partid, clima
tul favorabil, de exprimare li
beră a părerilor, numeroasele 

tă regulile dc securitate a mim 
cii prin disciplina și spiritul 
gospodăresc de care dau dovadă 
reușesc să stea cu fruntea sus 
în fața tuturor exigențelor. Iar 
toate acestea sînt confirmări că 
hotărîrea cu care au pornit la 
muncă minerii brigăzii în a- 
ceastă lună „nu ne oprim pînă 
Ia 9 tone' pe post cărbune ex
tras din abataj va fi respecta
tă, știind că pînă acum au în 
medie o depășire a randamen
tului planificat cu aproape do
uă tone pe post.

cadă, aproximativ 220 tone peste 
sarcina dccadală de plan. Pe a- 
ceeași perioadă, la abatajul came
ră nr. 8, brigada condusă dc luliu 
Damian a înregistrat și ea un spor 
de producție de cca. 180 tone.

— Ce s-a făcut la abatajele Iron 
tale ale sectorului pentru a crește 
randamentele — situate în ultimele 
luni sub nivelul celor panificate ?

— Reușim să asigurăm mai 
prompt necesitățile dc echipament de 
susținere, precum și piese de schimb. 
Reparațiile și reviziile — făcute fie 
de muncitorii de deservire proprii, 
fie dc cei ai atelierului mecanic al 
minei — au înregistrat un oarecare

(Continuare în pag. a 3-a) 

propuneri făcute cu prilejul a- 
numitor analiza dovedesc im
portanța deosebită ce o are lăr
girea democrației interne.

In activitatea desfășurată în 
direcția dezvoltării democrației 
interne de către organele și or
ganizațiile de partid din orașul 
Petrila un loc de seamă îl ocu
pă consultarea comuniștilor a- 
supra măsurilor ce trebuie lua
te în diferite domenii, creșterea 
receptivității față de propune
rile și inițiativele lor, urmări
rea traducerii în viață a propu
nerilor. crearea acelui climat 
care să sădească încrederea că 
problemele ne care le ridică își 
găsesc soluționarea

Practica a demonstrati că me
toda cea mai bună de stimula
re a inițiativei comuniștilor este 
acordarea unei atenții cuvenite 
fiecărei propuneri, examinării 
cu simț de răspundere a pronu- 
nerilor și rezolvării acestora.

S-a dovedit eficace procedeul 
folosit în multe organizații de 
bază cum sînt nr. 2 de Ia E.M. 
Petrila, 5 de la E.M. Lonea. 2 
de la preparație și altele în ca
re. la fiecare adunare generală 
comuniștii sînt informat! desnre 
stadiul îndeplinirii propunerilor 
făcute. Răsnunsurile asupra re
zolvării Propunerilor se dau de 
către cadre competente, mem* 
br.i ai comitetelor de partid, ai 
comitetelor oamenilor muncii.

Periodic se analizează leu mul
tă’ răspundere, la nivelul comi
tetelor de partid modul de re
zolvare a propunerilor făcute 
de către comuniști ; există tot
odată o strictă evidență a pro
punerilor ele fiind repartizate 
spre rezolvare unor cadre com-

(Continuare în pag. a 3-a)

Nu există zi în care să nit fie 
angajați oameni noi la exploa
tările miniere. Cum sînt ei pri
miți l La cine sînt repartizați să 
lucreze i Ni se pare pozitivă 
preocuparea conducerii Centralei 
cărbunelui de a rezolva în mod 
unitar problema angajării noilor 
salariați. Măsura luată de a înfi
ința un centru unic de angajare, 
instruire și distribuire a forțelor 
conferă actului angajării în mai 
mare măsură solemnitatea nece
sară.

Anual, în Valea fiului se cali
fică în diverse meserii un mare 
număr de tineri ceea ce implică 
cheltuieli materiale și financiare 
însemnate. In acest context tre
buie relevat că peste 200 de oa
meni se află în situația de aco
modare, de învățare a meseriei, 
de integrare în probleme sped- 

A venit un
m la mină...
ficc mineritului, ceea te se re
flectă evident și în nivelul indi
catorilor ce se obțin la nivel de 
brigadă Prin înființarea centrului 
unic, posibilitățile de care dis
pune centrala vor fi mai line 
valorificate, de problema în caii 3 
za ocupîndu-se cadre, cu munți 
de răspundere din centrală. Pen 
tru a obține progresele precom 
zale s-a dat indicația ca în șe 
tlințele lor, comitetele oamenilor 
muncii de la exploatările minie
re să analizeze periodic modul 
de încadrate în producție a noilor 
salariați, felul în care aceștia îți 
realizează normele și implicit cîș- 
tigu.de planificate, deoarece se 
mai întîlnesc cazuri cînd, dato
rită organizării necorespunzătoare 
a locurilor de muncă, a insuficien
tei preocupări pentru îmbogățirea 
cunoștințelor profesionale, munci
torii calificați recent obțin cîș- 
tiguri mai mici decît înainte și 
evident o atare situație nu consti
tuie o notă bună pentru cei ce 
organizează și conduc producția, 
generînd fluctuații ale forței de 
muncă.

Pașii făcuți piuă acum vo, fi 
consolidați și prin alte măsuri 
eficace. Am sugera, spre exem
plu. să fie generalizată experien
ța unor brigăzi care se ocupă cu

Nicolae BIVOLU

(Continuare în pag a 3-a)
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In „ecuația perfecționării" — 
acest vast și dinamic proces 
creator, înserat de partid la 
toate nivelele vieții noastre 
politice, economice, sociale — 
elementul fundamental, facto
rul prim și ultim, rămîne, du
pă cum se știe, omul.

Omul care merge numai in 
ritmul vremii (ca să nu mai 
vorbim de cel depășit de ea!) 
nu se perfecționează. Se per
fecționează omul care merge 
MĂI REPEDE decît vremea. 
Acesta este cadrul de referin
ță în care se înscrie problema 
perfecționării, și acest adevăr, 
vechi de cînd lumea, primeș
te zilnic confirmări ce se pro
pun ca tot atîtea subiecte de 
meditație.

Uneori, insă, unii confundă 
timpul cu spațiul : „Ah, de-aș 
fi avut posibilitatea să mă 
perfecționez, să învăț, în cu
tare fabrică, în cutare oraș, în 
cutare țară"... Și cind posibi
litatea lipsește (fiindcă, vor
ba acelei glumețe butade, „e- 
xistă posibilități care se poate 
și posibilități care nu se poa
te insul în cauză bovarizea- 
ză, visează cu ochii deschiși 
la „ce-ar fi fost dacă...", fără 
să se mai uite în jurul 
Fără să cerceteze, cu alte 
vinte, dacă a invățat — la 
cui în care muncește —
ceea ce s-ar fi puiuț învăța în 
locul acela...

M-am reintîlnit, nu demult, la 
I.M. Barza, cu unul din mine
rii de frunte ai exploatării, 
vechi comunist, veteran al a- 
dincu’ilor. nume cunoscut pre
tutindeni — maistrul miner 
Gheorghe Ruda. Sînt mai bine 
de trei decenii de cind eroul 
nostru străbate, zilnic, cu pa
sul lui ferm, tineresc, neînco- 
roiat nici astăzi de vîrstă, cu
loarele subterane deschise în 
inima acestor pămînturi. Aici, 
la Barza, și-a făcut, cu trei 
decenii în urmă, ucenicia. Aici 
a urcat, prin ani, rînd pe rînd, 
toate treptele ierarhiei profe-

sionale, de la vagonetar la mi
ner și, de aici, la șef de bri
gadă, apoi la maistru.

— Am invățat enorm in a- 
ceastă mină! — ne declară, 
fără să ezite, bătrinul maistru, 
acest .as" al profesiei, el în
suși profesor- al unor genera
ții întregi de mineri. Pot spu
ne că întreprinderea asta a 
noastră mi-a oferit toate con
dițiile pentru continua mea 
perfecționarea profesională !

jiffmi
•4S4W

lui 
cu- 
lo- 
tot

n
O parte din colectivul 

mineri aninoseni, șefi :le gru
pe de Ia abataje frontale și 
cameră, printre care Aurel 
Cristea și V. Mereuță, îm
preună cu directorul lor
Constantin Moraru — veniți 
la consfătuirea șefilor de 
brigadă de Ia Petroșani.

Nu e o declarație de para
dă, ci concluzia — foarte fi
rească — a unor fapte de via
tă la fel de firești. Și totuși...

Și totuși, l.M. Barza e, cel 
puțin în comparație eu 
exploatări — mai mari, 
importante, mai 
implicit, mai 1 
un loc pe

alte
mai

•îii tinere 
moderne 
care orica-

------- ------
acești ani, cadrul fertil al u- 
nei învățături permanente, al 
unei perfecționări permanente. 
Esențialul, pentru ei, l-a cons
tituit EFORTUL PROPRIU, 
studiul propriu. Vechiul mais
tru a cules și sintetizat, pe 
parcursul acestor ani — prin 
-tr-o observație atentă, cu ca
ietul în mină, a proceselor și 
fenomenelor intime ale pro
ducției, ale „mișcărilor" ei in 
raport cu sarcinile de plan și 
cu gradul tehnicizării — date 
tehnico-economice care, ana
lizate, interpretate, corelate 
datelor din literatura moder
nă de specialitate, i-au lărgit 
multilateral cunoștințele, l-au 
ajutat să descopere soluții de 
lucru de. cea mai înaltă efici
ență. El 2 devenit, astfel, nu 
numai un maistru apreciat, 
șeful unui compartiment pro
ductiv dintre cele mai impor
tante, dar și un specialist cu 
notorietate in viața intreprin- 
derii. Și nu numai a acestei 
intre prinderi.

Sigur că nu producem (și nu 
vom produce) matematicieni 
valabili numai la Boșorod, ni
ci mere care să nu se tindă 
decît în perimetrul unui ju
deț. Producția noastră de bu
nuri materiale, ca și cea 
bunuri intelectuale, trebuie 
fie universal valabilă. Acest 
cru nu se poate obține — 
acolo unde s-a obtinut, nu
poate menține — decît în con
diția. obligatorie, a ținerii la 
curent cu mijloacele noi de 

re din personajele citate mai producție, atît a bunurilor ma
teriale, cît și a celor spirituale. 
A fi in pas cu noul, a-l cuceri 
și a-l domina, folosindu-l în 
slujba unei creații superioare, 
se. poate face, inse oriunde, 
chiar și în perimetrul (uneo
ri, în aparență,. atît de mo
dești) al locului l in care mun
cești. Cu condiția să depui 
pentru asta — efort. Să 
zbați și să înveți 
— cît mai mult. .

<le 
să 

lu- 
iar
se

sus, oricare dintre cei ce vi
sează, cu ochii deșchiși, tărî- 
muri fabuloase ale „marii ini
țieri". l-ar socoti, fără drept 
de apel, un loc refractar în
vățăturii, perfecționării, esca
ladării continue de cote noi. 
Pentru Glieorglie Ruda, însă, 
ca pentru ații ia alți mineri, 
maiștri, tehnicieni și. ingineri 
de aici, această mină, cu posi
bilitățile ei, cu tehnicile și 
metodele de lucru toi mai 
înaintate. a constituit, în toți

te
— tu singur

:orgescu

STATUL. FARA SOCLU
O galerie (le statui inedită. Nu le veți găsi în 

gele de artă, in manualele de istorie sau în piețe 
Căci ele n-au fost încă ridicate de edilii orașelor, 
doar în inimile noastre, turnate din metalul nobil 
noștinței noastre pentru cei ce deși nu aparțin 
scrise — FAC istoria prin eroismul lor cotidian.

Lor, acestor statui vii 
soclu de marmură sau piatră — le 
de articole ce va urma.

cataloa- 
publice. 
Ele sînt 
al recu- 

istoriei

neridicate încă pe vreun 
închin, omagial, suita

„cuin“ ?) ; insomnia ore-ce" ?
lor de studiu și de calcul; fe
bra
și-

ACUM, PE CINE

arile, „secole ale luminii", 
— de la secolul lui Pe- 
ricje Ia cel al Renașterii 

și, mai aproape de zilele noas
tre. la secolul pătrunderii omu
lui în Cosmos — au fost domi
nate de personalitatea omului 
de idei. Ce ar fi însemnat, de 
pildă, filozofia fără Aristotel 
sau Engels, fizica fără Newton 
sau Einștein, literatura fără 
Goethe sau Eminescu, știința 
societății fără Marx sau Lenin ? 
„Comunismul — spunea tovară
șul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al X-lea al Partidului — 
este doar < 
rii. rodul 
științei și < 
cumulării 
ce a creat 
omului".

Dar omul 
mai omul 
talent, 
voluționează, celelalte, 
sini valoroase, înfăptuiesc pro
gresul zi de zi. Ele dau viață 
planurilor de măsuri privind 
organizarea științifică a produc
ției. mișcării inovatorilor și ra- 
ționalizatorilor, activității de 
cercetare științifică, sau celei 
de educare a maselor. Dinamis
mul societății noastre se ex
plică mai ales prin capacitatea 
ei de a declanșa energii cere
brale și de a converti Ideea în 
valoarea materială sau spiritua
lă, ori în acțiune. Intr-o mași
nă de înaltă tehnicitate, într-un 
aparat de mare precizie. în slo
va scrisă sau în marmora genii
lor antice, valoarea materiei 
moarte este infimă. Ele sînt, 
în primul rînd, pulbere fină de . 
materie cenușie. Sînt gindire 
concentrată, cu toate trăsăturile 
ei moderne : practică, deoarece 
speculația sterilă este ineficien
tă ; dinamică, întrucât ceea ce 
azi este bun, mîine este depă
șit : prospectivă, căci privește în 
viitor (prognozele) ; integratoa
re, deoarece regîndește fondul 
de idei moștenit, fecundînd i- 
dei noi...

„Monstrul sacru" al Științei 
aparține trecutului. Azi. fieca
re dintre noi are acces la cultu
ră. Numai să vrea. Proverbe 
de genul t „prea multă minte 
strică" sînt anacronice. Bunul 
simț cedează teren reflecției și 
cunoașterii științifice. Iar igno
ranței, nu i se mai eliberează 
penibilul certificat de... pauperi- 
tale ’ntelectuală.

Industria creierului furnizea- 
mai spectaculoase ran- 

Pe piața valorilor,

chintesența cunoaște- 
marilor cuceriri ale 

culturii, rezultatul a- 
și sintetizării a tot 

t mai de preț mintea

de idei nu este nu
de geniu sau de mare 

Căci dacă marile idei re- 
dacă

Ideea devine, astfel

ză cele 
damente. 
marfa cea mai de preț este in
teligenta
valufa-forte a personalității o- 
mului de azi și de inline...

*
V-ați întrebat, vreodată, cum 

se nasc ideile... milionare ? Ce 
stranie ..chimie" sufletească dis
tilează noul — topind vechilii 
— în retortele minții noastre ? 
Si ce armonii lainice făurește 
arhitectura interioară a omului 
de idei cînd modelează actul 
creator și suflă peste el viață ?

La început este impasul, nea
junsul : un randament slab, un 
ritm de lucru lent, un efort- 
prea mare. Apoi vin. una după 
alta chinuitoare întrebări („de

căutărilor; decantarea ideii 
strigătul lui Arhimede; 

„Evrika" ! (am găsit!). Vin a- 
poi altele t grijile examenului ; 
îndoielile încercărilor ,.pe viu" ; 
decepțiile provocate, uneori, de 
formalismul birocratic ; și — la 
capătul puterilor. —- bucuria 
reușitei depline. Ușor de expli
cat. Dar ce ..investiții de capi
tal* uman pînă să ajungi aici 
„Roca tare a necunoscutului, ca 
să se transforme în cunoscut, 
trebuie forată adine, cu cheltu
ieli mari de energie și timp, cu 
mari disponibilități sufletești. 
Se investesc : inteligența care 
dă omului, lumina : pasiunea

mare de lucrări de pregătire, 
productivitatea era redusă, iar 
consumul de lemn foarte ridi
cat. In locul acestei metode de
zavantajoase, s-a propus apli
carea metodei de exploatare cu 
front lung pe înclinare, susți
nerea cu stîlpi hidraulici și 
grinzi metalice articulate. Re- 
gîndită, o metodă veche și cos
tisitoare devenea una nouă ca
re aducea economii de peste un 
milion lei.

Dar omul de idei este prezent 
peste tot. La I.C.P.M.H., cerce
tarea — întreprinsă de inginerii 
Traian Mustață și Ioan Mucea 
privind susținerea mecanizată 
cu front lung în stratul 3 din 
Valea Jiului reduce efortul, mă
rește randamentul și gradul de 
securitate a muncii. (S-a înce
put deja, executarea unui echi
pament complex pentru un aba
taj). La I.G.C. Petroșani, mai 
mulți muncitori și tehnicieni de 
la secția auto au propus — în 
cadru] adunării generale a oa
menilor muncii — pentru înlă
turarea stagnărilor în transport, 
mărirea capacității de depozita
re a benzinei prin recuperarea 
și valorificarea unui rezervor 
nefolosit și părăsit. Astfel, s-a 
reușit o creștere a capacității 
de depozitare cu 28 mii litri. La

OMUL DE IDEI
STEGAR

AL NOULUI
Ideea valută forte @ Cum 

se nasc ideile,., milionare e Cîn- 
tecul de lebădă al unor idei...
e Un deziderat modern
tiunea“ de idei.

pentru meserie care-i dă ener
gia ; răbdarea care-i dă tăria ; 
perseverența care-i dă curajul...

Toate acestea mi-au venit în 
minte gîndindu-mă la cîteva 
idei... milionare. De pildă, la 
ideea cofragului mobil pentru 
betonarea galeriilor de deschi
dere, a lăcătușului inovator Ion 
Pop de la E.M. Petrila (autor a 
încă 49 inovații evaluate la 4,5 
milioane Ici) și care, convențio
nal, aduce economii de peste 
un milion lei. Cît de semnifica
tivă este mărturisirea acestui 
om : „De mult mă tot frămîn- 
tam în problema asta... Era o 
problemă care îmi dădea in
somnii. Trebuia economisit lem
nul. redus timpul de lucru... Or
tacii îmi cereau să fac ceva. 
Mintea „îmi furase" mîna. Ci
frele cele dintîi le-am scris pe 
o seîndură. T>e scoteam, ca din
tr-o carte de specialitate. Dar 
am și citit mult... M-a îndemnat 
dragostea de meserie și dorința 
de a sparge șabloane cunoscu
te..." .

Din aceleași „investiții11 de 
capital uman, s-a născut și 
ideea inginerilor Ioan Popescu, 
Ludovic Fejeș și Mircea Popes
cu : ..modificarea metodei de 
exploatare a stratului 1.3 131. 0, 
lentila estică 590 — 555 de la 
mina Vulcan". Vechea metodă 
de exploatare cu abataje și 
front scurt pe direcție, susținu
te în lemn, solicita ”n volum

„ges

liceul din Petrila, s-a născut 
inițiativa unui cenaclu literar 
cunoscut, de-aeum, în întreaga 
țară. La Casa de Cultură din 
Petroșani, ideea unui festival de 
muzică ușoară a constituit 
„rampa de lansare" ,a unor de
buturi promițătoare. Și exem
ple de acest fel mai pot fi date.

In noul climat social-politic 
al orînduirii noastre, de puter
nică emulație intelectuală și e- 
fervescență creatoare, numărul 
oamenilor de idei crește mereu 
și, odată cu ei, inițiativele va
loroase. Ei sînt catalizatorii în
țelepciunii colective. Sînt stega
rii NOULUI, factorii cei mai de 
seamă ai progresului;

Lor, le ridicăm în inimi, sta
tui...

Tir
Condiția esențială a persona

lității care creează este posibili
tatea acesteia de a se manifesta 
nestingherit. Altfel, ideea se 
neagă, personalitatea se ofilește 
sau stagnează.

Trecutul — încă viu în amin- 
în semnat, 

vedere, a- 
idei. Cîte 

s-au pier-

ti rea noastră — a 
din acest punct de 
devărate cimitire de 
talente sau genii nu 
dul în lumea satului de ieri
pentru ca acesta să rămînă — 
așa cum doreau guvernanții de 
atunci — „eminamente agricol11? 
Și cîți icari ai afirmării Ideii nu 
și-au fiânt aripile în „vidul" 
Bucureștiului de altădată.

Și totuși, mai există și azi 
gropari de idei : depășitul cu a- 
uloritate, sclav al rutinei ; igno
rantul titrat, stăpînit de senti
mentul suficienței („nu mă în
văța, dumneata, pe mine." I) ; 
Conformistul — care admite te
oretic „modificarea" propusă 
dar care, în practică, nu vrea 
să se schimbe nimic, după cu
noscuta vorbă a lui Farfuridi ; 
șablonardul — care se complace 
în balta stătută a inerției. Mai 
sînt și alte specimene — roză
toarele de idei : plagiatorul — 
care fură ideea ; impostorul — 
care o revendică fără titlu ; 
simplistul — care B^'fgnofă în 
ceea ce are esențial ; birocratul
— care o suspectează din pru
dență („Care e riscul ? Care 
sînt consecințele propunerii ?“); 
negativistul — care „o face 
praf", negînd-o pur și simplu 
ca valoare. Uneori, cînd unii 
dintre aceștia se asociază, luînd 
forma perfidă a conjurației 
meschinăriei, moartea Ideei prin 
...inaniție, este de cele mai mul
te ori inevitabilă. La umbra 
„stejarului falnic" — al omului 
de idei — cresc și asemenea hi
brizi parazitari. Nu este oare, 
semnificativă, odiseea unei lu
crări, — „Contribuții la preve
nirea cauzelor umane ale acci
dentelor de muncă în subteran11
— elaborată, timp de patru ani, 
de un-entuziast colectiv de in
telectuali din Valea Jiului și 
care (cu tot girul științific pri
mit din partea Unor congrese 
și publicații de specialitate) za
ce uitată, de peste 3 ani, în ar
hivele fostului Cămitet de Stat 
pentru protecția muncii, pradă 
cine știe căror „rozătoare" de 
idei ? Sau, alt caz : propunerea 
iov. Vasile Roman de la 
U.U.M.P. : „matriță pentru de
cuparea găurilor în flanșele 
pentru tuburi ușoare de ram
bleu", înregistrată ca inovație 
în 18 aprilie 1969, admisă pen
tru experimentare în 10 no
iembrie același an, și care pînă 
la această dată n-a devenit nici 
măcar... prototip?

Dușmanii Ideii trebuie scoși 
la lumină și trași, fără menaja
mente, la răspundere. Dacă 
vrem să avem cît mai multe ini
țiative, cît mai multe idei I Da
că nu vrem să auzim 
de lebădăi

cîntecul
al Ideii care moare...

cu fermitate avuția 
fondurile materiale și
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Apărăm 
obștească, 
bănești. Nu insă, în aceeași mă
sură, apărăm fondul de idei — 
cea mai de preț dintre avuții 
căci ea este încorporată în toate 
celelalte și tot ea le pune în 
valoare.

Dacă s-ar putea contabiliza 
cantitatea de energie intelectu
ală — comparabilă doar cu a- 
ceea a atomului — am fi înspăi- 
mîntați de „pasivul" ei, de pier
derea Și irosirea ei, fără putința 
vreunei recuperări. Cîte propu
neri valoroase nu rămîn doar 
pe hîrtie sau în sertarele birou
rilor. propuneri făcute în diver
se adunări, consfătuiri sau șe
dințe de lucru ?. Evidențierea 
lor specială^ trierea, urmărirea 
aplicării și eficienței lor’eeono- 
mice. ar evita — ca și în cazul 
gestiunii materiale — risipa de 
energie, ar contribui la întări
rea spiritului de răspundere din 
partea factorilor chemați să le 
..gestioneze" și ar stimula iniția
tiva creatoare a maselor.

..Gestiunea" de idei nu este o 
imposibilitate. Ea este un dezi
derat modern. Să nu uităm cu
vintele acelui japonez care spu
nea : „fiindcă nu. am avut bo
gății de exploatat, am exploa
tat inteligența".

Si. să recunoaștem, au exploa- 
tat-o cu succes. Exemplul vor- ! 
bește de la sine...
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David MANIU

Facem loc, in această pagină 
după ce am lăsat să se scurgă 
timpul necesar pentru clarifica
rea primelor păreri, pentru se
dimentarea celor mai proaspete 
certitudini, facem Ioc unor rîn- 
duri care nu ne produc plăcere, 
unui subiect pe .are l-am abor
dat de atîtea ori incit, la un 
moment dat, ne-am apărut nouă 
înșine stereotipici. De această 
dată, însă, subiectul povestirii 
poartă un nume care infioară ; 
fapta petrecută întrunește ace
le calificative în fața cărora 
instrumentele cu care operează 
reporterul pentru a investiga 
cauzele răului social, nu sînt 
în măsură să delimiteze cind 
s-au petrecut pentru prima da
tă, cînil s-au agravai, cine nu 
le-a stîrpit la timpul potrivit ; 
conjunctura în care s-a petrecut 
fapta poartă și ea un nume 
căruia i se acordă tot mai pu
țină atenție, i se recunosc tot 
mai tîrziu dimensiunile prăbu- 
șitoare. Această conjunctură se 
numește starea de ebrietate : 
fapta se numește bătaie — 
cea maj stupidă bătaie, declan
șată fără un motiv cît de cît 
plauzibil — între tineri care, 
poate, nicj nu se cunoșteau, pe 
care, dimpotrivă, ii legau zeci 
de afinități de vîrstă și ocupa
ție. Iar subiectul — consecința 
acestei comportări umilitoare, 
înjositoare pentru om — subiec
tul nedorit al acestor rinduri, 
fie că vrem, fie că nu vrem, 
fie că unii încearcă să-l intitu
leze altfel, acum, în ceasul re
gretelor tîrzii, se numește omor.

Un grup de tineri din Lonea 
(cinci băieți între 19—23 de 
ani) părăsește într-o seară (11/12 
aprilie a.c.) localul cramei din 
Petroșani, indreptîndu-se spre 
casă, la o oră cînd puținii tre
cători aflați pe stradă erau o- 
bișnuiții intîrziați ai unei zile 
de muncă prelungite peste pro
gram. Un al doilea grup de ti
neri. din Petroșani (patru băie
ți intre 21—23 de ani) părăseș-

te cam la aceeași oră, aceeași 
cramă, indreptindu-se spre ca
să, prin l’iața Victoriei. Aflați 
mai bine de 4 ceasuri în acela
și local, tinerii 
s-au privit între 
nicj un incident, 
care de treburi, 
jă fiind aceea de a 
pină Ia închiderea localului, cit 
mai mult, chiar dacă nu are 
nici un rost, chiar dacă e peste 
puterile lor. La acea oră, nu 
doar unuia dintre tineri (celui 
de 19 ani) îi stătea mai bine 
acasă, ci tuturor (chiar și celui 
mai in vîrstă, de 23 de ani) căci 
toți aveau a doua zi o responsa-

aproape că nu 
ei, nu au avut 
și-au văzut fie- 
unica lor gri- 

consuma

prealabilă, și, poate, nici nu se 
văzuseră la față pină atunci.

Totul a început Prin cîteva 
glume. Cineva a rîs de un băiat 
din Lonea care purta o pereche 
de pantaloni ieșiți din comun. 
A urmat Un schimb aprins de 
replici. Din ambele grupuri s-a 
desprins cite un tinăr pentru 
conciliere. Discuția insă nu a 
fost dusă pină Ia capăt căci cei
lalți, din ambele tabere, s-au a- 
propiat pe Ia spate și au lovit 
în cei care voiau împăcarea. Un 
lăcătuș a rupt o stinghie dintr-o 
bancă cu care și-a lovit adver
sarii. Dintre adverșari, un stu
dent (!) I-a lovit pe tînărul lă-

Pe adresa părinților, școlii, 
organizației U.T.C.

bilitate socială de îndeplinit, la 
locul de muncă sau la școală, 
căreia, mahmuri, nu aveau să-i 
facă față 
obicei.

Tinerii 
deci, nu 
Au trebuit să ajungă fiecare în 
piața orașului ca să se vadă, 
ca să aibe ochi unii pentru alții. 
Și a trebuit să se vadă unii pe 
alții, ca să constate, fiecare des
pre celălalt, că se aflau într-o 
stare deplorabilă, fără să-i trea
că prin minte că și el s-ar afla 
la fel. După ce au avut suficient 
loc unii față de alții, alături de 
zeci de consumatori, în același 
local, acum la ora 2 noaptea nu 
mai aveau loc, tot unii față de 
alții, în... pia(a orașului. După 
ce și-au pierdut măsura și și-au 
terfelit stima (cită or fi avut) 
față de ei înșiși, îngurgitind pes
te limita bunei cuviințe, pahar 
după pahar, iată-i pierzîndu-și 
respectul unii față de alții, deși 
nu aveau nici o divergență

așa cum îi făceau de

din cele doua grupuri, 
se cunoșteau între ei.

cătuș cu o sticlă în cap. In a- 
cel moment, băiatul cu panta
loni ciudați a scos cuțitul. Au 
urmat mai multe lovituri, în 
dreapta și-n stingă, în cine se 
nimerea. Au mai urmat țipete 
întretăiate, răcnete înfundate și, 
apoi, dintre cei căzuți, unul nu 
s-a mai ridicat.

O bătaie, o bătaie stupidă, 
declanșată de o avansată stare 
de ebrietate vecină cu inconș
tiența, soldată cu un omor.

Un cuvînt care infioară. O 
faptă care are drept germeni, 
mari, foarte mari, și grave, foar
te grave lacune de educație. Bă
ieți din familii onorabile ai 
căror părinți au muncit și încă 
muncesc pentru viitorul lor, și- 
au dat pe față adevărata e- 
ducatie, și-au descoperit ceea ce 
era doar o mască a onorabilită
ții lor. Un student, un lăcătuș, 
un militar aflat în permisie, 
tineri între 19 și 23 de ani. Un 
tinăr care la 22 de ani a privit 
pentru ultima dată, de Pe as
faltul rece din piața orașului.

cerul înstelat al nopții. (Jn alt 
tinăr care, la aceeași vîrstă, iși 
inscrie m biografie un omor, și 
pe conștiință o pată ce nu se va 
spăla nicicînd. Nu s-au cunos
cut, nu se vor cunoaște. S-au 
intilnit întîmplător, s-au lovit 
fără motiv...

Și, de fapt, cine a început bă
taia ?

Cu regret, facem loc in a- 
ceastă pagină numelor acestor 
tineri, care, intr-o seară de a- 
prilie, aflați în stare de ebrie
tate și-au dezonorat propria 
persoană, și-au dezmințit atitu
dinea de considerație, stimă, 
cinstire și respect față de ei 
înșiși, și au provocat o bătaie 
soldată cu pierderea unei vieți 
omenești : Nicolae Ianc, Gheor
ghe Burdă, Gheorghe Luncan, 
Eugen Maxim, Costică Lieu, Iu- 
liu Borea (victima), Gheorghe 
Nicola, Emerit și losif Cadar. 
Tineri care aveau între ei zeci 
de afinități de vîrstă și ocu
pație ; care făceau parte, apa
rent, din două grupuri înjghe
bate după o „prietenie" egoistă, 
de cartier. Repetăm și subli
niem aparent, căci de fapt fă
ceau cu toții parte din grupaj 
rea de excepție a celor lipsiți 
de o educație temeinică, în spi
ritul adevăratei prietenii, care, 
atunci, cînd există cu toate di
mensiunile ei, cuprinde cele mai 
înălțătoare relații de conviețu
ire, de grijă și atentie recipro
că între oameni.

Tot cu regret, probabil, părin
ții lor — acei părinți ce nu-șî 
intreabă fiii de 19 sau 23 de 
ani, cînd sosesc acasă, în miezul 
nopții, duhnind a băutură, de 
unde vin și ce au făcut — ne
dumeriți surprinși de fapte Ia 
care nu se așteptau, neputin
cioși să mai repare ceva în cea
sul regretelor tîrzii, se-nlreahă 
in tăcere :

— Acum, pe cine mai dăm 
vina ?

99 PLAC“ ?
a- 
să 
la 

le-

Dăm putere și poruncim agen- 
ților administrativi să execute 
ceastă hotărîre, procurorilor 
stăruiască pentru aducerea ei 
îndeplinire - lată un text de
ge care, prin tonul autoritar in ca
re se adresează, invită la o te
meinică reflecție, căci, pe semne, 
undeva s-au petrecut fapte gra
ve ; un text care însoțește de re
gulă o decizie clară, o hotărîre 
fără echivocuri ce nu peimîte ni
mănui să o încalce.

Și totuși...
- Subsemnatul Nistor Gheor

ghe... (Vulcan, strada Victoriei, 
bloc G4 ap. 2)... cunosc că soția 
mea s-o eliberat din penitenciar 
în ziua de 5 aprilie ac. și declar 
că refuz să o primesc într-una din 
camerele pe care le am în apar
tament deoarece eu stau în con
cubinaj cu numita Purghel Ioana, 
de la 1 octombrie 1971. Mi s-au 
pus în vedere prevederile artico
lului 271 al. 2 și 3 din Codul pe
nal și declar că nu înțeleg să o 
primesc în locuință pe soția mea 
nici azi, 14 aprilie. In ziua de 13 
aprilie cînd s-a prezentat execu
torul judecătoresc pentru introdu
cerea în spațiu a soției, recunosc 
că nu am primit-o în locuință și, 
atunci cînd a vrut să intre, am 
împins-o afară de piept 
chis ușa cu yalla.

- Subsemnata Nistor
va, declar că am ieșit 
tenciar, (după ispășirea
depse pentru fapte săvîrșite 
1970 - provocare de avort 
fapte pentru care nimeni nu își 
poate aroga dreptul să o pedep
sească a doua oară ; cu atît mai 
puțin soțul care avea, atunci in 
1970, și inainte de această dată, 
chiar in cea mai infimă propor-

ție, de unu la mie, dar totuși a- 
i/ea o posibilitate să prevină pro
ducerea lor ; iar dacă nu a fă
cut-o, avea cel puțin după ispă
șirea pedepsei de către soție da
toria morală, ca soț, să-și ajute 
tovarășa de viață, mama fiicei sa
le, să se reintegreze in viața o- 
bișnuită, să devină un om pe de
plin recuperat pentru societate)... 
declar că am ieșit din penitenciar 
și... nu am unde dormi...

adnotări fugare despre a- 
rămășițe ale egoismului, 

vremuri

meu, 
ceste 
păstrate anacronic din 
trecute. Consiliul popular a apro
bat să-i repartizeze lui Nistor 
Gheorghe o locuință corespunză
toare cerințelor întregii familii. De 
unde, atunci, ideea că aparta
mentul îi aparține lui și, în peri
metrul acestuia se poate declara 
în afara legilor ?

O tristă înlănțuire de situații si-

Pe marginea unui caz aparte, 
de nerespectare a hotărîrii 
judecătorești, de încălcare

a legilor omeniei

pă munca de recuperare pentru 
societate a soției (la care este ji 
astăzi opligat moral; inca de cind 
aceasta se afla in stadiul ispăși
rii pedepsei. Am aflat, apoi, că 
aceste minime, dar umanitare înda
toriri care pentru soție însemnau 
neînchipuit de mult, nu au tost 
îndeplinite. Că soțul a început de 
mai mult timp să nu o primească 
lingă el.
legi scrise ale codului 
iar astăzi se impotrivește 
legi, socotindu-se in afara

Desigur, cetățene Nistor, 
să faci cum vrei, să-ți faci 
proprii de conviețuire, să-ți 
dreptul de judecător mai presus 
de societate, să calci in picioare 
ori de cite ori vrei legile omeniei, 
să trăiești după bunul plac. Poți 
să schimbi concubinele după cum 
schimbi apartamentele (cin 
desigur, va aproba)... Poți să 
toate acestea...

Dar nu fără a fi, la rîndul 
mitale, pedepsit I

Că s-a împotrivit unor 
fa tn il iei, 

altor 
lor.

poți 
legi 

arogi

du-

Paraschi- 
din peni- 
unei pe

in

- Subsemnatul Nistor Gheor
ghe, declar că m-am mutat în a- 
partamentul din strada Victoriei 
venind din Aninoasa împreună cu 
soția și copilul, făcînd schimb de 
locuință cu S. Simion care s-a 
mutat în locul meu împreună cu 
concubina sa R. Maria. Schimbul 
de locuințe a fost aprobat de con
siliul popular al orașului Volcan...

- Subsemnata Purghel Ioana... 
trăiesc împreună cu Nistor Gheor
ghe de la 1 octombrie 1971 ; nu 
sîntem căsătoriți legitim. In ziua 
de 13 aprilie cînd s-a prezentat 
executorul judecătoresc cu Nistor 
Paraschiva să intre în locuință, 
concubinul meu nu a dat voie să 
i se repartizeze o cameră, sau cel 
puțin să o primească în locuință...

Apartamentul meu, concubinul

milare (ne referim la concubinaj) 
ne sugerează alte întrebări : de 
unde ideea lui Purghel Ioana că 
N. G. nu va proceda cu ea, pes
te citva timp, la fel cum proce
dează astăzi cu o soție legitimă ? 
De unde certitudinea că, al du- 
misale concubin ii va fi credincios 
toată viața ? „Concubinul meu" 
s-a dovedit, doar, de atîtea ori, 
o înșelătoare himeră, o efemeră 
fericire, o tragică experiență...

- Subsemnatul, reporter, am 
fost întîmplător de față cînd or
gane împuternicite ale procuratu
rii i-au atras atenția lui Nistor 
Gheorghe să-și îndeplinească, fă
ră împotrivire, îndatoririle fată de 
soția sa, aflată la penitenciar ; 
să-i ducă cele de trebuință, să o 
înconjoare cu afecțiune, să incea-

rîn-
ne-

Nu putem înciie a aceste 
duri pornite de la un caz de 
respectare a unei hotărîri judecă
torești, fără o precizare ce ni se 
pare esențială : Există, deci, o 
hotărîre judecătorească. Cum e 
posibil ca aceasta să nu fie în
deplinită ? E oare, din cale-afa- 
ră de greu ? Sau, imposibil ? Ho- 
tărîrea judecătorească este ma
terializarea LEGII, iar cei chemați 
să pună în aplicare dispun de 
toate mijloacele necesare. Nedu- 
cerea ei la bun sfirșit nu înseam
nă altceva, decît o altă față a 
nerespectării legii care este, după 
cit se știe, una singură pentru toți, 
nefiindu-i nimănui îngăduit să o 
încalce I

I. ELIAS
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A-

DE CULTURA Uri- 
sala mica» la ora 18,30 
păcii**, spectacol al ele-

cîtcva zile ideile 
Acum, deșcurile 
banda dc clau-

Emilian DOBOȘ
corespondent

maistrul loan

A-

producției
(Urmare din pag. 1)

parte, am reușit s-o e-

• 99
(Urmare din P«& /)

chiulul, nu respectă 
șefului de garaj și se 
superiorii.
mai grav este al șofe-

să 
încrezători

era o
pe care, 
liminăm.

Vreau 
ne face
noastre viitoare, și anunțe că în pri
mele luni s-au realizat ritmic lucră
rile de pregătiri, asigurîndu-se con-

precizez un fapt caic 
în realizările

/I yenii un om la mină

Deșeurilor lemnoase din cărbune->

- o destinație utilă, operativă
Ieșit la lumina zilei din adînctirile 

minelor Petrila, Lonea, Dîlja și Li- 
vezeni și sosit la preparația Petrila, 
cărbunele este luat în primiri de 
niște benzi transportoare ce alunecă 
pe rulouri cu mare iuțeală spre ciu
rul de clasare al separației. Aici 
are Ioc prima lui sortare. Cărbu
nele sub dimensiunea dc 80 mili
metri își continuă drumul spre si
lozurile spălătoriei, iar cel ce de
pășește această granulație, minat de 
niște valțuri, alunecă spre banda 
dc daubare. Aici arc loc separa
rea sterilului și a deșeurilor lem
noase venite în cărbunele brut. De
pozitarea acestor deșeuri lemnoase, 
într-un timp devenise anevoioasă, 
pimînd serioase probleme. Silozul 
era neîncăpător, iar transportarea 
lor pînă la cuptoarele uscătoriei re
clama cheltuieli neeconomicoase, ca 
și încărcarea în vagoane de cale 
ferată, care însemna retragerea din 
circuitul producției a cîtorva va
goane săptămînal. Apoi încărcatul 
și descărcatul acestora necesita for
țe de muncă în plus, o muncă ne
productivă.

Pe maistrul loan Horga și pe in
ginerul Nicolae Haneș i-au preocu
pat de multă vreme o soluționare 
eficientă care să elimine munca grea 
a oamenilor de aici și să asigure 
folosirea utilă a acestor deșeuri în 
cadrul uzinei. S-au făcut unele sui-

dii Ia fața locului, s-au purtat în
delungi discuții. Pînă la urmă, fră- 
mîntările lor n-au fost zadarnice. 
Ceea ce se căuta cii străduință, s-a 
găsit.

— Ce-ar fi să le ardem în cup
toarele uscătoriei ? Vom produce 
mai multă energie termică necesară 
uscării cărbunilor din tobele Bab- 
kock — a venit cu ideea inginerul 
Nicolae Haneș.

— Construim un jgheab cu sec
țiune dreptunghiulară care să facă 
legătura între banda de claubaj a 
separației și cuptoarele de la secția 
învecinată pe care, foarte comod, 
și economic putem transporta aceste 
deșeuri, a adăugat 
Horga.

Și doar numai în 
au devenit fapte, 
lemnoase venite pe
baj au o destinație operativă și pre
cisă ; cuptoarele uscătoriei unde flă
cările puternice le translormă în e- 
nergie termică. Munca grea a mul
tor muncitori a fost înlăturată,
vantajele ce se obțin din punct de 
vedere economic sînt multiple, 
cesta este de fapt și țelul organi
zării științifice a procesului de pro
ducție pe care se pune un marc 
accent în prezent la Preparația căr
bunelui din Petrila.

■
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VINERI 12 MAI
Soarele răsare la ora 4,52 și 

apune la ora 19,33.
Zile trecute din an — 133.

Zile rămase — 233.

muzică ușoară, colectivul de tea
tru, ansamblul folcloric, distins 
cu premiul I la Festivalul artei 
studențești 1972. Scenariul lite
rar ji culegerea folclorică a „Ne- 
deei momîrlănești" — partea cea 
mai interesantă a spectacolului 
— aparține prof. Gh. Popa. Sce
nografia și regia 
semnate

artistică si ut
de Florin Teaca-Plaiir.

î

'I

î 
I

*

toată răspunderea de calificarea 
noilor angajați

O asemenea brigadă este și cea 
condusă de minerul loan furcă de 
la Petrila...

...Cu o lună în urmă Gheor 
ghe Bărbulescu a devenit anga
jatul minei Petrila ca muncitor 
necalificat pentru subteran S-a 
hotărît la conducere să fie >epar- 
tizat într-o brigadă de mineri 

a ajuns la loan 
vestit în sectorul

destoipici. /1f>< 
furcă, miner 
III.

— O să-ți 
iete Așa e la 
nu le sperii.

Brigadierul își deapănă numai 
pentru sine, amintiri din anii de 
demult...

Cînd a coborît din munții de 
la Brad, și sînt mulți ani de a- 
tunci, a venit tot aici, la 
trila. Primul șut l-a speriat 
de tare incit era gata să 
bir cu fugiții. Un om, un 
ner cu palme aspre, bătătorite

fie cam greu b,i 
început Dar... să

Fe- 
atil 
dea 
mi-

le coada tîrnăcopitlui și a lope- 
ții i-a strîns mîna și i-a spus la 
sfîrșitul șutului : bravo băiete! 
te-ai descurcat bine, o să ajungi 
miner de ispravă.

Au trecut anii Ioan furcă s-a 
calificat, a parcurs treptele me
seriei de miner și a ajuns șef de 
brigadă. Și iată-l față în față cu 
un nou angajat, cu Gheorghe 
Bărbulescu. L-a întrebat mai întîi 
din ce parte a țării vine. Dacă 
a mai lucrat undeva. Unde lo
cuiește și unde mănîncă. l-a vor
bit apoi de șefii de schimb și 
despre ceilalți mineri din brigadă, 
despre locul dT muncă clin aba
taj, despre mina Petrila, despre 
viața minerilor de demult și de 
astăzi. O întreagă după-amiază au 
stat de vorba și cînd a venit la 
șut a doua zi l-a dat în 
unui miner, lui Dumitru 
tea.

— SS-l înveți și pe el,

primire
Ciocîr-

Dumi
tre... așa cum le-am învățat și 
noi pe tine și cum ne-au învățat 
și pe noi alții mai demult la mi
nă. ’/ i-l dau în primire căi le

EVENIMENTE

O 1949 — S-a constituit Co
mitetul național pentru apărarea 
păcii în Republica Socialistă Ro
mânia 0 1870 — A murit Ef- 
timie Murgii, democrat revoluțio
nar, imul dintre conducătorii 
mișcării naționale și sociale a 
românilor din Transilvania (n. 
1805) 0 1887 — S-a născut 
Kbblos Elek, militant dc seamă 
al mișcării muncitorești din țara 
noastră (m. 1937) 0 1887 — A 
murit compozitorul ceh Bedrich 
Smetana (n. 2. III. 1824)
0 1842 — S-a născut compo
zitorul francez Jules Massen (m. 
1912) 0 1265 — S-a născut 
poetul Dante Alighieri (m. 1321) 
0 1364 — A fost înființată 
Universitatea „Jagaelloană" din 
Cracovia (Polonia) 0 1972 l a 
Zurich se deschide astăzi (pînă 
în 18 mai) expoziția europeană 
de mobilă.

CASA 
câni. In 
„Chitare 
vilor prilejuit de împlinirea a 
23 de ani de la înființarea Co
mitetului național pentru apăra
rea păcii în R.S.R.

CLUBURI — Aninoasa. La 
ora 18, o expunere cu tematică 
medicală „Inima, un organ pu
țin cunoscut de noi"; Vulcan — 
La ora 15,30 expunerea „Comer
țul socialist" urmată de un mi- 
crospectacol al brigăzii artistice 
dc la cooperativa „Parîngul"; 
lonea — In sala bibliotecii, la 
ora 17, o expunere despre viața 

activitatea lui Karl Marx.

mergem
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Mirii anului II; Republica : 
Hello Dolly, seriile 1—II; PE
TRILA : Steaua de tinichea; LO
NEA — Minerul: Love Story; 
ANINOASA : Săptămîna nebu
nilor; VULCAN : Floarea de 
cactus; LUPENI — Cultural: 
Motodrama; BARBĂTEN1 : Cri
ma din pădure; URICANI : Vî- 
nătoarea de vrăjitoare.

tece și jocuri Teleorman;
10.30 Arii și dtiete din operete; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 Cîn- 
tă Trio Los Paraguayos; 11,15 
Pe teme juridice; 11,25 Cîntare 
anilor lumină — eîntece și ver
suri; 12,00 Melodii; 12,15 Re
cital de operă; 12,30 Intîlnire 
cu melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojurnal;
13.15 Avanpremieră cotidiană;
13.30 Scrisori către copii; 13,40 
Studioul tinereții;. 14,00 Compo
zitorul săptămînii; 14,30 Muzică 
de promenadă; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Radioanchetă econo
mică; 15,30 Pagini din muzica 
de estradă; 16,00 Radiojurnal;
16.15 Coruri bărbătești; 16.30 
Concert de muzică poptdară; 
16.50 Publicitate radio; 17,0C 
Pentru patrie; 17,30 Melodii de 
Camelia. Dăscăleșcu; 17,40 Ra- 
diocabinet de informare și do
cumentare; 18,00 Orele serii; 
20,00 Tableta de seară; 20,05 
Teatru radiofonic. Premiera: 
„Horațiu" de Pierre Corneille; 
21.20 Revișta șlagărelor; 21.45 
Din comoara folclorului nostru; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Con
cert de seară; 22.55 Moment 
poetic; 23,00 Concert de seară; 
24.C0 Buletin de știri; 0,03—6.00 
Estrada nocturnă

narn Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală în
tre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germa
nă și mitingul organizat la Pa
latul Republicii cu prilejul vizi
tei oficiale de prietenie în țara 
noastră a delegației dc partid și 
guvernamentale a Republicii De
mocrate Germane condusă de 
Erich Honecker, prim-sccretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germania 
și Willi Sioph, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Cen
tral a! Partidului Socialist Unit 
din Germania, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane; 18,00 Stop 
cadru; 18.25 Studioul artistului 
amator Cîntece și jocuri de nun
tă din Bihor; 18,45 Satul con
temporan; 19.10 Tragerea Loto; 
19.20 1 001 de seri — filmul 
Bolek și Loiek ..îmblânzitorul"; 
19,30 Telejurnal; 20,00 Vasile 
Coma și materialismul militant; 
ht ytrul orei 20,45 — posturile 
noastre de radio și televiziune 
vor transmite direct plecarea de
legației dc partid și guvernamen
tale a Republicii Democrate Ger
mane, condusă de Erich Ho
necker și Willi Stoph care, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
Consiliului :iz Miniștri al Repu
blicii Socialiste România a fă
cut o vizită oficială de 
în țara noastră; 
populară; 21,15 
„Roata"; 22,50 
Din țările socialiste.

DUMINICA 14 MAI

B,15 Gimnastica pentru toți.
8,30 Cravatele roșii.

10,00 Viața satului.
11.10 Să înțelegem muzica: „Ana

tomia orchestrei".
12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba maghiară.
14,00 Post meridian.
16,20 Telesport. Ciclism: aspecte 

înregistrate din „Cursa Păcii",
16.50 Fotbal: România — Ungaria. 

Transmisiune directă de la 
Stadionul „23 August". Co
mentator Cristian Țopescu.

18.50 Vetre folclorice. „Din Pie
trari la Vaideeni".

19.10 Publicitate.
19,15 1 COI de seri. Crăiasa zăpe

zii (I).
19.30 Telejurnal.
20,00 Reportajul săptămînii. „Unul 

dintre miile de constructori...".

19.30 Telejurnal.
20.10 Telecinemateca: Domnișoarele 

din Rochefort.
22.10 Lumea de mîine.
22,40 „24 de ore".

]OI 18 MAI

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 Prietenii lui Așchiuță — e- 
misiune pentru preșcolari.

9,30 România în lume (reluare).
10,00 Curs de limba engleză. Lec

ția a 16-a.
10.30 Telecinemateca : Domnișoarele 

din Rochefort (reluare).
12.30 Telejurnal.
16,30—17,00 Curs de limba ger

mană. Lecția a 15-a — re
luare.

17.30 Deschiderea emisiunii de du
pă-amiază. Emisiune în lim
ba maghiară.

PROGRAMUL
pentru 

săptămîna 
viitoare

21,00
Film 
„24

prietenie
Muzică 

artistic : 
dc ore“.

CASA DE CULTURA Petro
șani : SPECTACOLUL FOR
MAȚIILOR ARTISTICE ALE 
STUDENȚILOR DE LA I.M.P.

Formațiile artistice ale studen
ților Institutului de mine din Pe
troșani prezintă astăzi, vineri 12 
mai a. c., la ora 17 și la ora 
19,30, în sala Casei de cultură, 
spectacolul muzical-coregrafic in
titulat ETERNA TINEREȚE! 
Iși dau concursul orchestra de

VINERI 12 MAI

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Memoria pămîntului românesc; 
10,00 Buletin de știri; 10.05 Cîn-

VINERI 12 MAI

9,00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex; 9,05 Mai aveți 
o întrebare ? „Poluarea — o pro
blemă la scară planetară"; 9.45 
Muzică ușoară cu formația Tu
dor Arcadte; 10,00 Curs de lim
ba germană (lecția a 15-a); .10,30 
Film serial pentru copii : „AU 
și Cămila". Episodul „In deșert"; 
10,45 Pagini de umor : Medalion 
Buster Keaton; 11,35 Universi
tatea TV; 12,20 Telejurnal; In 
jurul orei 16,00 — Posturile 
noastre de radio și televiziune 

transmite solemnitatea sem-

dc VREMEA
Ieri, temperatura maximă 

aerului la Petroșani a fost 
plus 18 grade, iar la Paring 
plus li grade. Minimele au lost 
dc plus 6 și, respectiv, plus 4 
grade.

Pentru următoarele 24 de ore : 
Vreme instabilă, cer variabil, 
precipitații slabe sub formă de 
averse însoțite de descărcări e- 
lectrice. Vînt slab pînă la potri
vit din sectorul sudic.

Angajare deplină în 
redresarea

calitativ, prin aceasta nticșo- 
rîndu-se in mare măsură defecțiunile 
mecanice, stagnările. Ceea ce însă 
reprezintă — cu pondere majoră — 
o îmbunătățire deosebită, este că am 
eliminat întîrzierile datorate lipsei 
de artificieri; pușcarea fronturilor 
de lucru, și mai ales a abatajelor 
frontale, se execută acum la timp, 
eșalonat foarte judicios. Această o- 
perație — nepusă încă la punct — 

sursă permanentă de opriri, 
în

dițiilc de a avea noi capacități de 
producție. De asemenea, prin elimi
narea prcabatajelor pe coperiș armate 
în TH și înlocuirea acestora cu tu
buri de oțel cu diametrul de 800 
mm s-a redus volumul de pregătiri 
aferent unei felii. In plus, această 
metodă a avut ca efect asigurarea 
unui aeraj constant, sigur, obținîn- 
du-sc totodată reducerea volumului 
de întrețineri și a consumului de 
materiale, precum și excluderea 
greutăților de exploatare care exis
tau la preabaiajele de coperiș. Ne 
vom strădui ca cele peste 800 tone 
de cărbune realizate suplimentar 
sarcinilor în prima decadă, prin e- 
fortul întregului colectiv, să le ma
jorăm substanțial pînă la încheierea 
lunii.

Publicul călător așteaptă 
cîteva măsuri din partea 

conducerii I.G.C. Petroșani

om bun la muncă și la su
flet. Noi lucrăm cu mintea, cu 
brațele dar și cu sufletul.

...Brigada lui Ioan furcă, este 
de multă vreme o școală. Ea pre
gătește mineri și oameni și-i în
vață să iubească munca și disci
plina, sa respecte cu strictețe cu
vintul celor puși să organizeze 
producția, să respecte normele de 
proiecție a muncii, să fie stator
nici. li dojenește cînd au greșit 
și-i laudă chiar și pentru suc
cese mai mărunte. Mina e aspră 
și nu iartă, dar poate fi supusă. 
Și poate de aceea, da, chiar de 
aceea și minerii sint aspri dar cu 
sufletul curat și frumos ca un 
cristal strălucitor. Brigada lui 
furcă este o școală a șlefuirii ca
racterelor în care Gheorghe Băr
bulescu și alții dinaintea lui, au 
simțit ce este omenia, au simțit 
dragostea de părinte, prieten și 
tovarăș și mimat așa au biruit 
mai ușor greutățile începutului, 
s-au statornicit la mina.

Pentru o brigadă de mineri e 
mai ușor sa primească oameni

gata formați. Un om nou dă 
multă bătaie de cap. Cere chiar 
sacrificii din partea întregii bri
găzi care, în prima perioadă, tre
buie să muncească mult pentru a 
realiza planul. Dar aici oamenii 
au învățat ca este mai mare cîș- 
tigul realizat prin formarea unor 
mineri de nădejde, decît even
tuale scăderi ale cîștigurilor pe 
un timp limitat.

...De la angajarea lui Gheor
ghe Bărbulescu a trecut o lună. 
Prima și poate cea mai grea din 
viața lui. L-am întrebat dacă va 
rămîne la mină. Și a răspuns 
simplu : „Aici e locul meu, aici 
voi rămîne".

Prin exemplul personal, cu vor
ba și cu fapta, Dumitru Ciocîr- 
tea și Gheorghe Dinu, ceilalți 
mineri din brigada lui loan fur
că au mai atras un om în 
bila meserie de miner.

NO-
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Precizam și cu alte ocazii că 
I.G.C. Petroșani a adoptat orarele 
autobuzelor după cerințele impu
se de aplicarea programului de 6 
ore la fronturile de lucru din sub- . .'fliîliteran.

Aplicarea noului grafic de cir
culație al autobuzelor pe traseele 
din municipiu este menită să asi
gure tuturor minerilor condiții cit 
mai bune de circulație spre locu
rile de muncă și acasă, reducind 
pe cit este posibil timpul de trans
port. In urma acestor măsuri lua
te de conducerea I.G.C., tot mai 
mulți salariați de la serviciul de 
transporturi, în special conducă
tori auto, au înțeles să se achite 
în mod conștiincios de sarcinile 
ce le revin.

Astfel de exemple sint Nicolae 
Marinescu, Petru Popescu, Nicolae 
Amza, Gheorghe Tarasoff de la 
sectorul I.G.C. Lupeni, Carol Ba- 
nyai, Alexandru Roșianu, Francisc 
Polci, Pamfil Man, Nistor Popescu, 
Alfred Grammes, Vasile Onu, Ho- 
ria Trif, de la I.G.C. Petroșani, ca
re manifestă răspundere și inte
res față de desfășurarea serviciu
lui de transporturi, constituind un 
bun exemplu pentru ceilalți lucră
tori.

Deși străduințele întreprinderii 
sint menite să satisfacă din ce în 
ce mai bine și mai complet ce
rințele călătorilor, trebuie să sem
nalăm însă din nou cîteva cazuri 
de abateri de la îndatoririle 
serviciu in cadrul transportului 
comun.

Printre cei care excelează in
cest sens se numără conducătorii

de 
în

a-

auto loan Androne, de pe auto
buzul 31 HD 133 și Gheorghe Ber- 
ceanu, de pe autobuzul 31 HD 
1262, care nu respectă disciplina 
de serviciu și regulamentul de or
dine, parchează mașinile la do
miciliu sau pe zonele verzi din ju
rul blocurilor și nu respectă gra
ficul de circulație.

La fel sint și loan Diacoriescu, 
de pe autobuzul 31 HD 755 și 
Francisc Dan, de pe autobuzul 31 
HD 2132, care întirzie de Ia ser
viciu, trag 
dispozițiile 
ceartă cu

Un caz
rului Nicolae Fekete, de pe auto
buzul 31 HD 3499, de pe ruta Pe
troșani - Lonea, care are o ati
tudine total necorespunzătoare fa
ță de călători, bruschează persoa
ne în virstă și pornește din stație 
după un program personal, ba
zat pe buna tui dispoziție. Nu o 
singură dată minerii de la E.M. 
Lonea s-au plins împotriva com
portării acestui șofer, semna- 
lînd atitudinea, lipsită de solicitu
dine față de călători.

Semnalăm și comportarea taxa
toarei de pe autobuzul 31 HD 
1649 care in ziua de 11 mai orele 
19 nu a dat restul corect la bile
tul nr. 0576799 insușindu-și in mod 
necinstit diferența de preț.

De aceea publicul călător aș
teaptă din partea conducerii I.G.C. 
Petroșani să ia măsuri ferme îm
potriva personalului de pe 
autobuze care săvîrșesc abateri de 
Ia disciplina muncii și etica pro
fesională.

NOI TIPURI DE MOTOARE
din 
no- 
în- 

sec- 
fost

Fabrica dc motoare electrice 
Pitești continuă să-și lărgească 
mcnclatorul produselor. Dc la 
ccputul anului și pînă acum, la 
ția dc motoare fracționare au
asimilate și introduse în fabricația 
de seric 5 noi tipuri de motoare des
tinate echipării frigiderelor realizate 
la Găești și a aspiratoarelor dc 
praf. La rîndul sau, colectivul sec
ției dc motoare asincrone a asimi
lat, în această perioada, două noi 
tipuri dc motoare electrice care vor

acționa pompe, compresoare, venti
latoare și diferite mașini-unelte.

Pînă la linele anului urmează să 
mai fie introduse în fabricație 12 
tipuri de motoare electrice fracțio
nare printre care cele pentru șter- 
gătorul de parbriz și aeroterma au
toturismului „Dacia 1 300", motoa
re pentru mașini de spălat rufe, 
mașini de găurit, pentru un nou 
tip de Irigider etc. Se va realiza, 
totodată, o diverși licăre a seriei de 
motoare asincrone cu puteri între 
0,3 kW și 7,5 kW.

20.20 Film artistic: Bătălia de pe 
Neretva.

23.20 1 elcjurnal. Sport.

LUNI 15 MAI

16,30—17,00 Curs de limba rusă. 
Lecția a 14-a — reluare.

17,35 Deschiderea emisiunii.
17,40 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
13,00 Căminul.
18.45 Scena. Emisiune de actualitate 

și critică teatrală.
19.10 Noutăți cultural-artistice.
19.20 1 001 de seri. Crăiasa zăpe

zii (II).
19.30 Telejurnal.
20.10 Reflector.
20.25 „Salul Germain". Un nou se

rial produs de studiourile de 
televiziune din R.D.G.

21.15 Drumuri în istorie. Turnu Se
verin — 185C.

21.30 Steaua fără nume — emisiu- 
ne-concurs pentru tinerii in- 
terpreți de muzică ușoară.

22.30 „24 de ore".
22.45 Contraste în lumea capitalu

lui

MARȚI 16 MAI

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. T elex.

9,05 Teleșcoal .
10,00 Curs de limba rusa.
10.30 Căminul (reluare).
11.15 Publicitate.
11.25 Ansambluri folclorice.
12,00 Telejurnal.
16,30—17,00 Curs de limba fran

ceză. Lecția a 15-a — re
luare.

17.30 Deschiderea emisiunii de du
pă-amiază.

17,35 Interpreți și rolurile lor : Ba
ritonul David Ohanesian.

18.15 De la alfa la omega. Enci
clopedie pentru elevi,

18.45 întrebări și răspunsuri. Lupta 
dintre vechi fi nou — factor 
al progresului în societatea 
noastră. Perfecționarea relații
lor de producție socialistă, la
tura esențială a procesului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri. Crăiasa zăpe

zii (III).
19.30 Telejurnal.
20.10 Teatru TV prezintă : Piticul 

din grădina de vară. Scena
riu original scris special pen
tru televiziune de Dumitru 
Radu Popescu.

22.10 Vedete ale muzicii ușoare. 
Sacha Distel la Studio Uno.

22.30 „24 de ore".

MIERCURI 17 MAI

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 Reportajul săptămînii: „Unul 
dintre miile de constructori..." 
(reluare).

9,25 Vedete ale muzicii ușoare (re
luare).

9,45 Desene animale.
10,00 Curs de limba franceză. Lec

ția a 16-a.
10.30 Telecinemateca pentru copii și 

tinerel. „O sută de băieți și 
o fală." (reluare).

12,00 întrebări și răspunsuri (re
luare).

12.30 Telejurnal.
15.30 Teleșcoală.
16,30—17,00 Curs de limba engleză. 

Lecția a 15-a — reluare.
17.30 Deschiderea emisiunii de du

pă-amiază
17,35 O viață pentru o idee — 

Orto fulievici Schmid (1).
18,00 Timp și anotimp în agricul

tură.
18.30 Expoziția „Secolul de aur al 

picturii napolitane".
18,45 Conferința națională a scrii

torilor. Anchetă TV'.
19,15- Tragerea Pronoexpres.
19,20 1 001 de seri. Crăiasa zăpe

zii (IV).

18.30 In întîmpinarea Conferinței 
Naționale a P.G.R. Sensul ac
țiunii : perfecționarea. îmbu
nătățirea sistemului' informa
țional în economie.

19,00 Melodii în premieră.
19,15 Publicitate.
19.20 1 COI de seri. Craiasa zăpe

zii (IZ).
19.30 Telejurnal.
20,00 Reflector
20.20 Concert extraordinar al or

chestrei simfonice și al coru
lui radioteleviziumi. Dirijor 
Igor Markevitch: Festival 
Beethoven.

21,45 Pagini de umor : \ Retrospec
tivă Buster Keatori (II).

22.30 „24 de ore".

VINERI 19 MAI

9,00 Deschiderea cmistu iu de di-
mineață Telex

9,05 Bucureștiul necunoscut Grădi
nile orașului (reluare).

9,30 Vetre folclorice (reluare). ..De 
la Dunăre la mare" — tin- 
tece și jocuri populare din .ti
de (ui Constanța.

10,00 Curs de limba germană. Lec
ția a 16-a.

10.30 Film serial pentru copii: „Aii 
și Cămila" (reluare). Episodul 
„Furtuna de nisip".

10,45 Pagini de umor (reluare). Re
trospectiva Buster Keaton (II).

11.30 Cărți și idei. Documente ale 
Partidului Comunist Român 
( reluare).

12,00 Telețurnal.
16,00—17,00 Teleșcoală.
17.30 Deschiderea emisiunii de du

pă-amiază.
17,35 Arta plastică. Expoziția repu

blicană de pictură și sculptu
ră - 1972 (1).

17,55 Stop-cadru.
18,20 Momente din istoria muzicii

ușoare românești. Cupletul ;i 
începuturile teatrului de re
vistă.

18,35 Satul contemporan. Școala in 
peisajul satului de azi.

19,00 Cunoașteți legile f
19,15 Publicitate.
19,20 1 COI de seri. Crăiasa zăpe

zii (VI).
19.30 Telejurnal.
20,00 Campionatele europene de 

haltere — categoria semigrea. 
Transmisiune directă din sala 
sporturilor de la Constanța.

20.30 Film artistic: Canarul și vis
colul.

22,05 Revista literară TV.
22,45 „24 de ore". Din țările so

cialiste.

Si MB AT A 20 MAI

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 Biblioteca pentru toți. Mihai 
Eminescu (111).

9,35 De vorbă cu gospodinele.
9,50 Teleenciclopedia (reluat e).

10,35 Revista literară TV (reluare).
11.10 Selecțiuni din spectacolul ile 

varietăți „Bucuroși de oaspeți' 
(reluare).

11,50 Cunoașteți legile ?
12,05 Telejurnal.
16.30 Deschiderea emisiunii de du

pă-amiază. Emisiune în limba 
germană.

18.15 Ritm, tinerețe, dans.
19,00 Rîul, ramul. Emisiune de er- 

suri patriotice.
19,20 1 001 de seri. Crăiasa zăpe

zii (VII).
19.30 Telejurnal.
20,00 Campionatele europene de 

haltere — categoria grea. 
Transmisiune directă din sala 
sporturilor de la Constanța.

20.30 Teleenciclopedia.
21.15 Telediveriisment. Rușinea fa

miliei de J. II. llarzcod.
22,45 Microrecital Aurelian Andre- 

escu.
23,00 Telejurnal.
23.10 Steluța... romanțe interpretate 

de Arta Florescu.

Acțiuni patriotice 
penku repararea 

drumului
Raspunzind chemării Consiliului 

popular al municipiului Petroșani 
privind gospodărirea și înfrumuse
țarea localităților, cetățenii din Dîl
ja Marc au participai cu însufle
țire la acțiunile patriotice organi
zate pentru repararea și întreține
rea drumului vechi care asigură le
gătura cu orașul.

Numai în ultima duminica, zeci 
de cetățeni au muncit la repararea 
podului, curățirea șanțului și trans
portul balastului, precum și la alte 
lucrări de recondiționarc a drumu
lui amintit.

Printre cei mai harnici locuitori 
care au prestat un număr marc dc 
ore dc munca, alături dc deputatul 
circumscripției, Albert Kalaih, se 
numără Alexandru Sturza, Simion 
Popa, Iosif Pentek, Vasile Ianoș, 
Sabin Trif, loan Ianoș și mulți 
«Iții.

(Urmare din pag. I) 

jxitente și se fixează termene 
operative de soluționare.

Propunerile făcute cuprind 
o gamă diversă de probleme, 
privind domeniile economic, so
cial, cultural. Numai cu prile
jul adunărilor de dure de seamă 
ce au avut loc în organizațiile 
de bază, în toamna trecută, s-au 
făcut peste 200 de propuneri, 
menite să ducă la îmbunătăți
rea muncii în anumite sectoare 
de activitate.

La exploatările miniere Pe
trila și Lonea, la preparația 
cărbunelui, în organizațiile de 
bază din cartierele 2, 3, 8 Mar
tie. Cimpa și altele s-au făcut 
propuneri judicioase, de o reală 
valoare cu privire la îmbunătă
țirea aprovizionării tehnico-ma- 
teriale a locurilor de muncă, în
tărirea disciplinei de partid, in
tensificarea muncii ideologice și 
politice, pentru gospodărirea și 
înfrumusețarea orașului și înlă
turarea unor lipsuri privind ac
tivitatea unităților comerciale. 
De remarcat e faptul că majori

tatea propunerilor făcute au 
fost deja înfăptuite, iar altele 
sînt în curs de rezolvare.

In atenția noastră stă nu nu
mai rezolvarea propunerilor fă
cute in adunările generale ale

me, este tot mai mare, consti
tuie o urmare firească a creării 
unui climat în care critica și 
autocritica să-și găsească locul 
cuvenit. Deosebit de semnifica
tive în acest sens au fost dezba

tă există o strînsă legătură, că 
în organizațiile de bază, comu
niștii sînt adevărați stăpîni, că 
ei sînt cei care hotărăsc înfăp
tuirea măsurilor care să condu
că la o activitate tot mai rod
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organizațiilor de partid ci și a 
celor sugerate în alte ședințe 
ale oamenilor muncii, sau făcu
te cu alte ocazii. Comitetul oră
șenesc urmărește și modul în 
care comitetul executiv al con
siliului popular, sindicatele, or
ganizațiile U.T.C., comitetele 
oamenilor muncii se preocupă 
de a da viață problemelor ce le 
ridică cei ce mumccsc.

Faptul că numărul celor care 
fac propuneri, care își exprimă 
opinia față de anumite proble

terile purtate, recent, cu acti
vul de bază din sectoarele- mi
niere, în legătură cu măsurile 
ce trebuie luate pentru realiza
rea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor.

Nelăsînd fără răspuns nici o 
problemă ridicată, căutînd o re
zolvare în practică a propuneri
lor făcute, organele și organi
zațiile de partid contribuie la 
întărirea , convingerii celor ce 
muncesc că, în practica parti
dului nostru, între vorbă și fap

nică, la înlăturarea unor nea
junsuri.

Pornind de la rezultatele bu
ne obținute pînă în prezent în 
activitatea privind urmărirea fe
lului în care se rezolvă propu
nerile comuniștilor, comitetul 
orășenesc de partid își îndreap
tă atenția spre lichidarea anu
mitor deficiențe ce se manifestă 
în această direcție. Astfel, mai 
sînt unele organizații de partid 
de la preparație. E.M Petrila, 
comerț, școli, care nu acordă

importanța cerută activității de 
rezolvare a propunerilor făcute, 
nu dau răspunsuri la probleme
le ce se ridică în adunările ge
nerale, ceea ce face ca, în ase
menea cazuri, să existe o reți
nere din partea membrilor de 
partid de a-și aduce contribuția 
plenară la rezolvarea sarcinilor. 
De asemenea, au fost unele ma
nifestări de formalism în rezol
varea anumitor propuneri, nu 
peste tot a existat receptivitate 
față de sugestiile ne care le fac 
membrii de partid.

Considerînd activitatea de în
sușire, organizare a traducerii 
în viață a propunerilor comu
niștilor ca o latură a cerințelor 
izvorîte din democrația internă 
de partid, a cărei menire este 
mobilizarea tuturor comuniști
lor la activitatea practică, ca o 
îndatorire majoră comitetul o- 
rășenesc de partid situează a- 
ceastă activitate în centrul preo
cupă rilor sale fiind convins că 
rezultatele nti vor întîrzia să se 
materializeze în noi succese ne 
drumul înfăptuirii politicii par
tidului.

Prețul unui abonament este de 8 lei lunar, 
i 24 lei trimestrial și 96 lei anual.

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

| ASIGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!
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INCUNOȘTINȚAMpe cei interesați că anunțurile la rubrica „mica publicitate" au următoarele tarife ;
— pierderi
— leeții-meditații
— cererj de serviciu
— oferte de serviciu
— schimb de locuință
— închirieri
— vînzări-cuinpărări
— anunțuri de familie
— diverse

1 leu euvtnlul
2 lei cuvintul
1,50 Iei cuvintul
2,50 lei cuvintul
2,50 lei cuvintul
2 lei cuvintul
3 Ici cuvintul
2 lei cuvintul
3 lei cuvintul



4 Steagul roșu

(Urmare din pag. 1)

70 la sută a schimburilor econo
mice dintre țările noastre. De a- 
semenea Se va extinde coopera
rea în producție, în domeniul 
tehnicii și în alte domenii de 
activitate. Dezvoltarea continuă 
a raporturilor noastre corespun
de pe deplin intereselor celor 
două țări, servește cauzei socia
lismului, păcij și colaborării în
tre popoare.

O premisă deosebit de favo
rabilă pentru amplificarea 
schimburilor cooperării noastre, 
reciproc avantajoase, o consti
tuie progresele pe care cele do
uă țări le obțin în construirea 
socialismului, în dezvoltarea 
forțelor de producție, a științei 
și tehnicii.

După cum cunoașteți, po
porul român so află antrenat 
cu toată energia în realizarea 
programului stabilit de Congre
sul al X-lea al partidului care 
prevede dezvoltarea în ritm in
tens a bazei tehnico-materiale, 
perfecționarea relațiilor de pro
ducție, a organizării întregii so
cietăți, adîncirea democrației 
socialiste, participarea tot mai 
intensă a maselor de oameni ai 
muncii la conducerea statului, 
aplicarea în viață a principiilor 
eticii și echității socialiste, fău
rirea omului nou, cu un larg o- 
rizont de cunoaștere, cu o con
știință socialistă înaintată. Vă 
putem spune, cu bucurie, că po
porul nostru înfăptuiește cu 
succes acest amplu program 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pă- 
mîntui României

Cunoaștem și urmărim cu in
teres și satisfacție succesele 
mari pe care oamenii muncii 
din Republica Democrată Ger
mană le obțin, la rîndul lor, 
sub conducerea Partidului So
cialist Unit din Germania, în 
dezvoltarea economiei, științei, 
culturii. în ridicarea nivelului 
lor de trai. Ne bucură aceste 
realizări deoarece știm că dez
voltarea fiecărei țări socialiste, 
înflorirea ei multilaterală con
stituie o contribuție concretă 
de cea mai mare însemnătate la 
întărirea forțelor mondiale ale 
socialismului, la cauza progre- 
suh': si nării în lume
De altfel, una din marile schim
bări produse în viața interna
țională, în raportul de forțe 
mondial este tocmai creșterea 
continuă a influenței socialis
mului afirmarea tot mai puter
nică pe plan politic, economic 
și spiritual a țărilor socialiste

Stima(i tovarăși.

Tratatul pe care-1 vom semna, 
prevede cadrul conlucrării țări
lor noastre Pe arena interna
țională în lupta pentru înfăp
tuirea aspirațiilor progresiste 
ale omenirii, pentru victoria 
forțelor antiimperialiste, pentru 
pace si colaborare între popoa
re.

România a militat și militea
ză cu 'onsecvență pentru ca Re
publica Democrată Germană — 
stat liber si suveran, iubitor de 
pace — să poată participa, în 
condiții de deplină egalitate, la 
viata internațională, la soluțio
narea marilor probleme care 
confruntă continentul nostru și 
întreaga omenire. In acest spi
rit n«-nm pronunțat și ne pro- 
nurUiim consecvent pentru re
cunoașterea Republicii Demo

crate Germane de către toate 
statele, pe baza principiilor 
dreptului internațional, pentru 
primirea ambelor state germane 
in Organizația Națiunilor Unite 
și în organismele sale, pentru 
normalizarea raporturilor dintre 
Republica Democrată Germană 
și Republica Federală a Germa
niei. Constatăm cu satisfacție 
cursul pozitiv luat în acest 
sens, ca rezultat atît al creș
terii prestigiului Republicii De
mocrate Germane pe arena 
mondială, cît și al luptei forțe
lor socialismului, progresului și 
păcii, a opiniei publice înainta
te.

România acordă o atenție deo
sebită dezvoltării colaborării și 
solidarității cu statele socialiste. 
Țara noastră promovează largi 
relații economice, politice, teh- 
nico-științifice, culturale cu ță
rile membre ale C.A.E.R. în spi
ritul Programului complex a- 
doptat Ia București, menit să a- 
sigure progresul neîntrerupt al 
fiecărei economii naționale, în
florirea fiecărei națiuni socia
liste.

Țara noastră dezvoltă în ace
lași timp relațiile de colaborare 
tovărășească cu toate țările socia
liste, aceasta corespunzînd inte
reselor întăririi forței și unită
ții socialismului pe plan mon
dial.

Manifestăm o atenție deose
bită pentru intensificarea rapor
turilor noastre de prietenie, co
laborare și solidaritate cu tine
rele state care au pășit pe ca
lea dezvoltării independende, 
sprijinim în mod ferm mișcă
rile de eliberare națională, 
lupta popoarelor împotriva co
lonialismului și neocolonialis- 
mului, a oricăror forme de do
minație și asuprire. O puternică 
manifestare a solidarității noas
tre cu aceste popoare a consti
tuit-o și recenta vizită pe care 
am făcut-o în 8 state de pe con
tinentul african.

In spiritul coexistenței pașni
ce, promovăm largi relații cu 
toate țările lumii, fără deosebi
re de orînduire socială. La te
melia tuturor relațiilor noastre 
internaționale situăm în mod 
ferm principiile respectării mu
tuale a independenței și suve
ranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului 
reciproc, ale nerecurgerii Ia 
forță sau Ia amenințarea cu fo
losirea forței în raporturile in 
terstatale.

România consideră că trebuie 
acționat cu toată fermitatea 
pentru înfăptuirea securității 
europene care să ducă Ia așeza
rea relațiilor dintre state pe 
baze noi, la dezvoltarea colabo
rării lor multilaterale, pe baza 
deplinei egalități în drepturi, 
Ia înlăturarea tuturor factorilor 
de tensiune și încordare din 
viața politică a continentului. 
In acest spirit țara noastră a 
acționat consecvent pentru dez
voltarea relațiilor cu toate sta
tele europene, pentru intensifi
carea contactelor și promova
rea metodei tratativelor în solu
ționarea problemelor litigioase. 
Eforturi pozitive au depus în a- 
cest sens țările socialiste din 
Europa, alte state iubitoare de 
pace. Un pas important pe ca
lea destinderii și colaborării în 
Europa ar fi de natură să-1 re
prezinte ratificarea tratatelor 
dintre Uniunea Sovietică, Re
publica Populară Polonă — și

alJ
j

Ceausescu>

Republica Federală a Germani
ei. O însemnătate deosebită pen
tru însănătoșirea climatului eu
ropean are, de asemenea, acor
dul cvadripartit realizat în 
problema Berlinului Occidental.

Desigur, mai sînt forțe 
reacționare care se opun ocestui 
curs pozitiv, dar sîntem con
vinși că popoarele, forțele iu
bitoare de pace vor putea im
pune cursul destinderii și înfăp
tuirea securității pe continentul 
european.

Considerăm că există premi
se favorabile pentru a se tre
ce, în cel mai scurt timp, la or
ganizarea și tinerea conferinței 
general-europene. consacrată 
securității și colaborării.

Ținînd seama de faptul că 
pacea este indivizibilă, poporul 
nostru militează pentru stinge
rea focarelor de război și încor
dare existente în lume. In acest 
sens ne pronunțăm cu fermita
te pentru încetarea războiului 
dus de Statele Unite ale Ameri- 
cii în Vietnam și condamnăm 
cu toată severitatea măsurile 
recente, adoptate de S.U.A., ca
re reprezintă un grav pericol 
pentru pacea și securitatea in
ternațională. Considerăm că es
te necesar ca Statele Unite 
să-și retragă trupele din Indo
china, să respecte dreptul po
poarelor vietnamez, cambodgi
an și laoțian de a-și hotărî sin
gure soarta. In ce privește Ori
entul Apropiat, susținem în 
mod ferm principiul reglemen
tării conflictului, în spiritul re
zoluției Consiliului de Securita
te din noiembrie 1967, pronun- 
țîndu-ne pentru retragerea tru
pelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate, pentru asigura
rea integrității și suveranității 
fiecărui stat din această regiu
ne, pentru soluționarea proble
mei populației palestiniene po
trivit intereselor sale naționale

România consideră necesar ca 
toate statele — fie ele mari sau 
mici — să participe activ la 
viața internațională, ca toate 
problemele spinoase care con
fruntă omenirea să fie soluțio
nate cu contribuția tuturor țări
lor interesate. In ce o privește, 
țara noastră va face și în viitor 
tot ce depinde de ea pentru in
staurarea în lume a unor rela
ții trainice de respect și încre
dere între națiuni, de colabora
re și pace.

Stimați tovarăși,

îmi exprim încă o dată con
vingerea că vizita dumneavoas
tră în România, se va înscrie 
ca un moment deosebit de im
portant în evoluția relațiilor 
dintre țările și partidele noas
tre, în interesul cauzei generale 
a socialismului și păcii, al co
laborării între popoare.

Cu aceste gînduri, doresc să 
ridic paharul în sănătatea to
varășului Honecker, a tovară
șului StoDh și a tuturor oaspe
ților noștri din Republica De
mocrată Germană.

pentru prietenia și colabora
rea multilaterală dintre parti
dele, țările și popoarele noas
tre ;

pentru triumful cauzei socia
lismului ;

pentru unitatea țărilor socia
liste și a partidelor comuniste 
și muncitorești;

pentru prietenie și pace între 
popoare !

agresive ale S.U.A. în
a acțiunilor

Vietnam

încheiereaPlenarei C.C. lucrăriloral P.M.U.P 9

U.R.S.S.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — A- 
genția TASS a dat publicității de
clarația guvernului sovietic cu pri
vire la noua extindere a acțiuni
lor agresive ale S.U.A. în Vietnam, 
care duce la complicarea în conti
nuare a situației în Asia de sud-est 
și poate avea urmări grave pentru 
pacea și securitatea internațională.

In Uniunea Sovietică sînt consi
derate ca inadmisibile acțiunile 
S.U.A., care amenință libertatea na
vigației și securitatea navelor sovie
tice și a altora care navighează la 
țărmurile R. D. Vietnam. Uniunea 
Sovietică va trage din aceasta con
cluziile corespunzătoare. întreaga 
răspundere pentru urmările posibile 
ale acțiunilor sale ilegale o va pur 
ta guvernul Statelor Unite, subli
niază declarația.

Singura caie reală de soluționare 
a problemei vietnameze constă în 
respectarea dreptului poporului viet
namez de a-și hotărî singur soarta 
fără nici un fel de amestec și pre
siune din afară. Dacă 
te doresc într-adevăr 
trebuie să se întoarcă 
tativelor la Paris.

Guvernul sovietic insistă cu fermi
tate ca pașii întreprinși de Statele 
Unite să fie anulați neîntîrziat, 
pentru a se înceta actele de agre
siune ale S.U.A. împotriva R. D. 
Vietnam, pentru a se respecta drep
tul 
me

porul sovietic, fidel principiilor in
ternaționalismului socialist, se arată 
în încheiere, este solidar cu lupta 
poporului eroic vietnamez, el i-a 
acordat și îi va acorda sprijinul ne
cesar.

R P. CHINEZA

Statele Uni- 
aceasta, ele 

la masa tra-

la libertatea n'avigației mariti- 
și comerțului internațional. Po-

PEKIN 
ția China 
rația dată 
de către guvernul R. P. Chineze în 
legătură cu hotărîrea președintelui 
Nixon privind minarea porturilor 
Republicii Democrate Vietnam, tă
ierea comunicațiilor terestre și ma
ritime ale Vietnamului de nord și 
intensificarea acțiunilor aeriene și 
navale. In declarație se spune că 
aceste acte constituie o încălcare 
gravă a teritoriului și suveranității 
R. D. Vietnam, o violare a libertă
ții navigației și comerțului interna
țional, a Cartei O.N.U. și a drep
tului internațional. Guvernul și po
porul chinez își exprimă profunda 
lor indignare și condamnă cu fer
mitate aceste acte.

De asemenea, guvernul și poporul 
chinez sprijină în mod hotărît po
ziția fermă și justă adoptată de gu
vernul R. D. Vietnam în declara
ția sa din 10 mai 1972. Guvernul 
R. P. Chineze reafirmă că „poporul 
chinez de 700 milioane de oameni 
acordă un sprijin puternic poporu
lui vietnamez; vastul spațiu al te
ritoriului chinez este un spate si
gur al frontului, pentru poporul

11 (Agerpres). — Agen- 
Nouă a transmis decla- 
publicității la 11 mai

vietnamez. Orice s-ar întîmpla, a- 
ceastă poziție a noastră va rămîne 
fermă și de neclintit. Atîta timp cît 
imperialismul S.U.A. nu pune capăt 
războiului său de agresiune împo
triva Vietnamului, vom sprijini și 
ajuta în mod hotărît poporul viet
namez în războiul său de rezistență 
pînă la dobîndirea victoriei finale".

VARȘOVIA 11. — Coresponden
tul Agerpres, Iosif Ditmitrașcu, 
transmite : La Varșovia s-au înche
iat lucrările Plenarei a 5-a a C.C. 
al P.M.U.P., consacrate problemei 
construcțiilor de locuințe.

In încheierea lucrărilor, a luat 
cuvîntul Piotr Jaroszewicz, președin-

tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, care a informat despre mă
surile adoptate de guvern în acest 
domeniu.

Plenara a aprobat programul de 
perspectivă al construcțiilor de lo
cuințe.

Declarația M.A.E
al R. I).r

FIANOI 11 (Agerpres). — Pur
tătorul de cuvînt al Ministerului de 
Externe al R. D. Vietnam a dat 
joi publicității o declarație în care 
a condamnat ultimele atacuri ame
ricane împotriva zonelor populate 
din Hanoi, Haifong și alte locali
tăți din R. D. Vietnam.

Declarația relevă că, în zilele de 
9, 10 și 11 mai 1972, sute de a- 
vioane americane au atacat Ha
noiul, portul Haifong precum și 
provinciile Yen Bai, Hai Hung, 
Quang Ninh, Thanh Hoa, Nghe 
An, Ha Tinh, Quang Binh și regiu
nea Vinh Linh. De asemenea, nave 
americane au supus tirului de arti
lerie zonele de coastă ale provin
ciei Thanh Hao și orașul. Haifong. 
Avioanele americane au bombardat 
sate, școli, spitale, întreprinderi, 
cartiere de locuințe. Forțele armate 
și populația din

Vietnam
au doborît 22 de avioane america
ne, capturînd mai mulți piloți, și 
au incendiat trei nave de război a- 
mericane.

Declarația cerc Administrației 
S.U.A. să înceteze imediat minarea 
și blocarea porturilor R.D. Vietnam, 
bombardamentele aeriene și navale 
și orice alte acțiuni care încalcă su
veranitatea și securitatea R. D. Viet
nam.

★

localitățile atacate

FIANOI 11 (Agerpres). — Joi, 
avioanele S.U.A. au atacat din nou 
cartiere ale capitalei R. D. Viet
nam, bombardînd locuințe, întreprin
deri și Colegiul medical din Ha
noi. Bombele și rachetele lansate de 
avioanele americane au provocat 
moartea și rănirea unor locuitori și 
distrugerea sau avarierea clădirilor, 
relatează agenția V.N.A.

Toastul tovarășului [rich Honecker
(Urmare din pag. 1)

tregului popor. Ele pot fi re
marcate atît în dezvoltarea in
dustrială cît și în domeniul în- 
vățămintului, științei și culturii. 
Am dori, dragi tovarăși români, 
să vă felicităm foarte cordial 
pentru aceste realizări remarca
bile

Din fericire, și noi putem fa
ce un bilanț pozitiv în ce pri
vește realizarea hotărîrilor Con
gresului al VIII-Iea al Partidu
lui nostru socialist Unit din 
Germania. Clasa muncitoare, ță
ranii cooperatori, intelectualita
tea și ceilalți oameni ai muncii 
lucrează cu multă inițiativă 
pentru rezolvarea sarcinilor de 
înfăptuire a orînduirii socialis
te dezvoltate. Declarația Con
gresului partidului nostru, că 
toate eforturile în societatea 
socialistă trebuie să slujească 
fericirii oamenilor, s-a bucurat 
nu numai de aprobare, ci și de 
sprijinul deplin al poporului. 
Prin realizările lor în întrece
rea socialistă, oamenii muncii 
din Republica noastră creează 
premisele necesare pentru con
tinua ridicare a nivelului lor de 
trai material și cultural.

Stimată asistență,

împreună cu Uniunea Sovie
tică, în concordanță cu progra
mul de pace al Congresului al 
XXIV-Iea al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, Repu
blica Socialistă România, Re
publica Democrată Germană și 
celelalte țări frățești duc o lup
tă hotărîtă pentru întărirea pă
cii și pentru securitate în Eu
ropa. Putem constata cu satis

facție deplină că situația inter
națională se schimbă în conti
nuare în favoarea socialismu
lui, păcii și progresului comu
nitatea statelor socialiste a ob
ținut, datorită acțiunii ei comu
ne și totodată constructive, pro
grese importante în promova
rea principiilor coexistenței 
pașnice, în relațiile dintre sta
te cu orînduire socială diferită. 
La aceasta au contribuit și alte 
popoare europene.

Ratificarea Acordurilor de la 
Moscova și Varșovia de către 
Bundestagul R.F.G. ar fi un 
succes mare pentru toți cei ca
re se pronunță pentru pace și 
destindere în Europa. Aceasta 
ar da înapoi toate acele forțe 
care au o poziție dușmănoasă 
față de transformarea continen
tului nostru dintr-un focar al 
războaielor imperialiste de a- 
gresiune, într-o zonă a păcii, 
securității și colaborării.

Noi nu avem intenția să ne 
amestecăm în treburile interne 
ale R.F.G. Dar trebuie să con
stat că amînarea ratificării A- 
cordurilor de către Bundesta
gul R.F.G. este de natură să în
tărească neîncrederea popoare
lor față de acele forțe restau- 
rative din R.F.G. care doresc 
în mod vădit să mențină des
chisă o portiță revanșismului.

Populația R.D. Germane este 
dezamăgită că în ciuda politicii 
constructive a R.D.G., în pofida 
progreselor obținute pînă acum 
în normalizarea relațiilor între 
R.D.G. și R.F.G., ratificarea A- 
cordurilor de către Bundesta
gul R.F.G. a fost din nou amî- 
nată. Amînarea ratificării Acor
durilor pe un timp nedetermi
nat ar duce și la faptul că nu

s-ar putea realiza un larg 
schimb de păreri între R.D.G. 
și guvernul Brandt privind nor
malizarea relațiilor dintre R.D.G. 
și R.F.G. Neratificarea Acordu
rilor ar fi de asemenea în dau
na tuturor popoarelor, întrucît 
intrarea în vigoare a acorduri
lor dintre U.R.S.S. și R.F.G. cît 
și dintre R.P. Polonă și R.F.G. 
ar face mai sigură pacea în Eu
ropa în aceeași măsură acest 
lucru este valabil pentru intra
rea în vigoare a acordului cva
dripartit în legătură cu Berlinul 
Occidental a acordurilor și înțe
legerilor intre R.D.G. și R.F.G.. 
cît și între republica noastră și 
Senatul Berlinului Occidental.

Ne exprimăm speranța că, pî
nă la urmă, rațiunea va trium
fa și că vor putea fi realizați 
noi pași în direcția securității 
europene, în special în vederea 
convocării în curînd a Conferin
ței pentru securitatea europea
nă. In interesul păcii și securi
tății europene, este neapărat 
necesar ca R.F.G. să recunoas
că nevalabilitatea Acordului de 
la Munchen de la bun început.

Dragi tovarăși și prieteni,

Simpatia noastră și sprijinul 
solidar sînt de partea acelor 
popoare care luptă pentru pa
ce, libertate și independență 
națională. Noi ne situăm ferm 
de partea viteazului popor viet
namez și cerem încetarea neîn- 
tîrziată a agresiunii S.U.A. îm
potriva R.D. Vietnam, cît și re
tragerea totală și în același 
timp necondiționată a agreso
rilor S.U.A. și a sateliților lor 
din Vietnamul de sud.

Republica Democrată Germa
nă sprijină hotărît cerințele

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

Pe 
din

VIETNAMUL 
gerpres). — De 
luptă din V’

fronturile de luptă 
Vietnamul de sud

DE SUD 11 (A- 
pe fronturile de 

luptă din Vietnamul de sud, agen
țiile de presă informează că joi au 
continuat atacurile forțelor patrio
tice împotriva forțelor regimului de 
la Saigon. Cele mai puternice lupte 
au fost semnalate în jurul bazei mi
litare Ben Hct, din partea de nord 
a provinciei Kontum, precum și în
tr-o zonă situată la nord și sud- 
est de Hue. Patrioții au atacat ba
za Polei Marong, aflată între ora
șele Pleiku și Kontum. Citînd surse 
militare de la Saigon, agenția Reu
ter informează că forțele de elibe
rare, sprijinite de unități de tancuri, 
au început bătălia hotărîtoare pen
tru orașul An Loc, centrul provin
cial, și bazele militare ale unită
ților salgonezc din apropierea aces-

tui oraș, situat la numai 90 km 
Saigon.

Agenția Eliberarea a comunicat 
amănunte despre ocuparea de către 
forțele de eliberare a importantului 
punct întărit Polei Kleng, din nor
dul orașului Kontum. In timpul a- 
tacurilor, subunități ale forțelor de 
eliberare au scos din luptă batalionul 
62 al armatei saigoneze. Aceeași a- 
genție precizează că la An Loc, uni
tățile de tancuri atacă pozițiile ina
micului chiar în oraș.

In încercarea lor de. a ieși din 
situația critică, trupele saigoneze fac 
apel în continuare la aviația ame
ricană. Numai în noaptea de mier
curi spre joi, aparate de timp „B-52" 
au întreprins 19 misiuni de bombar
dament în sectoarele unde se desfă
șoară ofensiva forțelor patriotice.

de

JAPONIA

TOKIO 11 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în Camera Inferioară a 
Parlamentului, primul ministru al 
Japoniei, Eisaku Sato, a declarat că, 
în opinia sa, „ultima acțiune a pre
ședintelui Nixon nu reprezintă o 
măsură înțeleaptă". Premierul nipon a 
arătat că „Japonia va menține o 
poziție imparțială și neutră și va 
urmări cu atenție evoluția evenimen
telor din Vietnam"

CHILE

SANTIAGO DE CHILE 11 (A- 
gerpres). —■_ Un comunicat dat pu
blicității de Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Chile con
damnă energic bombardamentele a- 
supra R. D. Vietnam și minarea 
porturilor nord-vietnameze de către 
S.U.A. și cere retragerea imediată 
a trupelor americane din Vietnam 
— relatează agenția Prensa Latina. 
Comunicatul subliniază că nu va fi 
pace în Asia de sud-est atîta timp 
cît Statele Unite nu-și vor retrage 
trupele din această regiumc a lumii.

Rezultatele referendumului 
din Irlanda cu privire 

la aderarea la Piața comună
DUBLIN 11 (Agerpres). — Bule

tinele de vot despuiate pînă joi la 
ora 14 (G.M.T.), depuse în cadrul 
referendumului organizat de premie
rul John Lynch cu privire ia ade
rarea Republicii Irlanda Ia Piața 
comună, indicau o atitudine favora
bilă — în proporție de 81 la sută 
— din partea alegătorilor irlandezi. 
Reprezentarea în fața urnelor de vot 

fost însă de numai 70 la sută,a

precizează agenția France Presse.
Potrivit observatorilor de la Du

blin, rezultatele definitive pot su
feri numai ușoare modificări în pri
vința proporției răspunsurilor în fa
voarea aderării la C.E.E. Agenția 
United Press International precizea
ză că sindicatele irlandeze, precum 
și partidul de opoziție Sinn Fein 
s-au pronunțat împotriva aderării,

Reuniunea europeană 
de la Sofia a partidelor 

și organizațiilor țărănești
SOn A 11 (Agerpres). — Joi 11 

mai, la Sofia s-a deschis Reuniunea 
europeană a partidelor și organiza
țiilor țărănești. La lucrări participă 
reprezentanți a 35 de partide și or
ganizații țărănești din 19 țări euro
pene precum și a 4 organizații in
ternaționale. Din România ia parte

@ Un curios fenomen meteo 
rologic se manifestă în prezent 
în regiunile centrale ale părții 
euorepne a U.R.S.S., : la 10 mai, 
în Moscova și regiunea Mosco
vei a nins. Temperatura la Mos
cova a scăzut pînă la minus do
uă grade iar în regiune — pînă 
la minus 4 grade. Miercuri, la 
ora prînzului, în orașul Mosco
va a nins circa un sfert de oră 
ca în ianuarie. Stratul de zăpa
dă nu a atins grosimi care s? 
reziste Ia topirea imediată. Toa 
te acestea după ce locuitori 
Moscovei inauguraseră, cu tre: 
zile în urmă, sezonul... scăldatu
lui, temperatura atingînd va 
lori de peste plus 20 de grade

Frigul și ninsorile nu sînt un 
fenomen neobișnuit la Moscova 
dar numai în primele zile ale 
lunii mai. Zăpadă, după 8 mai 
a mai fost ta Moscova în ano' 
1903.

Se prevede ca în următoare 
Ie zile primăvara să reintre 
treptat în drepturile ei.

© La Montreal și-a început 
lucrările a 19-a Conferință mo
netară internațională, ia care 
participă guvernatorii băncilor 
centrale și alți expertă din 20 
state occidentale.

© Ministerul Educației și In 
vățămîntului din România a o- 
ferit Bibliotecii Națiunilor Uni
te de la Geneva un valoros lot 
de lucrări cu conținut istoric, 
economic și politic, publicate în 
țara noastră. Lucrările vor con
tribui la îmbogățirea Bibliotecii 
Națiunilor Unite pentru docu
mentarea asupra României.

© Joi, a avut loc o plenară 
a Comitetului sovietic pentru 
securitate europeană. Președin
tele Comitetului, Alexei Șitikov. 
a prezentat un raport cu privi
re la pregătirea pentru aduna
rea opiniei publice în probleme
le securității și calaborăi-ii în 
Europa, care va avea loc la 
Bruxelles, la începutul lunii iu-

o delegație a Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, condusă de Titus Popescu, pre
ședintele U.N.C.A.P.

Reuniunea dezbate : probleme le
gate de contribuția țărănimii la 
menținerea păcii, la securitate și co
operare în Europa.

Lucrările reuniunii au fost deschi
se de Ghiorghi Traikov, secretar 
general al Uniunii Populare Agra
re Bulgare.

In cuvîntul său, Ghiorghi Trai
kov a relevat că țărănimea din Eu
ropa sprijină ideea creării pe con
tinent a unui sistem - de securitate 
și colaborare.

Luînd cuvîntul pe marginea pro
blemelor puse în discuție, conducă
torul delegației U.N.C.A.P., Titus 
Popescu, a arătat că țărănimea ro
mână ca și întregul popor sprijină 
întrutotul politica statului nostru de 
normalizare și intensificare a rapor
turilor cu toate țările europene, pen
tru lărgirea contactelor, schimburi
lor, a colaborării multilaterale, pen
tru dezvoltarea unor relații de bună- 
vecinătate și cooperare.

In meci amical
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Politehnica
Timișoara 2-0

juste ale popoarelor arabe. Noi 
sîntem pentru retragerea trupe
lor israeliene din teritoriile a- 
rabe ocupate și pentru o soluție 
politică a conflictului în Orien
tul Apropiat, conform rezoluției 
Consiliului de Securitate al Or
ganizației Națiunilor Unite din 
22 noiembrie 1967.

Dragi prieteni și tovarăși,

In numele membrilor delega
ției noastre de partid și guver
namentale. aș vrea să-mi ex
prim convingerea că vizita 
noastră și semnarea tratatului 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală vor contribui la 
adîncirea pe mai departe a re
lațiilor frățești între partidele, 
statele și popoarele noastre.

Vă rog să ridicați paharul îm
preună cu mine și să ciocnim 
pentru dezvoltarea multilatera
lă a prieteniei și colaborării în
tre Republica Democrată Ger
mană și Republica Socialistă 
România,

pentru unitatea și coeziunea 
comunității statelor socialiste, 
pentru primul stat socialist din 
lume. Uniunea Sovietică, și glo
riosul Partid Comunist al Uni
unii Sovietice,

pentru lupta noastră comună, 
pentru socialism și pace, >

în sănătatea membrilor Comi
tetului Central și a secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu.

în sănătatea membrilor Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România și a preșe
dintelui său, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, și

pentru binele și în sănătatea 
tuturor tovarășilor și prietenilor 
români prezenți!

CONCURS
pentru ocuparea următoarelor posturi:

• TREI POSTURI MAIȘTRI MINERI 
PRINCIPALI

• CINCI MAIȘTRI MINERI
® UN POST ȘEF DEPOZIT
Condiții conform H.C.M. 914/1968 și Legii 

nr. 12/1971.
Informații suplimentare se pot obține la bi

roul personal al exploatării, zilnic între orele 
6—14.

Concursul va avea loc în ziua de 17 mai 
1972, ora 9, la sediul E. M. Dîlja.
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Programarea unui joc amical in 
compania studenților timișoreni, fie 
și în cursul săptămânii, a stîrnit in
teresul majorității amatorilor de fot
bal din Petroșani. Dar cele cîteva 
picături de ploaie ce se cerneau la 
ora prînzului și poate ca și numele 
mai puțin sonor al adversarilor e- 
chipei antrenate de Eugen lordache 
au reținut „la domiciliu" o bună 
parte a susținătorilor echipei, lăsînd 
tribunele aproape golașe. Totuși, și 
în lipsa galeriei, jiuliștii au abor
dat partida cu seriozitate înregis- 
trînd, după cele două eșecuri de la 
Tr. Severin, o victorie aplaudată, 
un joc plăcut, dinamic, spectacu
los, aplaudat cu căldură de cei cca. 
2—300 de spectatori.

Este foarte adevărat că nici Po
litehnica nu a reușit să creeze pro
bleme prea multe gazdelor, în ciuda 
prezenței în „U“-le lor a unor nu
me bine cunoscute chiar in prima 
divizie a țării t Arnăutu, Popa, Sur
dan, Petrovici, Regep și Bojin. Mi
nute în șir elevii profesorului Go- 
geanu s-au mulțumit să stea în es- 
pectativă, să se apere cu îndîrjire, 
încurajați poate și de intervențiile 
salutare ale excelentului portar Fi
lip. Arareori Surdan și Petrovici au 
acoperit cu mai multă șansă zona 
mediană a terenului lansîndu-și „vîr- 
furile" Regep, Bojin și Copăceanu 
în atacuri perpendiculare pe poarta 
apărată pe rînd de Marincan și 
Suciu.

Gazdele domină cu insistență în pri
ma parte a jocului. Libardi și Mihai 
Marian conduc lupta pentru acope
rirea terenului intercalîndu-se în re
petate rîmluri în dispozitivul de a- 
tac în care Făgaș încearcă totul 
pentru a-l suplini pe Mulțescu (con
vocat la lotul de tineret) iar Co
tor mani joacă rolul „vîrfului de lan
ce" înfipt în coasta defensivei timi
șorene (în absența lui Stoian — ac
cidentat). Păcat doar că numeroa
sele acțiuni ale petroșănenilor,
proape cu regularitate scădeau în in-

a-

tensitate tocmai acolo unde se ce
reau accelerări de ritm, adică în 
apropierea porții studenților. Pătrun
derilor rapide ale extremelor Ur
me} și Naidin le urmau inexplica
bile „mingi-înapoi" în căutarea așa- 
zisei poziții ideale de șut. Curios că 
tocmai atunci cînd se părea că gaz
dele au slăbit motoarele — minu
tele de debut ale reprizei secunde 
— Libardi și compania și-au des
fășurat acțiunile ofensive (de multe 
ori sprijinite chiar de Georgescu și 
Tonca), în spiritul fotbalului mo
dern, cu permanentă amenințare a 
porții. Au fost însă și minute mai 
dificile pentru Stocker și colegii de 
linie, rezolvate cu succes în ultimă 
instanță de Suciu, ocaziile mai mari 
de care au beneficiat oaspeții fi
ind ratate de Surdan, Bojin și Co- 
păceanu în minutele 49, 68, 79.

Desigur, momentele cheie ale jo
cului le-au constituit acelea în care 
s-a reușit modificarea tabelei de 
scor. In min. 14. FAGAȘ recepțio
nează o bună pasă în adîncime, 
sprintează scurt depășindu-l pe Ar- 
năutu, șut pe lîngă Filip și 1—0 
pentru fiul. Scorul rămîne neschim
bat pînă în min 70, cînd o centra
re impecabilă a aceluiași Făgaș îl 
găsește la 1 m de poarta timișorea
nă pe COTORM ANI. un „cap" 
plasat și... 2 -0. rezultat cu care 
i-a sfîrșit partida în ciuda unei bune 
ocazii de gol în care s-au aflat Nai
din. Făgaș, UrmFș, Uilecan și Dodu, 
ratate însă cu... dezinvoltură.

Eugen lordache a folosit in jotid 
cu Politehnica Timișoara următorul 
lot de jucători: Marincan (min 46 
SUCIU) — Georgescu, Stocker. Do
du, TONCA — Mihai Marian, CO
TOR MANI — Urmeș, LIBARDI 
(min. 71 Uilecan), Făgaș. Naidin.

Următoarele jocuri de verificare 
ale divizionarilor petroșăneni: DU
MINICĂ ...........................................
neret, iar 
STEAUA

(14 mai) cu echipa de ti- 
MIERCURI (17 mai) cu 
BUCUREȘTI

Nicolae LOBONT

Componența reprezentativei ungare 
de fotbal pentru meciul de duminică

cu echipa
BUDAPESTA 11 (Agerpres). — 

Joi seara, în tabăra de pregătire din 
Esztergom, antrenorul reprezentati
vei ungare de fotbal, Rudolf Illov- 
szky, a comunicat componența echi
pei care va întîlni, duminică, la 
București, echipa României, în me- 

Iciul retur din cadrul sferturilor de 
finală ale Campionatului european. 

IFață de meciul de la Budapesta, e- 
chipa ungară cuprinde unele nume 

I noi de jucători. Iată componența

României
acesteia : Geczi, Vepi, Pancsics, Ba- 
lint, juhasz P., Juhasz I., Kocsis, 
Szucs, Szoke, Bene și 7-ambo. Re
zerve : Rothermel. Fabian, Ku și 
Kovacs.

După cum se știe, echipa ungară 
va sosi la bucurești sîmbătă dimi
neața cu avionul. In aceeași zi, du- 
pă-amiază, echipa va susține un an
trenament de acomodare pe stadio
nul „23 August".
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