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Ședința
Comitetului Executiv

al C.C. al P.C.R
In ziua de 22 mai 1972 a avut loc ședința Co

mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri și alți con
ducători ai unor organe centrale.

In cadrul ședinței a fost examinat raportul e- 
iaborat de Comisia de stat de analiză a funcțio
nării sistemului energetic național, instituită pe 
baza Hotăririi Comitetului Executiv din 19 oc
tombrie 1971 privind îmbunătățirea activității în 
industria energiei electrice și creșterea gradului 
de siguranță în funcționarea sistemului energetic. 
Oczbaterile au scos în evidență faptul că în pe
rioada construcției socialiste, ca urmare a apli
cării politicii partidului de dezvoltare a indus
triei energiei electrice într-un ritm mai înalt 
decît celelalte ramuri industriale, producția de 
energie electrică și puterea instalată în sistemul 
energetic s-au dublat la fiecare 5—6 ani; s-a dez
voltat rețeaua de transport și distribuție a ener
giei electrice, nivelul tehnic a] instalațiilor a 
crescut an de an, fiind astăzi comparabil cu cel 
realizat în țările cu un sistem energetic avansat. 
Totodată, s-a relevat că în funcționarea siste
mului energetic național există încă serioase ne
ajunsuri. In ultimii ani, au avut loc numeroase 
avarii, nu au fost efectuate la timp reparațiile 
planificate și, uneori, funcționarea agregatelor a 
avut loc cu abateri de la parametrii normali. E- 
xistă lipsuri și în ce privește utilizarea rațio- . 
nală a energiei; Ia mulți consumatori se produce 
risipă de energie depășindu-se consumurile spe
cifice normate

In vederea îmbunătățirii întregii activități din 
industria energiei electrice și termice, a crește
rii siguranței în funcționarea sistemului energe
tic național. Comitetul Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român a apro
bat Programul de măsuri prezentat de Comisia 
de stat Comitetul Executiv a indicat ca Ministe
rul Energiei Electrice să acționeze în mod hotă- 
rit pentru folosirea integrală a capacităților c- 
aergetice existente, pentru o mai bună exploata
re a nuferii instalate, întreținerea în perfecte 
condiții și repararea la timp a utilajelor, asigu
rarea pieselor de schimb necesare, creșterea o- 
perativității în activitatea de intervenție pentru 
lichidarea avariilor. întărirea controlului și ur
măririi modului de mînuire a agregatelor, sta
bilirea unor reguli stricte privind recepționarca 
exigentă a utilajelor livrate atît din producția 
internă, cît și din import, efectuarea unui con
trol eficient asupra modului de funcționare a în
tregului sistem energetic național. Sarcinile tuturor 
unităților producătoare de energie, ale instituțiilor 
de cercetare vor fi îndreptate spre realizarea aces
tor măsuri; întreaga activitate a Ministerului Ener
giei Electrice va fi axată pe îndeplinirea sarci
nilor exploatării și întreținerii în condiții opti
me a sistemului energetic național. Comitetul 
Executiv a stabilit ca organizarea și atribuțiile 
ihinisterului să fie revăzute în acest sens, ca el 
iă devină organul unic răspunzător de sistemul

energetic national și de buna lui funcționare.
Măsurile adoptate prevăd, de asemenea, intro

ducerea unei discipline riguroase în unitățile 
Ministerului Energiei Electrice, precum și în u- 
nitățile consumatoare, sporirea exigenței în a- 
plicarea regulilor de exploatare, întreținere și 
reparații, combaterea manifestărilor de toleran
ță față de abateri, a tendințelor de justificare a 
avariilor, manifestate chiar la conducerea minis
terului.

Ministerul Energiei Electrice va lua măsuri 
pentru ridicarea nivelului profesional al tuturor 
cadrelor, printr-un program complet care să asi
gure școlarizarea întregului personal in decurs 
de 2—3 ani.

Ministerul Energiei Electrice și Ministerul E- 
ducației și Invățămîntului vor lua măsuri pen
tru înființarea de școli profesionale și licee de 
specialitate în domeniul energeticii, pentru îm
bunătățirea pregătirii inginerilor energeticieni 
în învățămîntul superior.

Ministerul Energiei Electrice va elabora un re
gulament de funcționare a sistemului energetic, 
menit să asigure mai multă ordine și disciplină 
în unitățile din subordine.

Comitetul Executiv a hotărît ca Comisia de 
stat care a analizat funcționarea sistemului e- 
nergetic național să capete un caracter perma
nent, cu atribuția de a studia periodic proble
mele mari ale sistemului energetic, să exerci
te controlul și îndrumarea pentru traducerea în 
viață a măsurilor stabilite. S-a hotărît, de ase
menea, ca pînă la sfîrșitul anului, Ministerul E- 
nergiei Electrice să asigure aplicarea măsurilor 
indicate și să prezinte un raport în acest sens.

In continuare. Comitetul Executiv a analizat 
principalele aspecte ale activității economico-fi- 
nanciare din agricultura socialistă și a stabilit 
măsuri pentru înlăturarea lipsurilor semnalate, 
pentru folosirea integrală și rațională a tuturor 
suprafețelor agricole, a mijloacelor materiale și 
bănești de care dispun unitățile agricole în ve
derea obținerii unui preț de cost cit mai redus, 
a unei eficiente economice ridicate.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a
tul informarea despre activitatea organelor și or
ganizațiilor de partid, de stat și obștești privind 
examinarea și rezolvarea scrisorilor, sesizărilor 
și cererilor oamenilor muncii. In vederea îmbu
nătățirii în continuare a acestei activități, Co
mitetul Executiv a subliniat necesitatea înlătu
rării oricăror fenomene de tărăgănare și lipsă de 
solicitudine, a sporirii preocupării și răspunderii 
pentru soluționarea cererilor îndreptățite ale ce
tățenilor.

Comitetul Executiv a examinat și aprobat pro
punerile cu privire la realizarea unor lucrări 
de investiții prevăzute a fi puse în funcțiune în 
actualul cincinal. S-a hotărît înființarea unei co
misii de analiză a lucrărilor importante de in
vestiții care se prezintă spre examinare și apro
bare Comitetului Executiv. In continuare, Comi
tetul Executiv a soluționat probleme ale activi
tății curente.
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dimineață de mai 
Aei cețos, zarvă 
în surdină și linii 

lucioase. Linii paralele ca
re se pierd în culoare-fond 
neutră Ceața topește re
flexul unor siluete greoaie 
și imaginile arată o pan
tomimi — sus stîlpii. jos 
parapetul, iar oamenii cu 
mișcările lor de fiecare 
zi. zoresc Racordarea la 
stația Livezeni a tinerei 
exploatări miniere cu ace
lași nume trebuie reali
zată în timpul stabilit. 
Dar, nu pentru asta mă 
aflu pe șantier. Un eve
niment mult așteptat în 
această lună este racorda
rea electrodinamică cu in
stalații C.E.D., tip C.R. 3, 
a stației C.F.R. Livezeni. 
care o lungă perioadă de 
vreme a fost descentrali
zată, în vederea electrifi
cării.

E ritm, e tensiune pro
prie timpului-limită; stîl
pii se montează cu re-

pcziciune. instalatorii 
dovedesc neobosiți, senza
ția cea mai puternica e 
de pulsație vie, de acti
vitate intensa și nu e greu 
să-ți dai seama că, pe fie
care minut, aici, se pune 
marc preț.

Pe inginerul Victor l-

pectivă fi Iscrom, in ve
derea electrificării, lucrări 
pe care le execută șantie
rele 71 și 82 construcții 
căi ferate.

Interlocutorul captează 
interesul prin vioiciunea 
vorbei. In calitatea lui

Pe linia
loiu, șeful stației C.F.R. 
Petroșani, l-am găsit la 
locul noului semnal. Dia
logul nu se înfiripă nici
odată greu cu inginerul 
V. lloiu, discuția devine 
din primul moment direc
tă, fără ezitări.

— Sîntem aproape de 
ziua cînd racordăm elcc- 
trodinamic stația Livezeni. 
In același timp s-au plan
tat stîlpi între stația res-

găsește timp de a răspun
de tuturor obligațiilor, nu 
numai cu seriozitate ci și 
cu competență. Ar fi poa
te ceva obișnuit. Pasionat 
de tot ce face, rămîne to
tuși omul cel mai inte
resat în bunul mers al 
complexului C.F.R., în vi
itor.

— In ctirînd, a conti
nuat interlocutorul încep 
lucrările de trecere de la

Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

a primit pe tovarășa
Kuusinen,

președinta de onoare 
a P. €. Finlandez, 

președinta
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Ro-mân, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit, 
marți dimineața, pe tovarășa 
Hertta Kuusinen, președinta de 
onoare a Partidului Comunist 
Finlandez, președinta Federației 
Democrate Internaționale a Fe
meilor, care se află în vizită în 
țara noastră.

Au participat tovarășii Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Ghizela Vass, șef de 
secție la C.C, al P.C.R.

In cursul întrevederii, a avut 
loc un schimb de păreri cu 
privire la unele probleme ale 
vieții internaționale actuale, ale 
mișcării comuniste și muncito
rești, ale luptei forțelor antiim-

F. D. I. F.
perialiste; a fost reafirmată ho- 
tărîrea comună de a dezvolta Și 
în viitor relațiile de prietenie 
și colaborare existente r 
Partidul Comunist Român 
Partidul Comunist 
potrivit intereselor celor 
partide și popoare, cauzei pă
cii și socialismului.

De asemenea, s-a subliniat 
importanța intensificării acțiu
nilor maselor de femei pentru 
destindere, securitate, coopera
re în Europa și în lume, împo
triva imperialismului, pentru 
victoria ideilor păcii, democra
ției, independenței naționale și 
progresului social.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie și cordialitate.

între
Și

Finlandez, 
două

A

In legătură cu vizita președintelui 
Consiliului de Stat, 

Nicolae Ceaușescu, în Japonia
Partea română Și partea ja

poneză au hotărît de comun a- 
cord, amînarea vizitei preșe
dintelui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, și 
a soției sale, Elena Ceaușescu,

în Japonia, care urma să aibă 
loc în prima decadă a lunii iu
nie a.c.

Vizita va avea loc la o dată 
ulterioară, asupra căreia se va 
conveni pe cale diplomatică.

Lucrările Conferinței naționa
le a scriitorilor au fost reluate, 
marți dimineața, cu discuții ge
nerale asupra rapoartelor pre
zentate cu privire la activitatea 
Consiliului Uniunii Scriitorilor 
pe perioada noiembrie 1968 — 
mai 1972 și la activitatea Comi
siei de cenzori pe aceeași peri
oadă.

Au luat cuvîntul scriitorii 
Marin Preda, Radu Boureanu, 
Dumitru Corbea, Adrian Pău- 
nescu, Iloria Lovinescu, Dan

Deșliu, Sergiu Dan, Romul 
Munteanu, Mihai Bcniuc, A- 
lexandru Ivasiuc, Liviu Călin, 
Alexandru Paleologu, Ioanid 
Romanescu, Alexandru Piru, 
Darie Novăceanu, Vintilă Cor
bul. Cezar Ivănescu. Dumitru 
M. Ion.

După încheierea discuțiilor 
generale, participanții au apro
bat activitatea Consiliului Uni
unii Scriitorilor Și a Comisiei 
de cenzori.

De asemenea, după discuția

Pe articole, a fost adoptat noul 
Statut al Uniunii Scriitorilor 
din Republica Socialistă Româ
nia.

In cursul după-amiezii, s-a 
trecut la ultimul punct de pe 
ordinea de zi — Alegerea Con
siliului Uniunii Scriitorilor, a 
Biroului și a conducerii opera
tive a Uniunii, precum și a Co
misiei de cenzori.

Lucrările Conferinței vor fi' 
reluate miercuri dimineața.

(Agerpres)

Constructorii hidrocentralei 
de pe Lotru au turnat cea 
dinții lamelă la barajul de 
la Galbenu, una din cele pa
tru stavile în spatele cărora 
se vor aduna, în lacuri de a- 
cumulare, apele a 87 de rî- 
uri din munții Lotrului, Că- 
pățînii și Paringului.

Barajul de la Galbenu va 
zăgăzui cursul Latoritei — a- 
pele sale urmînd să fie diri
jate spre bazinul lacului Vi
dra, printr-o rețea de galerii 
săpate în inima munților, a 
căror lungime va însuma în 
final aproape 10 000 metri. 
Lacul ce se va forma la Gal
benu va avea capacitatea de 
300 000 mc.

Nomenclatorul de produs al 
uzinelor Centralei industri
ale a mașinilor agricole s-a 
îmbogățit recent cu noi in
stalații și utilaje de mare 
productivitate.

Printre cele mai noi utila
je livrate de uzinele construc
toare de mașini agricole se 
numără două tipuri de culti
vatoare, purtate de tractor, de 
40 sau 60 CP. Dotate cu me
canisme originale, ambele ti
puri de cultivatoare sînt des
tinate lucrărilor de distru
gere a buruienilor, afînarea 
solului etc.

De asemenea, sînt livrate 
agriculturii și dispozitive
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Plenara Comitetului
municipal de partid

Ieri a avut loc plenara Comite
tului municipal de partid Petroșani 
la care au participat, ca invitați, lu
crătorii din aparatul de partid, sin
dicat și U.T.C., secretarii comitete
lor de partid din întreprinderi, di
rectorii caselor de cultură, cluburi
lor și căminelor culturale, bibliote
carii, membrii comisiilor de propa
gandă, secretarii organizațiilor de 
partid din școli.

La plenară a luat parte tovară
șul DAVID LAZAR, membru su
pleant al G.G. al P.G.R., secretar 
al Comitetului județean de partid 
Hunedoara.

Plenara a ascultat și dezbătut 
raportul prezentat de tovarășul 
CLEMENT NEGRUȚ, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal de 
partid cu privire In stadiul aplică
rii în viață a măsurilor stabilite de 
Comitetul municipal de partid pen
tru îmbunătățirea muncii politico- 
idcologice și cultural-educative în 
lumina documentelor plenarei C.G. 
al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971.

Tovarășul IOAN GHINEA, secre
tar al Comitetului municipal de 
partid a prezentat o informare. în 
legătură cu modul în care biroul 
Comitetului municipal de partid a 

'rezolvat sarcinile ce i-au revenit în 
perioada care a trecut de la ulti
ma plenară a Comitetului municipal 
de partid.

Tovarășul GAVRILA DAVID, 
membru al Biroului Comitetului mu
nicipal de partid, președintele Con
siliului municipal al sindicatelor, 
a prezentat o informare cu privire 
la stadiul rezolvării propunerilor fă
cute în adunările generale ale oame
nilor muncii din întreprinderile și 
instituțiile din municipiu în cursul 
acestui an.

Plenara a aprobat planul de mă
suri al Comitetului municipal de 
partid în vederea întâmpinării Con
ferinței Naționale a partidului și

repartizarea membrilor Comitetului 
municipal de partid pc organizații 
și comitete de partid.

In continuare au fost rezolvate 
probleme statutare.

In cadrul dezbaterilor au luat cu
vîntul tovarășii: IOAN CHERE- 
CHEȘ, secretarul comitetului de 
partid al minei Petrila, GHEOR- 
GHE ENCIU, președintele comite
tului sindicatului de la U.E.L. Pe
troșani, VICTOR IAȚENCO, pre
ședintele Consiliului municipal al 
pionierilor, AUREL SUCIU, locți
itor al secretarului comitetului de 
partid al Institutului de mine Pe
troșani, ION ȘILINCA, președin
tele comitetului sindicatului de la 
mina Lonea, GHEORGHE ANA, 
directorul Școlii comerciale din Pe
troșani, ION FILIMON, directorul 
Școlii generale nr. 4 Vulcan, AU
REL MARINESCU, președintele 
comitetului sindicatului de Ia mina 
Dîlja, GAVRILA DAVID, ION 
MARCU, secretar al comitetu
lui orășenesc de partid Lu- 
peni, GHEORGHE FEIER, secretar 
al Comitetului municipal de partid, 
WILHELM NEAG, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid Lu- 
peni.

In încheierea lucrărilor plenarei

a luat cuvîntul tovarășul LA7.AR 
DAVID care a înfățișat sarcinile ce 
revin organelor și organizațiilor de 
partid în ridicarea nivelului între
gii activități politice și ideologice 
subliniind că esențial în desfășurarea 
tuturor acțiunilor întreprinse este in
tensificarea eforturilor în direcția 
mobilizării tuturor colectivelor de 
muncă — îndeosebi a celor de la 
exploatările miniere — pentru a 
întîmpina Conferința Națională a 
partiaului și cea de-a 25-a aniversare 
a proclamării Republicii Populare 
Române cu realizări însemnate în 
toate domeniile.

Plenara Comitetului municipal de 
partid a subliniat necesitatea de a 
se trece, cu un înalt spirit de res
ponsabilitate partinică, de la evalua
rea rezultatelor obținute în domeniul 
activității economice, ideologice și 
politico-educative la o exigență ma
ximă pentru lichidarea unor rămî- 
neri în urmă, la o investigare apro
fundată a modalităților menite să 
determine realizarea unor progrese 
hotărîtoare în întreaga activitate 
consacrată formării și dezvoltării 
convingerilor comuniste, realizării in
tegrale a sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate de colecti
vele de muncă pe anul 1972.
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actualele instalații la cen
tralizarea electrodinamică 
tip C.R.2 Domino, în hal
ta de mișcare Peștera 
Bolii. Pentru aceasta au 
fost lungite liniile de pri- 
mire-expediere a trenuri
lor, adăugtndu-se încă o 
linie. Centralizarea aduce
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infti
după sine desființarea posO 
tulul de macazc nr. 1, re- 
ducînd personalul ce îl 
deservea cu 3 oameni.

Panoramic lent, linii, 
macaze, oameni de la un 
capăt la altul. Aer încins 
de amiază. Retragere, atît 
cît să poată permite cu
prinderea cu privirea a 
noii instalații. Sine, ma
caze, traverse. Un adevă
rat Șantier. îmi permit să

întreb dacă noile adap
tări mai au și alte avan
taje în afara economisirii 
de personal. Răspuns 
prompt:

— Da. Centralizarea e- 
lectrodinamică sporește 
gradul de siguranță în cir
culație și de manevră, 
conduce la reducerea con
siderabilă a timpilor la 
intrare și ieșire a trenuri
lor din stații.

— De la cît la cît ?
— Simplu, de la 3 mi

nute la 13 secunde.
— Mi-ați vorbit de Li

vezeni și Peștera Bolii, 
uitînd Petroșanii.

— Evident, am lăsat la 
urmă stația Petroșani. 
Aici, se execută lucrările 
de electrificare, cu care o- 
cazie se scoate linia 3 
pentru a „ripa" celelalte

Dem. D. IONAȘCU

(Continuare în pag. a 3 s)
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pentru prelucrarea solului, 
concepute de specialiștii cen
tralei. Aceste mașini au ro
lul de a introduce îngrășă- 
mintele agricole direct la ră
dăcina plantelor, în special 
a celor prășitoare.

De remarcat că în acest an, 
uzinele Centralei industria
le a mașinilor agricole au în

ss

gusl), Stațiunea de cercetări 
biologice „Stejarul" — Pîn- 
gărați (13—16 august).

Programul cursurilor cu
prinde informări referitoare 
la probleme actuale din do
meniul biologiei, aplicații ști
ințifice pe diferite trasee în 
vederea cunoașterii faunei și 
florei, colectării și determi
nării materialelor faunistice 
și floristice pentru alcătuirea 
colecțiilor necesare înzestră
rii cabinetelor biologice din 
școli. Agenda cursurilor pre
vede, de asemenea, vizite de 
studiu la acțiuni științifice și 
experimentale de specialita
te, rezervații naturale, obiec
tive industriale, agricole etc.

nomenclatorul lor circa 350 
de mașini și utilaje pentru 
diferite lucrări. Ele se re
marcă prin soluțiile construc
tive moderne, fiind compe
titive și pe piața externă. Es
te concludent, în acest sens, 
faptul că astăzi, din totalul 
producției de mașini agrico
le, 26 Ia sută sînt cerute la 
export.

Pentru profesorii de biolo
gie de la școli de cultură ge
nerală și licee, Societatea de 
științe biologice și Uniunea 
sindicatelor din învățămînt, 
știință și cultură, organizea
ză anul acesta cursuri de va
ră la Timișoara (24 iulie — 
fi august), Agigea (2—15 au-

La „Băile Felix" de lîngă 
Oradea, funcționează un cen
tru de reproducere artificia
lă a crapului cu ajutorul a- 
pei termale, 
cut, pe baza 
registrate în 
ducătoare de 
treprinderea piscicolă Cofa a 
furnizat unităților similare 
din Zimnicea, Calafat și Cluj 
peste 150 tone puiet. Peștii 
obținuți pe această cale a- 
jung în doi ani la greutatea 
de 700—800 grame, față de 
numai 300—400 grame, cît a- 
ting în aceeași perioadă de 
timp cei obținuți prin repro
ducerea naturală.

(Agerpres)

In sezonul tre- 
rezultatelor în- 
unitatea repro 
la „Felix", în-

O frumoasă
tradiție

a prins viață
Cu ani în urmă, în orașul 

formație corală a intelectualilor 
mai găseau resursele necesare, impulsionate de flacăra 
pasiunii pentru artă, să se adune pentru a pregăti bucăți 
muzicale din repertoriul clasic și popular. Mulțumirile su 
fletești n-au întîrziat să vină, subliniate de aplauzele ge 
neroase ale publicului din numeroasele localități pe unde 
corul a poposit evoluînd pe Scenă în cadrul unor specta 
cole festive ori în fața juriului.

Tinerii știau despre această dragoste pentru frumos 
mărturisită pe scenă din relatările vîrstnicilor care o ca 
talogaseră drept o amintire plăcută, cu un prezent activ, a- 
tunci, și acum transformată în trecut nostalgic.

De atunci numărul cadrelor didactice a sporit mereu 
în Vulcan, infuzia tinereții impunînd și revitalizarea vieții 
spirituale. Și, astfel, trecutului artistic i s-au imprimat 
potențe ale unui prezent și. evident, ale unui viitor.

Iliatusul coral avea să dispară în acest an școlar cînd s-au 
pus bazele unui ansamblu coral de aproape o sută de per 
soane. Scepticii și-au 
apoi spre dirijorul 
prima repetiție.

Timpul s-a scurs 
Emoții, nerăbdare și

In sala clubului avea loc adunarea populară consacrată 
Zilei internaționale a oamenilor muncii de pe toate meridia 
nele. După miting a urmat un program artistic deschis de 
formația corală a cadrelor didactice..

O sală aplauda spontan, sincer Coriștilor le zîmbeati 
florile de liliac primite din sală. Două sentimente vibrau 
puternic: bucuria și mulțumirea. Primul pas a fost făcut

La urma urmei, putem vorbi de o tradiție care a prins 
viață în această primăvară în orașul de la poalele Vilca- 
nului.

Vulcan exista o apreciată 
care, după o zi de muncă

plecat privirile vinovate, ridicîn<lu-Ie 
lor, porfesorul Atila Fulop odată cu

repede și ora debutului s-a apropiat 
curiozitate...

Prof Mircea MUNTEANU

aBebbbhbbbsBBBBBBfiBBSBiKSBBBBESBflBBBBBBiHiBesbbesokkobbbsi■■■bibns8SUB

6

E

s

El

■
■

S■

■

E3■■

■

ROMÂNIA SOCIALISTA IN IMAGINI Șl FAPTE

TURISMUL
ROMÂNESC

astăzi și in
perspectivă

Turismul, să recunoaștem, ne 
fascinează la toate vîrstele, ți
ne de funciara noastră „foame 
de spațiu" de acel demon al 
cunoașterii care ne mînă fără 
istov de-a lungul paralelelor și 
meridianelor Pămîntului să ve
dem, să aflăm, să ne stringem 
mina să împuținăm treptat ne
cunoscutul, să țesem peste mări 
și țări plasa tot mai trainică a 

r. solidarității umane și a păcii. 
Așa se explică de ce alături 
de celelalte națiuni, România 
contemporană reînnoadă puter
nic o strălucită tradiție a tu
rismului, dezvoltînd-o cu noi
argumente în alt spirit, cu mij
loace evoluate și pe un mai
înalt nivel al spiralei. Consec-

ventă principiilor sale de poli
tică internă și externă, Româ
nia a reușit să se impună în 
toate domeniile vieții materia
le și spirituale, inclusiv în do
meniul turistic. Prin peisajul său 
pitoresc, varietatea și farmecul 
reliefului său, țara noastră se 
înscrie în rîndul celor mai a- 
preciate zone turistice din Eu
ropa și din întreaga lume. Gra
iul sintetic al citorva cifre dau 
temei acestei afirmații. In pe
rioada 1965 — 1970 numărul 
sosirilor de turiști străini in Ro
mânia a crescut în medie anu
ală cu 28 la sută, în

Nicolae

(Continuare în pag.
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Steagul roșu MIERCURI 24 MAI 1972

Despre procedeul inadmisi
bil in care sectoarele l.G.C. 
din localitățile Văii Jiului în
țeleg să presteze serviciile 
către populație s-a scris de 
mai multe ori in paginile zia
rului nostru. Cu toate acestea 
salariații care răspund de sa
lubrizarea străzilor nu s-au 
străduit să îndrepte neajun
surile semnalate cu dijerite 
prilejuri. Dimpotrivă, se pare 
că in ultimul timp, starea 
nesatisfăcătoare a salubriză
rii din cartierele mărginașe 
ale municipiului s-a accen
tuat și mai mult.

Să dăm cuvintul unor cetă
țeni care cunosc foarte bine 
această situație :

in orașul Petroșani — ne 
declară Ioan Ciur — lipsește 
mult spiritul gospodăresc pe 
străzile Andrei Mureșanu, 
Gheorghe Barițiu și Cărbune
lui. Sectorul de salubritate 
al l.G.C. nu a întreprins ni-

NOTĂ
mic pentru curățirea șanțuri
lor și întreținerea drumurilor, 
astfel că circulația pe aces
te străzi este foarte mult în
greunată de băltoacele exis
tente și grămezile de gunoi 
neridicate la timp. Nici ser
viciul de gospodărie din ca
drul consiliului popular mu
nicipal nu se preocupă cu 
răspundere de situația străzi
lor din colonie, de aceea, cele 
mai multe probleme nerezol
vate se găsesc în această par
te a orașului.

O situație mai critică este 
semnalată de cetățeanul Fran
cisc Coroi din Lupeni, care 
ne face cunoscută indolența 
sectorului l.G.C. Lupeni față 
de salubritatea cartierului 
Ștefan. Pe străzile din a- 
ceastă veche colonie muncito
rească nu s-a ridicat gunoiul 
menajer de citeva luni de zi
le.

Pentru a întări cele spuse 
despre lipsa de răspundere a 
sectorului l.G.C. Lupeni re
dăm mai jos și declarațiile 
locatarilor, Mihai Silvester, 
din str. Doinei nr, 7; loan 
Stadnic. str. Cimpoiului nr. 
5; Francisc Schmidt, str. Flu
ierului nr. 7; Vasile Bilț, str. 
Cimpoiului nr. 6; Pavel Gor
gan, str. Doinei nr. 7; și Mi
hai Chromei, str. Doinei, nr. 
6; care cer să fie aspru trași 
la răspundere salariații de 
la salubritatea Lupeni pentru 
că de luni de zile nimeni de 
la sectorul l.G.C. nu vine să 
ridice grămezile de gunoi de
pozitate pe străzi, in timp 
ce toți cetățenii din cartier 
plătesc cu regularitate taxele 
respective.

Datorită acestei situații, în 
colonia Ștefan, nu se pot în
treprinde acțiuni pentru în
frumusețarea străzilor, iar cu
rățenia nu se poate păstra din 
cauza gunoaielor existente.

Așteptăm măsuri practice 
din partea conducerii l.G.C. 
Petroșani împotriva salaria
ților de la sectoarele de sa
lubritate, care tratează cu a- 
tîta lipsă de răspundere pro
blemele gospodărești și de 
curățenie in localitățile Văii 
Jiului.

C. HOGMAN

Expoziții 
ale elevilor

La Casa pionierilor din Petro
șani, cu prilejul încheierii acti
vității cercurilor, s-a deschis o 
interesanta și atractivă expozi
ție cuprinzând lucrări confecțio
nate de membrii cercurilor, in 
perioada anului școlar 1971— 
1972. Se remarcii în mod 
deosebit lucrările din cadrul cer
curilor de broderii condus de 
Amalia Pascu, linograviiră, con
dus de Elena Bianu și foto, con
dus de Francisc Morarii.

Expoziția este deschisă zilnic 
între orele 9—12.

(Urmare din pag. 1)

rata medie de creștere în Euro
pa a fost, în aceeași perioadă, 
de 7,3 la sută. Pentru cincina
lul 1971 - 1975 ritmul mediu 
de creștere a turismului interna
țional din țara noastră se con
turează a fi de 17 la sută.

Dinamică și complexă, indus
tria turismului crește vertiginos. 
Dispunem în prezent de peste 
un sfert de milion de locuri de 
cazare pentru nevoile turismu
lui intern și internațional - ho
teluri. vile, moteluri etc. — și 
alte numeroase posibilități com
plimentare (cazare la cetățeni, 
in sate de vacanță).

Beneficiind de o competentă 
și exigentă îndrumare din partea 
conducerii de partid și de stat, 
turismul ca mijloc de cunoaște
re între popoare, ca formă de 
valorificare a bogatului tezaur 
de frumusețe, de valori spiri
tuale și materiale de care dis
pune România este organizat 
și condus pe baze științifice, ța
ra noastră își dezvoltă și mo- . 
dernizează continuu baza ma
terială și-și adaptează corect 
politica comercială și de tari
fe la cerințele pieții turistice. 
Concomitent cu dezvoltarea și 
diversificarea bazei materiale

Stînele fac parte integrantă din frumosul peisaj montan al Văii Jiului
Foto : loan CIUR

A

In unitățile Centralei cărbunelui Petroșani

Comisiile tehnice de prevenire a incendiilor
să-și trăiască viata de organisme

de lucru și nu doar de... dispoziție!
lingă preocuparea pen

RIGOAREA MIJLOACELOR
E un lucru bine știut 

că orice activitate uma
na, indiferent de impor
tanța ei și indiferent de 
domeniul în care se e- 
xercită, are, fie că au
torul ei își dă sau nu 
își dă seama de asta, o 
finalitate, un țel, o di
recție, care își anexează 
în chip firesc și mijloa
cele, instrumentele prac
tice ale înfăptuirii.' U- 
neori — iarăși un lucru 
bine știut! — mijloa
cele, covîrșitc de țel, de 
importanța lui, rămîn în 
umbră, necunoscute și 
ignorate, ele plutind sub 
orizontul privirii noas
tre, asemenea unui ice
berg, care nu lasă la 
suprafață decît cristali
nul strălucitor al gheții 
pure.

Cel mai bine exprimă 
aceste lucruri un vechi 
dicton, un vechi și bine
cunoscut dicton iezuit, 
care afirmă net, catego
ric, fără drept de apel: 
„Scopul scuză mijloa
cele !** Oare așa să fie, 
într-adevăr ?

Nu demult, într-o ic
nit ale industrială, am 
fost martorii unei în- 
tîmplări care ne-a legi
timat întrebarea de mai 
sus... Un cadru al între
prinderii, un tehnician, 
responsabil al unuia din 
compartimentele de pro
ducție ale unității, pri
mind. sarcina îmbunătă
țirii pe toate caile a 
proceselor tehnologice, a 
consumat (mai exact, a 
avut intenția să consu
me). pentru introduce
rea unor modificări, 
fonduri materiale, tehni
ce și de efort uman ex
trem de costisitoare, cu 
totul disproporționate în 
raport cu rezultatele pe 
care putea conta. Aler
tată de aceste intenții, 
conducerea unității l-a 
chemat, cum era și fi
resc, la ordine, expli
ci nd u-î, cum s-ar zice, 
că sărea peste cal... O-

mul nostru, insă, a ți
nut-o pe-a lui. Iar ar
gumentul pe care l-a in
vocat a fost tocmai a- 
cesta: „Scopul scuză
mi jloacele /**

Intîmplarea, sau cel 
puțin tîlcul ei, semnifi
cațiile pe care ea le de
gajă, se opresc aici... Cu 
voia cititorului, ne vom 
permite, însă, să discu
tăm mai mult despre a- 
ceste semnificații, lăr
gind dezbaterea, înscri- 
ind-o într-un cadru mai 
larg. Și vom porni — 
cu voia dv. — de la o

zarea și diversificarea 
producției, automatiza
rea, organizarea științi
fică, întregul vast an
samblu de masuri și pro
cese înnoitoare ce defi
nesc actuala etapă de 
dezvoltare a industriei 
noastre ’ socialiste. Un 
astfel de ansamblu nu 
înseamnă (cum își mai 
închipuie unii) un „scop 
în sine**, scopul fiind 
construirea noii noastre 
civilizații, construirea 
bunăstării poporului, iar 
mijloacele înfăptuirii a- 
cestui scop nu pot fi a-

OPINII
întrebare, <i par finind u- 
nui personaj celebru și 
dictată tocmai de amin
titul dicton :

„Credeți că scopul 
bun — se întreba cînd- 
va Schiller — înnobilea
ză mijloacele rele ?“

lntr-o epocă și într-o 
societate ca a noastră, 
intr-un sistem de va
lori ca acelea pe care 
ne întemeiem existența, 
opoziția sau izolarea ce
lor doi termeni — scop 
și mijloace — este nu 
numai neavenită, dar și 
foarte primejdioasă, con
trazici ud înseși princi
piile pe care le promo
văm. Urmărirea — ex
clusivistă și exclusivă — 
a țelului, indiferent „cu 
ce preț", indiferent de 
mijloacele puse în ioc, 
este incompatibilă nu 
numai cu morala. dar 
cu înseși planurile noas
tre de edificare a viito
rului. S-ar putea cita, 
în această privință, des
tule exemple, inclusiv 
din întreprinderea care 
a găzduit episodul des
cris mai sus. Ele pot fi 
întîlnile în oricare din 
unitățile economice, ori
unde își spun cuvintul 
tehnica nouă, moderni-

lese la întimplare, la 
voia hazardului, ci în 
funcție de condițiile da
te, concrete, de posibili
tăți și necesitați, de 
perspectivele sub semnul 
cărora ne înscriem acti
vitatea și evoluția ei. 
Dialectica adecvării mij
loacelor la obiective, la 
scopuri, în strînsă rela
ție cu nevoile vieții, cu 
cerințele și caracteristici
le fiecărei etape, consti
tuie firul roșu care stră
bate marile proiecte și 
planuri ale partidului, 
temeliile lor de neclintit.

Unul din muncitorii 
fruntași de la I. /'. Bîr- 
cea, șeful de echipă Sa
bin Brad, ne mărturisea, 
într-o conversație anga
jată tocmai pe aceste 
teme, următoarele :

— După părerea mea, 
a desluși cu exactitate 
raportul intre ideal, în
tre scop, și mijloacele, 
căile practice ale atin
gerii lor, constituie ga
ranția cea mai de preț 
a succesului. Lucrul cel 
mai important, în via
ță, este ca oamenii să 
nu se împotmolească în 
mijloace fără să vadă 
scopul, dar nici să aler
ge spre scop cu ochii

închiși, fără să-și aleagă 
calea.

Sînt adevăruri pe ca
re Sabin Brad, ca atîția 
alți oameni care mun
cesc, le exemplifică, le 
fac sensibile prin înseși 
munca și viața lor. 
Cînd, cu cîtva timp în 
urmă, echipa pe care-o 
conduce — și care lu- 

' creată la producerea de 
echipament electric pen
tru liniile aeriene — și-a 
luat angajamentul să 
depășească, lunar, planul 
de producție cu 30 la 
sută, acest legămînl re
flecta, cel puțin atunci, 
posibilitățile exacte, rea
le ale brigăzii, nivelul 
ei de pregătire, hărnicia 
celor care-o compun. 
Ulterior, însă, acest ni
vel a crescut, tinerii e- 
chipei perfecționîndu-și 
lună de lună munca, 
perjecționîndu-se mereu 
pe ei înșiși, îmbogățin- 
du-și experiența, cuce
rind cote și piscuri noi 
in întrecere. Scopului 
muncii lor — o produc
ție cit mai înaltă, o cotă 
noum a calității ei — 
i-au fost adecvate, ast
fel, mijloacele care se 
impuneau, tinerii majo- 
rîndu-și angajamentul, 
legîndu-se să depășească 
planul^ lunar cu mini
mum 30 de procente.

Revenind la întimpla 
rea pe care am poves
tit-o la începutul aces
tor rînduri, concluzia se 
impune singură, limpede 
și pe înțelesul oricui. 
Nu, scopul nu ''înnobi
lează automat ^toloa
cele f Prin mijlqgM rele: 
nu se poate aZiu® «n 
țel înalt, mijloacele.'. tre
buind adecvate, racorda
te perfect la exigențele 
scopului. A înțelege e- 
xact acest raport, în
seamnă a făuri vor
ba lui Sabin Brad — 
„garanția cea mai de 
preț a succesului**

Paul GEORGESCU

Pe urmele materialelor publicate
Un răspuns 

neconcludent
Răspunzînd la întrebarea noas

tră („Steagul roșu" din 9 aprilie 
a.c.) de ce în depozitul de ma
teriale de construcții Petroșani 
nu se găsesc materiale atît de 
necesare în activitatea de repa
rații și curățenie de primăvară, 
Serviciul comercial al O.C.L. 
Produse industriale ne dă, la 
9 mai a.c., următorul răspuns :

„Vă comunicăm că am luat 
măsurile necesare pentru apro
vizionarea corespunzătoare, cu 
materialele necesare reparații
lor și înfrumusețării locuințe
lor".

Adevărat că în perioada de 
la apariția articolului au intrat 
în depozit unele materiale ca 
var, ciment, țiglă, humă, dar, 
în cantități cu totul insuficien
te. Dovada, că în ziua de 19 
mai a.c.. în depozit nu se gă
sea var, ciment, cărămidă, țiglă, 
cherestea, bile. Cum rămîne a- 
tunci cu „luarea măsurilor ne
cesare pentru aprovizionarea 
corespunzătoare" despre care

se vorbește în scrisoarea de 
răspuns a conducerii O.C.L. in
dustrial ?

Și răbdarea are o limită
Apărut în ziarul nostru din 

30 -martie a.c., sub titlul „Vino 
mîine" articolul relata cum ce
tățeanul Nicolae D. Popescu a 
fost timp îndelungat purtat pc 
drumuri, de către responsabilul 
atelierului de reparații aparate 
de radio și T.V. din Vulcan, 
loan Blaj, la care a apelat în 
15 decembrie 1971, pentru repa
rarea unui aparat de radio tip 
„Albatros" aflat în termen de 
garanție.

Referindu-se la cele cuprinse 
în articol, conducerea Uniunii 
cooperativelor meșteșugărești 
din Deva ne comunică, la data 
de 13 mai a.c., că amînarea s-a 
datorat lipsei de piese de 
schimb, situație care se resim
te și în prezent. Se maj ara
tă că, în urma apariției artico
lului, cercetărilor intreprinse 
și sancționării responsabilului, 
s-a reușit, în cele din urmă, să 
se rezolve cazul, că la data do

16 aprilie a fost avizat N.D.P., 
în scris, că aparatul lui a fost 
reparat și să se prezinte pentru 
a-1 ridica. Iar în continuare se 
spune : „Posesorul aparatului nu 
mai vrea să-l ridice dînd de 
înțeles că vrea să acționeze co
operativa în judecată".

Cazul relatat nu este unic, 
dovada că sesizările privind 
lipsurile din activitatea ateliere
lor de reparații ale cooperației 
se mențin încă la un nivel 
ridicat.

Iată de ce, considerăm că rîn- 
durile de încheiere a scrisorii 
de răspuns „In atenția noastră 
și a conducerii cooperativei ră
mîne în continuare îmbunătă
țirea modului de deservire a 
populației, luîndu-Se măsurile 
ce se impun în acest sens", să 
nu rămînă doar pe hîrtie ci să 
se ia măsuri într-adevăr efica
ce ca cetățeanul să nu mai fie 
purtat patru luni pc drumuri, 
pînă ajunge la limitai răbdării, 
c-a aparatele să fie reparate o- 
perativ și nu numai la inter
venția ziarului a cercetărilor 
din partea Uniunii și aplicării de 
sancțiuni.
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tru obținerea de rezultate bu
ne în producție, la unitățile 
miniere ale Wăii Jiului se a- 
cordă atenția cuvenită și acți
unii de pază contra incendi
ilor. Comisiile tehnice p.c.i. și 
ceilalți factori de conducere 
din cadrul exploatărilor mini
ere manifestă spirit de răs
pundere, inițiativă în îndepli
nirea sarcinilor ce le revin 
Tn acest an în fața exploată
rilor miniere și celorlalte u 
nități aparținătoare de Centra
la cărbunelui Petroșani stau 
sarcini mari pentru a căror 
realizare sînt chemați să-și 
dovedească hărnicia, abnega
ția. dăruirea, spiritul gospo
dăresc, toți factorii de răspun
dere. toți salariații.

In cele ce urmează vom 
stărui asupra spiritului gospo 
dăresc — deziderat de a cărui 
respectare depinde, în foarte 
mare măsură, bunul mers al 
extracției cărbunelui din sub
teran îndeplinirea sarcinilor 
de plan. In această BUNĂ 
GOSPODĂRIRE e inclusă și 
activitatea comisiilor tehnice 
de prevenire și stingere a in
cendiilor. Aceste comisii au 
fost concepute tocmai în sco
pul de a lua măsurile cele 
mai adecvate pentru a preveni 
și înlătura cauzele generatoa
re de incendii. Asigurarea op
timă a pazei contra incendi
ilor. în unitățile 
strîns legată de 
comisiile tehnice 
ducerile acestor ___
ocupă de desfășurarea activi
tății de prevenire si stingere 
a incendiilor.

Cunoscîndu-se faptul că un 
incendiu duce nu numai la 
pagube materiale, dar și la 
perturbări în procesul de pro
ducție. la neîndeplijiirea pla
nului, majoritatea comisiilor 
tehnice din cadrul Centralei 
cărbunelui Petroșani și-au in
tensificat acțiunile de autoper- 
fecționare a activității, căută
rile menite să descopere și să 
înlăture cauzele provocatoare 
de incendii, contribuind efec
tiv la buna desfășurare a pa
zei în acest scop. Și totuși se 
întflnesc încă destule deficien
țe, mai cu seamă în ce pri
vește organizarea pazei con
tra incendiilor la locurile de 
muncă, în executarea și ex
ploatarea instalațiilor electri
ce de iluminat și de forță (se 
folosesc încă multe, multe im
provizații), în modul de depo
zitare a carburanților. Orga
nizarea pazei contra incendi
ilor e încă pe alocuri defec
tuoasă. Se mai întîlnește per
sonal neinstruit, iar în incin
ta unor exploatări miniere nu 
există ordine.

De bună seamă că răspun
zători de toate aceste nereguli 
sînt maiștrii, tehnicienii și in
ginerii. se-fii de secții, de sec
toare. de ateliere1, de 
te care uită de multe 
și respectarea acestor 
elementare face parte 
bligațiile zilnice de producție. 
Rău este, de asemenea, că în 
același timp unele comisii teh
nice pentru prevenirea și stin
gerea incendiilor s-au trans
format pur și simplu în orga
ne de... dispoziție, fără să ai
bă o activitate corectă de te
ren. Munca concretă e lăsată 
uneori în seama unei singure 
persoane. Și, această practică, 
ne dăm seama, poate duce la 
riscuri mari.

Comisiile tehnice ale pazei 
contra incendiilor sînt orga
nisme de lucru, ele trebuie să 
se manifeste cu întregul po
tențial de pricepere și dragos
te de muncă în sprijinul ac-, 
tivitătii pentru care au fost 
create. Numai cînd ele vor fi 
exemplu în munca de preve
nire Și înlăturare a incendi
ilor. cînd prin întreaga lor ac
tivitate vor demonstra prac
tic ceea ce pretind de la în
tregul colectiv în care 
cesc. numai atunci comisiile 
tehnice se vor bucura 
cacitatea scontată. Și 
ca acest deziderat să 
fapt împlinit, se cere 
care membru al 
facă dovada 
ponsabilități

E. M. PAROȘENI :

ii

să ia măsuri ca toate re
gulile, instrucțiunile Și nor
mele de pază contra incendi
ilor să fie afișate la locuri vi
zibile, cunoscute temeinic și a- 
plicate corect de către toți sa
lariații;

miniere, este 
modul cum 

p.c.i. și con- 
obiective se

depozi- 
ori că 
măsuri 
din o-

mun-

de efi- 
pent.ru 
devină 
ca fie-

comisiei să 
unei înalte res- 
cetățenești.

a turismului, există o perenă 
preocupare pentru punerea în 
aplicare a celor mai moderne 
sisteme de deservire. Rezerva
rea de camere pe bază de cal
culatoare electronice, afilierea 
unor hoteluri la rețeaua hoteli
eră internațională, diversifica
rea serviciilor ce se asigură turiș-

modernizare a principalelor 
șosele și drumuri românești, dau 
o garanție în plus că turistul 
va fi întrutotul satisfăcut.

Una din caracteristicile defi
nitorii ale turismului românesc 
este repartizarea armonioasă 
pe teritoriul țării a obiective
lor și dotărilor turistice. In a-

n»

tilor atît în hoteluri cit și în 
restaurante, pregătirea persona
lului în cadrul centrului de for
mare a cadrelor din hotelărie 
și turism, a cărui activitate a în
ceput din anul trecut, sînt tot 
aîtea argumente în favoarea 
dezvoltării și perfecționării ac
tivității turistice. Tot în legătură 
cu baza materială trebuie să 
amintim că programul de ame
najare a aeroporturilor și de 
creștere a parcului de avioane, 
a flotei fluviale și maritime, de

cest context trebuie să spunem 
că patrimoniul turistic româ
nesc a permis — și are încă su
ficiente rezerve de valorificat — 
dezvoltarea unor activități de 
mare atracție care diversifică 
și formează o operă specific 
românească.

Folclorul românesc (muzică, 
dansuri, artizanat, manifestări, 
datine etc.), monumente ale 
naturii (Delta Dunării, Grota 
Miresei, Piatra Craiului și mul
te altele), monumentele isto-

rice (mănăstirile, cetățile, cas
telele etc.), vînătoarea — sînt 
atracții tot așa de valoroase ca 
și cele oferite de litoralul ro
mânesc sau de frumoasa noas
tră capitală București.

Anul acesta, odată cu înce
perea sezonului estival, oaspe
ții litoralului românesc vor a- 
vea, în cadrul „constelației de 
stațiuni", la dispoziție 16 re
staurante cu o capacitate de 
6 400 de locuri, 32 de piscine, 
13 terenuri de minigolf, 3 săli 
de Bowling, noi și moderne te
renuri de sport, săli de jocuri 
mecanice, baruri, cafenele, nu
meroase magazine, grădinițe 
de copii, grupuri sanitare, uni
tăți de plajă cu profil alimen
tar și altele. Turismul montan 
cunoaște în România o ascen
dentă dezvoltare. Modernizarea 
stațiunii internaționale cu pro, 
fii sportiv Poiana Brașov, a sta
țiunilor de pe Valea Prahovei, 
dezvoltarea complexă a zonei 
Bîlea din munții Făgărașului 
unde zăpada se menține 5-6 
luni pe an 
respunzătoare a tuturor 
160 de stațiuni cu prop 
curative excepționale vor 
ține și ridica prestigiul pe ca- 
re-l deține România în direc
ția turismului.

și înzestrarea co- 
celor 

rietăți 
men-

GERTRUDEA PETR1C își aduce un aport deosebit la 
desfășurarea unei activități susținute de propagandă in ca
drul exploatării, unde periodic, la stația de radioficare, pre
lucrează dijerite materiale și îndrumări adresate tuturor 
salariaților de a respecta regulile de prevenire a incendi
ilor la locurile de muncă. Recent a înregistrat pe bandă 
de magnetofon mai multe materiale satirice (scenete, mono- 
loage, cuplete) pe care periodic le expune la stație. In felul 
acesta își aduce o contribuție importantă la educarea sala
riaților exploatării in spiritul apărării avutului obștesc îm
potriva incendiilor. Ii dorim și în continuare activitate rod
nică pe toate liniile.

ANDREI POPA, în calitate de maistru energetic la aceeași 
unitate minieră acordă atenția cuvenită remedierii defec
țiunilor de la instalații care ar putea genera incendii. El 
urmărește îndeaproape executarea lucrărilor conform acte
lor normative a instalațiilor adueîndu-și astfel un aport 
deosebit la buna desfășurare a procesului de producție, prin 
asigurarea normelor de securitate împotriva incendiilor.

& să interzică executarea 
lucrărilor de sudură și a ailor 
lucrări cu foc deschis în 
locuri cu pericol de incendiu, 
iar în cazul cînd acestea se 
impun trebuie să ia toate mă
surile de siguranță solicitîn- 
du-se în prealabil PERMISUL 
DE FOC din partea comisiei 
tehnice p.c.i.:

& să nu permită folosirea 
materialelor de stingere de la 
posturile p.c.i. în alte scopuri 
dccît cele pentru care sînt 
destinate și să asigure căj li
bere de acces spre aceste pos
turi:

E. M. LUPENI :

IOAN VARGA, comandant al formației civile de pom
pieri. Acordă toată atenția respectării programului de pre
gătire a formației. In preocupările sale propaganda p.c.i. 
constituie de asemenea un obiectiv important, acționînd in
tens in scopul popularizării regulilor de prevenire. Perio
dic a prelucrat materiale educative la stația de radioficare 
a minei, a amenajat fotogazete. etc. Totodată, în afară de 
îndeletnicirile profesionale, prin muncă patriotică — îm
preună eu alți pompieri ea CONSTANTIN DAMIAN'și 
GHEORGHE GHIȚĂ, a reparat și zugrăvit remiza p.c.i., au 
întreprins o serie de alte acțiuni gospodărești aducînd li
nele economii întreprinderii.

Tot la aceeași exploatare. GRIGORE GOANȚĂ, șeful 
depozitului de lemne, în sectorul de care răspunde are o 
bună organizare pe linie de p.c.i., la locurile de muncă per
sonalul salariat din subordine este în permanență instruit, 
materialele inițiale de stins incendii sînt bine întreținute. 
Prin aceste fapte el constituie un exemplu pentru toți șefii 
de depozite.

să nu permită! depozita
rea materialelor și materiilor 
prime' inflamabile în locuri cu 
pericol de incendiu, ci numai 
în încăperi special amenaja
te;

să interzică fumatul în 
locurile cu pericol de incendiu 
și să amenajeze locuri specia
le pentru fumat;

să ia măsurile ce se im
pun împotriva tuturor acelo
ra care încalcă normele de 
p.c.i.

Formațiile civile de 
pompieri, un factor 

important în munca de 
prevenire a incendiilor

E. M. LONEA :
T1BER1U BALIN'T, maistru principal. împreună cu 

maistrul SOLOMON ȘORECĂU, șeful atelierului mecanic, 
sînt preocupați intens și perseverent nu numai de remedie
rea deficiențelor pe linie ele p.c.i. la mașini și instalații, de 
organizarea p.c.i. la locurile de muncă, ei au realizat și o 
inovație în domeniul p.c.i. : AU CONCEPUT ȘI EXECUTA7' 
UN SISTEM DE ALARMARE LOCAL folosibil în caz de 
incendiu electric, inovație pe care vor să o extindă gene
ral prin legătura la dispecer. Ii felicităm călduros și le do
rim mult succes in asemenea preocupări, iar exemplul lor 
să fie urmat la cit mai multe unități miniere din bazin.

Aplicarea măsurilor 
preventive — o pîrghie 
de angrenaj ce asigură 

buna desfășurare a 
procesului de producție

în munca de zi cu zi ce se 
desfășoară în atelierele uni
tăților miniere, se cer respec
tate și o serie de reguli pe li
nie de preîntimpinare a cau
zelor ce ar putea duce la iz
bucnirea unor incendii păgu
bitoare pentru avuția obșteas
că, periculoase pentru viața și 
sănătatea lucrătorilor. Rîndu
rile de față vor sublinia cîte
va dintre aceste reguli gene
rale. Dacă la fiecare loc de 
muncă acestea vor fi cunoscu
te și aplicate, accidentele pro
vocate de incendii nu vor a- 
vea loc, procesul de produc
ție se va desfășura în condi
ții optime, rezultatele munci; 
vor fi de natură să bucure co
lectivul.

Astfel, se impune ca utila
jele, mașinile, agregatele, a- 
paratura, sculele din ateliere 
să se amplaseze într-o ordine 
perfectă în așa fel îneît să a- 
sigure spații libere fără a 
stînjeni eventualele interven
ții în caz de incendiu. La e- 
xecutarea operațiunilor de cu
rățire a mașinilor, pieselor 
etc. cu petrol se va avea gri
jă să nu existe în apropiere 
nici o sursă de foc deschis, 
eventualele scurgeri să fie în
lăturate, colectate în vase me
talice cu capac.

Tn timpul curățirii mașini
lor. pieselor, etc cu petrol cu
rentul electric se va întreru
pe IN NICI UN CAZ NU SE 
VA FOLOSI 
CURĂȚIRE 1

întotdeauna

BENZINA LA

jele etc acționate electric vor 
fi exploatate numai în limita 
sarcinilor de exploatare pre
scrise, nefiind permisă nici o 
suprasolicitare a acestora, ca
re ar putea provoca oricînd 
incendii periculoase. Bineînțe
les, toate aceste mașini acțio
nate electric vor avea legătu
ră cu pămîntu), vor fi revizu
ite periodic, defecțiunile con
statate înlăturîndu-se pe loc.

Tonte instalațiile electrice 
de iluminat și forță precum, 
și cele pentru încălzire se vor 
executa respectîndu-se cu 
strictețe normele de prevenire 
a incendiilor specifice atelie
rului. locului de muncă res
pectiv. e

Deșeurile rezultate din pre
lucrarea lemnului, cîrpele cîl- 
ții îmbibate cu petrol, ulei etc 
alte materiale ușor inflama
bile vor fi înlăturate zilnic de 
la toate locurile de muncă, 
depozitate în locuri anume 
stabilite. In apropierea aces
tora nu se vor aprinde focuri 
precum nici în apropierea clă
dirilor instalațiilor, construc
țiilor. Firește, în locurile pe
riculoase nu se va permite fu
matul. Improvizațiile de orice 
fel la instalațiile electrice, fo
losirea siguranțelor supradi
mensionate, blocarea căilor 
de acces și a tablourilor ce a- 
dăpostese siguranțele electrice 
sînt alte cauze 
voca incendii.

Ne-am referit 
dintre măsurile 
se cer aplicate și respectate în 
scopul prevenirii incendiilor. 
Neîndoios că Ia locurile de 
muncă din toate unitățile mi
niere factorii de răspundere, 
toți salariații au datoria să 
cunoască și să aplice cele mai 
eficiente măsuri, care să ducă 
la înlăturarea oricăror cauze 
provocatoare de incendii care 
ar putea pune în pericol avu
ția obștească.

care pot pro-

doar la cîteva 
și regulile ce

Nobila misiune de apărare a 
vieților omenești și a bunuri
lor materiale de orice fel îm
potriva incendiilor Se înscrie 
în multiplele măsuri stabilite 
de partidul și statul nostru în 
opera de construire a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră. A- 
ceastă misiune a fost încredin
țată și formațiilor civile de 
pompieri din cadrul exploată
rilor miniere ale Văii Jiului.

Sub îndrumarea organizați
ilor de partid și cu sprijinul 
comisiilor tehnice p.c.i., majo
ritatea formațiilor civile de 
pompieri din cadrul unităților 
C.C.P. au desfășurat o activi
tate rodnică cu privire la pre
venirea și stingerea incendi
ilor, prin aceasta reușind să se 
situeze la loc de frunte în în
deplinirea misiunilor încredin
țate. Ele au acționat cu mai 
multă hotărîre ca pînă acum 
asupra cauzelor de incendii, 
iar, în anumite perioade, cînd 
aceste cauze au fost mai frec
vente, au executat controale 
de rond de calitate, intensifi 
cînd munca de propagandă 
p.c.i., folosind forme mai va
riate și eficiente, acordînd mai 
mult sprijin șefilor de secții, 
de ateliere, depozite etc. pen
tru organizarea activității p.c.i. 
la locurile de muncă. Mun
cind și acționînd zi de zi în
tr-o asemenea manieră, unele 
formații civile de pompieri ca 
cele din cadrul cxploatărilor 
miniere Paroșeni, Lonea, Ani- 
noasa, Uricani, au reușit ca în 
ultimij ani să nu înregistreze 
nici un incendiu.

Ridicarea capacității comba
tive a formațiilor de pompieri 
a fost preocuparea supremă a 
șefilor acestora și în primul 
rînd ridicarea nivelului de 
pregătire profesională a lor, 
care a dus la conducerea cu 
competență a formațiilor. Prin 
activitatea susținută pe care 
au depus-o s-au evidențiat în 
mod deosebit comandanții de 
formații civile de pompieri ca 
VIOREL LUCACI, IOAN 
MARGULESCU, VASILE AN
TON, CORNEL CIORA COS- 
TICA NEAGU și alții. ’

Dar pe linia prevenirii și 
stingerii incendiilor maj per
sistă unele deficiențe care frî- 
nează obținerea unor rezultate 
superioare. Mai sînt situații 
cînd programul de pregătire 
nu se ține eu regularitate, 
frecvența la ședințele de pre-

Și-are-acum un provizoriu
Timp de.. meditație

Z ■' •
Zz

Bunurile întreprinderii 
trebuie păstrate și 

apărate cu toată grija !
Masurile stabilite de către 

comisiile tehnice de prevenire 
a incendiilor, împreună cu 
șefij de sectoare, de secții, a- 
teliere 
sească 
lizare.

Șefii 
telierelor și depozitelor 
re poartă întreaga răspundere 
pentru organizarea și asigu
rarea pazei contra incendiilor, 
în sectoarele de activitate pe 
care le conduc — au datoria 
să asigure atît desfășurarea 
normală și fără întrerupere a 
producției, cît și să ferească 
de incendii obiectivele Și bu
nurile materiale ce le sînt în
credințate spre gospodărire. 
Pentru a-și îndeplini în condi
ții cît mai bune atribuțiile ce 
le revin pe linie de p.c.i., a- 
ceștia sînt datori :

etc., trebuie să-și gă- 
o cît mai urgentă fina-

sectoarelor, secțiilor, a-
ca-

<Ș> să organizeze și să instru
iască echipele de intervenție în 
caz de incendiu din rîndurile 
salariaților din subordinea lor:

gătire este necorespunzătoare; 
nu se execută controale 
rond de calitate 
pista din timp 
ar putea genera 
se acordă sprijin 
filor de secții, de 
tru o bună organizare a pazei 
contra incendiilor la locurile 
de muncă; nu se îngrijește în 
bune condițiuni tehnica de 
luptă din dotare (APC-uI M.P.).

In scopul îmbunătățirii ac
tivității pe linie de p.c.i. și 
pentru lichidarea unor defi
ciențe care mai persistă în a- 
ceastă muncă, formațiilor ci
vile de pompieri și în primul 
rînd șefilor acestora Iq revine 
sarcina de a lua măsuri ur
gente de a lichida toate defi
ciențele din activitatea lor.

Nu ne mai desparte prea 
mult timp de 13 septembrie, 
ziua cînd toate formațiile ci
vile de pompieri ÎȘi fac bilan
țul rezultatelor obținute în 
întrecerea patriotică. Este ne
cesar, deci, ca prevenirea in
cendiilor și ridicarea pregă
tirii profesionale a formațiilor 
civile de pompieri să consti
tuie și pc viitor principalele 
probleme ce stau în fața aces
tor organe, asigurîndu-se prin 
aceasta îndeplinirea cu cinste 
a misiunii ce le-a fost încre
dințată de partidul și de statul 
nostru.

de 
pentru a de- 
cauzele care 
incendii: nu 
suficient șe- 
ateliere pen-

pent.ru
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O mare personalitate a trecutului nostru
GEORGE BARIȚIU

ne
reliefarea mai

împlinirea a 160 de ani de 
la nașterea marelui cărturar 
și publicist, GEORGE BA
RIȚIU, la 24 mai a.c., ne per
mite evocarea vieții și acti
vității acestui luptător înain
tat pentru drepturile poporu
lui, unul din fruntașii de sea
mă ai revoluției din 1848 din 
Transilvania.

Despre viața și activitatea 
complexă a lui George Ba
rițiu (la gimnaziul din Cluj 
i s-a spus Barițj s-a scris și 
se va mai scrie foarte mult. 
In cele ce urmează noi 
propunem
mult a acelor aspecte legate 
de gîndirea sa, de lupta du
să pentru drepturile români
lor.

Publicist, de fapt întemeie
torul presei românești . din 
Transilvania, istoric, om poli
tic, George Barițiu a susținut 
în activitatea sa idei avansa
te, care au jucat un mare rol 
în viața ideologică a români
lor transilvăneni timp de a- 
proape 6 decenii.

In 1838, Barițiu redactează 
la Brgșov „Gazeta de Transil
vania" și „Foaia pentru min
te, inimă și literatură" care 
au jucat un rol însemnat în 
pregătirea ideologică a revo
luției din 1848. In spirit ilu
minist, Barițiu considera că 
rolul presei este de a lumina 
poporul, de a răspândi cunoș
tințe științifice, culturale și 
politice în rîndul maselor 
pentru a le trezi la viață, 
pentru a le da imbold în lup
ta împotriva asupririi sociale 
și a celei naționale.

După cum se știe. G. Ba
rițiu a participat la revoluția 
din 1848. A fost de fapt ri
nul din conducătorii de sea
mă ai revoluționarilor pașop
tiști.

In 
nia, 
acea 
tății 
poziții burghezo-democratice.

Gata să servească poporul 
cu tot devotamentul, el și 
alți intelectuali de aceleași 
convingeri salută cu entu
ziasm reformele menite să 
înlocuiască instituțiile feuda
le, să desființeze iobăgia, să 
acorde drepturi cetățenești 
egale tuturor locuitorilor ță
rii fără deosebire de naționa
litate. El a participat cu 
suflețire la evenimentele 
1848 fiind vicepreședinte 
marii adunări populare 
3 (15.) mai de pe Câmpia 
bertății de la Blaj și membru 
al delegației însărcinate cu 
prezentarea hotărârilor adu
nării în fața dietei din Cluj. 
In raport cu alte curente ce 
s-au manifestat în pătura 
conducătoare a revoluției din 
Transilvania, Barițiu ocupă

una dintre pozițiile cele mai 
avansate. El nu se gândește 
numai la românii din Princi
patul Transilvaniei, ci și la 
românii din Moldova și din 
Țara Românească, Soarta ro
mânilor, scrie el, se hotărăș
te la București nu la Cluj și 
nu la Pesta. Revine mereu a- 
supra amenințării Principate
lor de către despotismul ța
rist și respinge cu hotărîre 
imixtiunea puterilor străine 
în viața lor. „Să jurăm, scrie 
în „Gazeta de Transilvania" 
— că oștiri străine pe pă- 
mînt românesc nu vor mai fi 
suferite".

Barițiu și-a dat bine seama 
că problema centrală a Revo
luției din Țara Românească e 
problema împroprietăririi ță
ranilor, că revoluția nu se

5

revoluția din Transilva- 
Barițiu se încadrează în 
fracțiune a intelectuali- 
române care se situa pe

în- 
din 

al 
din 
Li-

(Urmare din pag l)

linii. cu scopul creării spa
tiilor de montare a stil
urilor Este o muncă „tita
nica", gîndindti-ne la fap
tul că circulația trenurilor 
își respectă orarul. Apoi, 
oamenii. In prezent con-

160 de ani 
de Ia 

naștere

poate menține decât dacă ma
sele populare o apără. De a- 
ceea gazetele lui se situează 
net de partea țărănimii. A- 
dresîndu-se boierilor care se 
opuneau împroprietăririi, 
„Gazeta de Transilvania" 
scrie : „Dv. însă răspundeți: 
„Pămîntul e al nostru, noi 
l-am dat țăranilor". Ferească 
dumnezeu : mai întii au fost 
țăranii, apoi boierii și toți ve
neticii, mai întii poporul și 
apoi despuitorii lui".

In aprecierea poziției lui 
Barițiu de fruntaș al mișcă
rii de eliberare națională a 
românilor din Transilvania 
trebuie să se țină seama de 
condițiile specifice de desfă
șurare a revoluției de la 1848 
în Transilvania. El nădăjduia 
că libertatea și egalitatea 
proclamate de revoluție vor 
duce implicit la realizarea i- 
dealurilor naționale ale po
poarelor asuprite și la înfră
țirea lor. In momentul însă 
în care guvernul ungar (în
deosebi elementele moșierești 
influente) a înșelat aceste 
speranțe, Barițiu se alătură 
poziției de a păstra o Transil
vanie independentă de Un
garia, o Transilvanie care tre
buia să se unească mai tîrziu 
cu Țara. In timpul evenimen
telor care au dus la înfrânge
rea revoluției, în martie 1849, 
Barițiu s-a refugiat în Țara 
Românească, unde a trebuit 
să îndure prigoane și umiliri. 
A fost, arestat și trimis în 
lanțuri la Cernăuți, pentru a 
fi predat ca revoluționar pe
riculos autorităților militare

austriece. Barițiu își continuă 
și după aceea activitatea po
litică. El a desfășurat de ase
menea o vie activitate cultu
rală în cadrul „Asociației 
transilvănene pentru litera
tură română și cultura popo
rului român și al Academiei 
române". Un loc principal în 
opera lui Barițiu îl constituie 
critica feudalismului. Este de
osebit de importantă ideea 
lui Barițiu că baza raportu
rilor din orînduirea feudală 
o constituie raportul dintre 
feudal și iobag. In mod just a 
subliniat el că asuprirea feu
dală cădea în Ardeal cel mai 
greu asupra populației româ
nești, în majoritate formată 
din țărani. El a susținut cu 
tărie necesitatea desființării 
iobăgiei fără nici o despăgu
bire.

Dar Barițiu, sub influența 
socialismului utopic, a văzut 
și mizeria la care orînduirea 
capitalistă condamnă masele 
muncitoare.

Pornind de la necesitățile 
practice de eliberare socială 
și națională, G. Barițiu a a- 
cordat o atenție deosebită is
toriei. Situat pe aceeași po
ziție înaintată ca și Bălcescu 
și Kogălniceanu, el considera 
că istoria trebuie să prezinte 
viața și năzuințele popoare
lor, numai în felul acesta pu- 
tîndu-se avea o imagine rea
lă a dezvoltării istorice. „Da- 
torința istoricului — scrie el 
— este a studia cu tot adin- 
sul legislațiunea unei țări 
și toată dezvoltarea din veac 
în veac, din epocă în epocă, 
a tuturor relațiilor sociale a 
claselor prin care s-au des
părțit popoarele în staturi și 
a influențelor reciproce. In 
analiza istorică, Barițiu a ți
nut seama de păturile socia
le, de clasele aflate în luptă, 
fără a depăși însă poziția i- 
storicilor burghezi în această 
problemă. In cadrul ideilor 
social-politice ale lui G. Ba
rițiu sînt de reținut ideile 
sale despre necesitatea men
ținerii unei păci trainice în 
lume. Adversar hotărît al 
războiului, Barițiu a susținut 
însă necesitatea războaielor 
de apărare împotriva agre
sorilor și subjugătorilor, consi- 
derînd ca o datorie de onoare 
lupta pentru apărarea patriei 
și poporului căruia îi aparții.

Putem conchide în această 
sumară evocare că nimic nu 
i-a scăpat din ceea ce a fost 
esențial în vremea sa datori
tă unui orizont larg, unei in
strucțiuni și informații te
meinice. Prin tot ce a făcut 
și lăsat ca moștenire • poste
rității, George Barițiu Se în
scrie ca 
file de 
n ostru.

una din personalită- 
seamă ale trecutului

Stelian POPESCU

L 1 N IA î NTÎ
ducerea stației este preo
cupată de pregătirea și 
autorizarea personalului 
pentru manipularea noi
lor instalații, în special la 
Peștera Bolii.

Acest început de am
ploare dă sentimentul în
crederii în fluxul puternic

ce unește șantiere din Bu
curești, Craiova și Deva 
într-un conglomerat feri
cit de forță și entuziasm. 
Așa cum a fost făcută ra
cordarea exploatării mi
niere Livezeni la stația 
C.F.R. Livezeni, așa va 
fi rnîine racordată stația

C.E.D.

• Un zidaruriaș mecanism

• Un zugrav

instalații
. Migăloase apa-
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DE PREȚURI

FAMILIA Ardeleanu Nicolae anunță cu adîncă dureve 
încetarea din viață a socrului Șinca Vasile. Inmormintarea 
va avea Ioc în ziua dc 25 mai, ora 16, din str. Aurel Vlaicu, 
nr. 8, Petrila.

temperatura maxima a 
la Petroșani a fost de 
grade, iar la Paring de 
grade. Minimele au fost 
7 și, respectiv, plus 4

Vâzînd câ cei din cadrul 
sectorului I.G.L. Aninoasa 
_ 1 — X J X AM —. —« 1 £ A A.sînt de fapt oameni foarte 

cumsecade, ce s-a gîndit Săcrieru 
Ion angajat al acestui sector ? 
Locuință mi-au dat chiar în incin
ta depozitului, așa că nu se vor 
supăra dacă voi mai ciupi cite 
ceva. Și a ciupit : vopsea, tablă 
zincată, carton asfaltat etc. Incit 
pînă la urmă a ieșit pagubă nu 
glumă : 14 800 lei.

Dar, nici cu pedeapsa ce i 
dat nu s-a glumit ; 
chisoare.

MIERCURI 24 MAI

Soarele răsare la ora 4,39 și 
apune la ora 19,46.

Zile trecute din an — 145.
Zile rămase — 221.

MIERCURI 24 MAI

nevoie
ranița

probabil omul 
bagaj. Și cum 
P. I. i-a fost mai la în- 
înhățat-o frumușel și ademina a 

încercat să dispară. Dar, nu i-a 
mers. A dat păgubașul peste el și 
cu ajutorul cetățenilor l-a predat 
miliției.

Neagoe Toma insă nu s-a im
presionat prea mult. Cunoștea 
foarte bine drumul spre închisoa
re : î! făcuse doar de destule ori. 
Acum a primit doi ani, la care 
s-au mai adăugat trei luni pe ca
re le primise mai înainte și care 

fuseseră grațiate.

n definitiv de ce să cumpe
re el cauciuc anvelopă și 
nu statul ? Așa că Stan 
din Petroșani angajat laVasile

întreprinderea de morărit și pa
nificație nu a mai stat pe gînduri 
ci a luat frumușel de la unitate 
un cauciuc-anveiopă „Danubiana 
super" în valoare de 675 lei pe 
care l-a înlocuit cu unul vechi.

Descoperit la timp a primit 7 
luni închisoare, pedeapsă în a că
rei executare nu-l va înlocui 
meni.

0 1908 — A fost 
la București, Muzeul 
naturală „Grigore 
0 1908 — A fost 
portul maritim Constanța 0 In 
R. P. Bulgaria se sărbătorește 
„Ziua presei" 0 1540 — In Po
lonia a murit astronomul N. 
Copernic (n. 1473) 0 1958 — 
A fost, creată Agenția de presă 
„United Presse International", 
prin fuzionarea agențiilor de 
presă „United Presse" și „Inter
national News Service" (S.U.A.) 
0 1905 — S-a născut scriito
rul Mihail A. Șolohov, laureat 
al Premiului Nobel pentru lite
ratură pe anul 1965 0 1925 — 
In U.R.S.S. a apărut primul nu
măr al ziarului „Komsomolskaia 
Pravda", organ al C.C. al Uniu
nii Tineretului Comunist Leni-

PETROȘANI —' 7 Noiem
brie : Locotenentul Bullit; Re
publica ; Copiii mării; PETRI
LA : Indrăgostiții din Marona; 
LONEA — Minerul: Vara de 
altădată; VULCAN : Căpitanul 
Florian; PAROȘF.NI : Lovitură 
puternică; LUPENI — Cultu
ral: Ultimul războinic; Muncito
resc : Un amanet ciudat; URI- 
CANI : Greșeală fatală.

N u a vrut să plătească pen
tru propriul său copil și a 
fost condamnat la un an 

închisoare. Cum pedeapsa intrase 
în grațiere a scăpat. Dar, Costea 
Petru din Petrila, a stăruit în în- 
căpățînarea lui de a-și abandona 
fiul.

Chemat din nou în fața instan
ței i s-o dat o nouă pedeapsă de 
un an și 6 luni. Potrivit legii, la 
aceasta s-a adăugat și pedeapsa 
de un an ce i-a fost grațiată. Așa 
că va putea reflecta în voie timp 
de 2 ani și 6 luni la îndatoririle 
sale de părinte.

CASA DE CULTURA — Pe
troșani. In sala mică, la ora 19, 
o masă rotundă cu tema : „Con
ținut și forme în educația 
munistă a femeii*1.

co-

La 
so-

N. GH.

Noi emisiuni 
filatelice

Departamentul Poștelor și Te
lecomunicațiilor a pus în circu
lație noi emisiuni filatelice, 
printre care „Colaborarea cultu- 
ral-economică intereuropeană*1, 
,,Apollo 16*, „Faună — pui de 
animale" și „Preolimpiada de Ia 
Miinchen".

Pînă la sfîrșitul acestui se
mestru vor apare noi mărci poș
tale ca : „50 de ani de la în
ființarea Uniunii Internaționa
le a Căilor Ferate". „Podurile", 
Expoziția internațională filateli
că „Belgica-72“ și „Olimpiada 
de la Miinchen.

(Agerpres)

la noile 
tip C.R.3. 
rataje, cabluri, au devenit, 
treptat un 
automat.

— Cu pasarela ce se va 
întîmpla ?

Inginerul a rîs.
— Chiar dacă o peri-

Ion LICTU

rutieră

an*

O „privire" cu obiectivul 
spre peronul gării din Pe
troșani.

oadă „tăiem" drumul lo
cuitorilor din colonia de 
jos, pasarela va fi înălțată 
după necesitățile cerute de 
noile condiții de electri
ficare. Este o necesitate 
pentru noi.

E clar. $i parcă mai 
trebuie precizat ceva, l'ie 
care secundă cucerită, fie
care faptă ajunsă la cer
titudine — își au rostul 
cotidian. „Să ne raportăm 
însă, așa cum impun noile 
modernizări ale căii fera
te, la tot ce întreprindem, 
îmi spunea inginerul Vic
tor lloiu, nu numai la 
ceea ce am înfăptuit, dar și 
la ceea ce vom înfăptui"

Este o zi obișnuită de 
mai. Oamenii de la șantie
rul C.F.R., știu să pre- 
(uiască timpul. Nimeni nu 
are vreme de pierdut. Mi
nutele sînt prețioase, mai 
ales atunci cînd te afli pe 
linia întîi și este vorba de 
MODERNIZARE.de nou. 
de viitor.

In sprijinul popularizării
1B

și aplicării legilor

comitetul

în 
a- 
e-

cu acestea,
Ia Petroșani,

Înfăptuirea prevederilor De
cretului nr. 468/1971 privind 
popularizarea legislației actua
le, constituie pentru Consiliul 
popular municipal una din ce
le mai actuale preocupări 
cadrul măsurilor stabilite în 
cest scop de către 
xeeutiv.

In conformitate 
recent a avut loc
a doua ședință de lucru a co
lectivului de coordonare a acțiu
nilor pentru aplicarea Și popu
larizarea legislației. Au partici
pat secretarii comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare 
orășenești .și comunale, juriști- 
eonsulți de la întreprinderile 
tutelate și organizațiile comer
ciale, precum și conducătorii 
unor instituții și organizații de 
masă și obștești. Cu acest pri
lej, s-au dezbătut sarcinile ce

revin colectivelor dc populari
zare a legislației, la nivelul fie
cărei localități și au fost pre
lucrate următoarele legi : Le
gea nr. 3 cu privire Ia activi
tatea de comerț interior, Legea 
nr. 5 privind gospodărirea ape
lor din R.S. România, și Le
gea nr. 6 privind organizarea și 
funcționarea controlului obștesc. 
Aceste legi urmează să fie pre
lucrate pînă la data de 25 mai 
a.c., în fiecare oraș și comună 
din Valea Jiului, cu colective
le respective și unitățile tute
late și instituțiile situate în raza 
lor de activitate.

Totodată, în ședința amintită 
s-a stabilit să se organizeze Ia 
Petroșani, în luna iunie, o ma
să rotundă Pe tema Decretului 
nr. 468/1971 Ia care vor fi 
invitați să participe principalii 
factori chemați să transpună în 
viață prevederile acestuia.

CLUBURI — Aninoasa. 
ora 18, conferința „Familia 
cialistă, verigă de bază a vieții

Au fost reduse prețurile la un 
marc număr de obiecte de încăl
țăminte și îmbrăcăminte specifice 
sezonului călduros. Raportat la 
volumul de mărfuri dc acest fel 
existent în magazinele de pro
duse industriale din Valea. Jiu
lui alectat de această măsură și 
la prețurile anterioare, cumpără
torii vor realiza o economie de 
peste 300 000 lei. Se oferă ast
fel condiții avantajoase pentru a 
intra în posesia obiectelor nece
sare în perioada verii la prețuri 
reduse cu pînă la 30 la sută.

La sandalele cu fețe din piele 
box și talpă bovine, pentru fe
mei, de exemplu, prețurile au 
fost reduse de la 140 la 98 lei. 
La rochii, fuste, bluze, com
pletin' de plajă, pijamale, că
măși de noapte, impermeabile și 
scurte de vînt din țesături de 
bumbac și tcrcot pentru fentei, 
prețurile au fost reduse cu pînă 
la 30 la sută. Printre confecțiile 
pentru bărbați al căror preț a 
fost, de asemenea redus, se nu
mără cămășile dc puplin, imper
meabilele din tcrcot, scurtele de 
vînt, costumele cu pantaloni 
scurți pentru băieți și multe al-

9,00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex; 9,05 Teleglob : 
Cuba. Reportaj filmat; 9,25 Pa
gini din istoria muzicii ușoare; 
9,50 Desen animat; 10,00 Curs 
de limba franceză — lecția a 
17-a; 10,30 Telecincmateca pen
tru copii și tineret. Istoria unei 
capodopere ; „Comoara lui 
Arne"; 12,00 Telejurnal; 15.30 
Teleșcoală. Biologie (anul III li
ceu). Metabolismul. Matematică 
(în ajutorul candidaților la con
cursul de admitere). 
Cilindrul, conul, sfera; 
17,00 Curs de limba 
Lecția a 16-a (reluare); 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. O viață pentru o idee : 
Otto Julievici Schmid (II); 18,05 
Timp și anotimp în agricultură; 
18,35 Muzica — emisiune de ac
tualitate muzicală; 18,55 Trage
rea Pronoexprcs; 19,05 Oameni 
și fapte; 19,20 1 001 de seri ; 
,,Felix motanul"; 19,30 Telejur
nal; 20,10 Telecincmateca : „Bă
tălia pentru apa grea" — o co
producție Iranco-norvegiană; 
21,40 Muzică ușoară interpretativ, 
de soliști ai teatrului muzical 
din Galați; 21,55 Prim plan : dr. 
ing. Zoltan Kolozsvăry — Tg. 
Mureș; 22,30 „24 de ore"; 22,45 
Finala „Cupei cupelor" la fot
bal : Dinamo Moscova — Glas
gow Rangers. înregistrare de la 
Barcelona.

jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Viața cărților (reluare); 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Muzică 
populară din Muntenia; 10,30 
Vreau să știu; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Melodii de IT. Măli- 
neanu; 11,15 Consultație juridi
că; 11,30 Cîntare patriei; 12,00 
Antena tineretului; 12,30 Intîl- 
nire cu melodia populară și in
terpretul preferat; Î3,00 Radio
jurnal; 13,15 Avanpremieră co
tidiană; 13,30 La microfon, Ni- 
colae Nițcscu, Sarita Montiel și 
Thomas Liick; 14,00 Compozito
rul săptămâni; 14,40 Cîntece 
populare; 15,00 Buletin dc știri; 
15,05 Creștere și eficiență econo
mică; 15,25 Pagini din muzica 
de estradă; 16,00 Radiojurnal; 
16,15 Fir de mărgăritărcl — pie
se corale; 16,30 Orchestra Heinz 
Kiessling; 16,40 Publicitate ra
dio; 16,50 Fotbal „minut cu mi
nut"; 19,00 Orele serii; 20,00 
Tableta de seară; 20,05 Zece me
lodii preferate; 20,40 Cîntece și 
romanțe; 20,55 Știința la zi; 
21,00 Revista șlagărelor; 21,30 
Bijuterii muzicale; 22,00 Radio
jurnal; 22,30 Concert de seară; 
22,55 Moment poetic; 23,00 
Concert de seară — continuare; 
24,00 Buletin de știri; 0;03— 
6,00 Estrada nocturnă.

M1ERCURI 24 MAI

PROGRAMUL I : 6,00 Mu- 
actualități; 7,00 Radio-

Ieri, 
aerului 
plus 21 
plus 14 
de plus 
grade.

Pentru următoarele 24 de ore : 
Vreme frumoasă cu cer variabil. 
Izolat vor cădea precipitații sla
be sub formă de ploaie.! Vînt 
slab din sectorul sudic.

angajeaza urgent

Condițiile de angajare și salarizare sini cele
prevăzute de H.C.M. 914/1968 și Legea nr.

12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic
între ora 6—14 de la biroul personal al exploa-

tării cu sediul în Bărbăteni.

CONCURS
PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR

trei maiștri mineri principali
cinci maiștri mineri
un tehnician principal normator
un șef depozit

Concursul se va ține în ziua de 29 mai 
ora 8, la sediul exploatării.

Pentru
circulația>

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

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

Preocuparea intensă a lotului Pe
troșani, din cadrul Direcției județene 
de drumuri și poduri, pentru asi
gurarea unei circulații rutiere în de
pline condiții de siguranță, se con
cretizează în realizările obținute 
cele patru luni care au trecut 
la începutul anului.

Pe drumul comunal Cîmpu 
Neag s-au executat lucrări de 
treținere în valoare de 4 300 
pe drumul județean nr. 675 C — 
Merișor, valoarea lucrărilor executa
te se ridică la 99 200 lei, iar pe 
drumul turistic spre cabana ~ 
lucrările de întreținere 
depășesc suma de 93 000 Iei.

Importante lucrări au fost exe
cutate și pe drumul Iscroni — A- 
ninoasa (decapări 'pentru asfaltare 
și umpluturi cu balast) a căror va
loare se ridică Ia circa 22 000 lei.

Din 26 aprilie a. c., lotul Petro
șani a început executarea lucrărilor 
pentru 
nea — Cimpa. In prezent, aici 
transportă bordurile, balastul și alte 
materiale dc construcție necesare. 
Pentru menținerea drumurilor în 
condiții bune, este necesar, însă, ca 
și consiliile populare, orășenești și 
comunale, să canalizeze contribuția 
în muncă a locuitorilor spre aceste 
obiective, de mare utilitate pentru 
întreaga populație a municipiului.

modernizarea drumului Lo
se

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

Concursul va avea loc în ziua de 29 mai 1972, ora 10, la sediul exploa
tării din Vulcan, str. Crividia, nr. 52.

Cererile de înscriere pentru concurs se vor depune la biroul personal 
al exploatării pînă în ziua de 27 mai a.c., ora 14.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 6—14, de la bi
roul personal al exploatării.

întreprinderea de gospodărie 
locativă Petroșani

ANGAJEAZA DE URGENȚA 
PENTRU SECTOARELE LUPENI, VULCAN, 
PETROȘANI ȘI PETRILA :

❖
♦
♦
♦

zidari
instalatori tehnico-sanitari 
tinichigii
muncitori necalificați pentru ca
lificare în meseriile de zidar.

Informații suplimentare la serviciul personal 
administrativ al întreprinderii, zilnic între o- 
rele 7—15. Telefon 1667.

MODERNIZARE.de
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DELEGAȚII ROMANE
HOTARE

INTILNIBiA LA NIVEL ÎNALT
SOVIETO-AMERICANÂ

Vizata Iui 
Willy BraneSt 

la Viena
Convorbiri între președintele Nixon 

și conducătorii de partid și de stat sovietici
MOSCOVA 23 (Agerpres). — A- 

genția TASS anunță că, la 23 mai, 
au avut loc la Kremlin convorbiri 
între Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., Nikolai 
Podgornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., Ale
xei Kosîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., și pre
ședintele Statelor Unite ale Ameri- 
cii, Richard Nixon. Intr-o atmosfe
ră sinceră, de lucru, au fost discu
tate probleme referitoare la evolu
ția relațiilor sovieto-americanc.

La convorbiri au participai An
drei Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S.. William Rogers,

secretarul Departamentului de stat 
al S.U.A., Henry Kissinger, consi
lierul special al președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității națio
nale, și alte persoane oficiale sovie
tice și americane.

In aceeași zi, Nikolai Podgornîi 
și Richard Nixon au semnat un a- 
cord de colaborare între U.R.S.S. și 
S.U.A. privind ocrotirea mediului 
ambiant. Acordul prevede colabora
rea în studierea efectelor poluării 
asupra mediului ambiant al omului, 
în elaborarea bazelor reglementării 
influenței activității umane asupra 
naturii, precum și a măsurilor de 
preîntîmpinare a poluării aerului,

GENEVA

O declarație a delegației 
de observatori a R.D. Germane 

la sesiunea O.M.S.

apei și solului. Pentru aplicarea în 
practică a acordului, va fi consti
tuită o comisie mixtă sovieto-ameri- 
cană.

Totodată, Boris Petrovski, minis
trul ocrotirii sănătății al U.R.S.S., 
și William Rogers au semnat un a- 
cord de colaborare în domeniul ști
ințelor medicale și al ocrotirii sănă
tății, a cărui transpunere în viață 
intră în sarcina unei comisii so- 
vieto-americane. Acordul prevede ca 
eforturile comune să fie orientate, 
în primul rînd, spre combaterea ce
lor mai răspîndite și mai grele boli, 
cum ar fi cele cardio-vasculare și 
oncologice, precum și soluționarea 
altor probleme importante ale ocro
tirii sănătății.

La semnarea acordurilor au fost 
de față Leonid Brejnev, Alexei Ko
sîghin și alte persoane oficiale so
vietice.

Tot marți a avut loc o întîlnire 
între Leonid Brejnev, secretar gene
ral al G.G. al P.C.U.S., și Richard 
Nixon, președintele S.U.A., care au 
continuat convorbirile în probleme 
ale relațiilor sovieto-americane.

VIENA 23 — Corespondentul 
Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite : Marți după-amiază. 
a sosit la Viena într-o vizită o- 
ficială de trei zile, cancelarul 
Republicii Federale a Germa
niei, Willy Brandt. La sosire, 
po aeroportul Wien — Schwec- 
hat, oaspetele a fost întîmpinat 
de cancelarul Austriei, Bruno 
Kreisky. și de alți membri ai 
guvernului.

In centrul convorbirilor din
tre Kreisky și Brandt vor figu
ra evoluția și dinamica relațiilor 
Est-Vest după ratificarea în, 
Bundestagul vest-german, a tra
tatelor cu U.R.S.S. și cu R. P. 
Polonă, pregătirile în 
conferinței securității 
perspectiva admiterii 
a celor două state

BONN: Președintele Heinemann 
a semnat legile privind ratificarea 

tratatelor încheiate de guvernul 
vest-german cu U.R.S.S, și Polonia

BONN 23 (Agerpres). — Pre
ședintele R. F. a Germaniei, Gustav 
Heinemann, a semnat, marți, legile 
privind ratificarea tratatelor înche
iate de guvernul vest-german cu 
U.R.S.S. și cu Polonia și aprobate

săptămîna trecută de Bundestag și 
de Bundesrat.

Prin acest act, procedura de ra
tificare a tratatelor s-a încheiat. Ele 
vor putea intra în vigoare după 
schimbul instrumentelor de ratifica
re între statele semnatare.

Măsuri luate 
de noul puvern malqaș

OTTAWA 23 (Agerpres). — 
In continuarea vizitei oficiale 
pe care o face în Canada, la in
vitația Camerei Comunelor, de
legația parlamentarilor români, 
condusă de Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale. s-a întâlnit în orașul Ed
monton — capitala provinciei 
Alberta, cu membri ai coloniei 
române. Cu acest prilej, a avut 
loc și inaugurarea unei expozi
ții de carte românească.

In timpul întîlnirii, desfășu
rate într-o atmosferă de priete
nie și cordialitate, cetățenii ca
nadieni de origine română și-au 
exprimat mîndria pentru mari
le înfăptuiri ale poporului nos
tru și bucuria de a avea în mij
locul lor delegația Marii Adu
nări Naționale, căreia i-au înfă
țișat activitatea pe care o des
fășoară. departe de patria-ma- 
mă, pentru a face și mai bine 
cunoscute în Canada viata.

munca și aspirațiile poporului 
român.

In continuarea vizitei în pro
vincia Alberta, delegația româ
nă a fost oaspetele localității 
Jasper — stațiune 
de reputație in 
— fiind însoțită de 
net, vicepreședinte 
Comunelor de alte 
ficiale, precum și 
Șchiopu. ambasadorul 
noastre în Canada.

Următoarea etapă a itinera- 
riului a constituit-o orașul To
ronto, capitala provinciei Onta
rio. un.de delegația a purtat) 
convorbiri cu Allen Reuther, 
președintele adunării legislati
ve locale, și cu alți deputați. 
Delegația română a asistat la o 
ședință a Parlamentului pro
vincial. în cadrul căreia a fost) 
salutată, cu o deosebită căldu
ră, de membrii acestui for le
gislativ.

montană 
ternațională 
Russell Ho- 
al Camerei 
persoane o- 
de Bucur 

țării

* £ 'A

BERLIN 23 (Agerpres). — Co
respondentul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite : Delegația oficială de ob
servatori a R. D. Germane la cea 
de-a 25-a sesiune a O.M.S., de la 
Geneva, a dat publicității o decla
rație în care se subliniază că de
legații a numeroase state au susți
nut necesitatea primirii R.D.G. în 
această organizație internațională. 
In declarație sînt exprimate mulțu
miri acestor delegații, precum și di-

rectorului general al O.M.S., Can- 
dau, care a facilitat participarea de
legației R.D.G. la lucrările sesiunii.

Delegații ale unor slate N.A.T.O., 
printre care și R.F.G., — 
ționează în declarație — 
piedicat primirea R.D.G., 
pentru amînarea discutării 
probleme. „Această acțiune 
de natură să contribuie la
tățirea atmosferei în relațiile dintre 
state, se precizează în declarația 
delegației R.D.G.".

se men- 
au îm- 
pledînd 
acestei 

nu este 
îmbună-

Fidel Castro a vizitat .

0 Cei 2 000 de muncitori de la 
mina de cupru din localitatea pe
ruană Toquepala — aparținînd filia
lei „Southern Peru Copper", a com
paniei nord-americane „American 
Smelting", au declarat grevă, in 
semn de solidaritate cu alți 800 de 
greviști de la un centru de tra
tare a minereurilor din apropiere. 
Ei au cerut, de asemenea, îmbună
tățirea condițiilor de muncă.

vederea 
europene, 
în O.N.U. 
germane, 

precum și aspecte referitoare la 
viitorul relațiilor Austriei 
Piața Comună.

Evident, în calitatea lor 
conducători de partid, cei 
oameni politici vor discuta, 
asemenea, și probleme ale acti
vității partidelor social-demo- 
crate din țările lor. Willy 
Brandt va reveni la Viena, un
de, între 26 și 29 iunie, va avea 
loc Congresul internaționalei so
cialiste.

cu

de 
doi
de

e set/r
0 La Moscova s-a deschis, marți, 

expoziția americană de mașini elec
tronice de calcul și utilaj pentru 
prelucrarea datelor — „Computer- 
72“. Agenția TASS menționează că 
la această primă expoziție speciali
zată a S.U.A., deschisă în U.R.S.S., 
își prezintă produsele în domeniul 
tehnicii de calcul 28 de firme 
mericane.

TANANARIVE 23 (Agerpres). 
— Intr-un comunicat oficial dat 
publicității luni seara la Tana
narive, șeful noului guvern mi
litar malgaș, generalul Rama- 
nantsoa, a anunțat adoptarea u- 
nui ansamblu de măsuri desti
nate să creeze în țară o „Atmos
feră de austeritate, cinste și ri
goare morală".

Printre măsurile anunțate se 
numără instituirea controlului 
schimburilor valutare cu toate 
țările, inclusiv cu cele din zo
na francului, în scopul împie
dicării oricăror speculații sus
ceptibile să provoace deprecie
rea francului malgaș, precum 
și controlul prețurilor, combi
nat cu sancțiuni severe împo
triva speculanților. Au fost da
te dispoziții pentru asigurarea 
aprovizionării capitalei și a ce
lorlalte provincii ale țării cu 
produse alimentare de primă 
necesitate. Șeful guvernului a 
ordonat, totodată, să fie plătite 
salariile angajaților care au 
participat la grevă de o săptă- 
mînă încheiată luni, recoman- 
dînd aceeași măsură întreprin
derilor particulare.

Cu prilejul unei întîlniri — 
avute cu reprezentanții munci
torilor și studenților, membri

ai Comitetului de grevă — șe
ful guvernului militar malgaș a 
anunțat că Noua administrație 
va permite convocarea unui 
congres național în vederea 
pregătirii proiectului unei noi 
Constituții și va respecta liber
tățile democratice și individua
le.

BELGRAD 23 — Corespon
dentul Agerpres, George Iones- 
cu, transmite : Marți, a sosit la 
Belgrad o delegație de activiști 
ai Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Marin 
Drăgan, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, prim secretar al 
Comitetului județean de partid 
Teleorman, care face o vizită 
cu caracter de schimb de expe-

riență în R.Ș.F. Iugoslavia, la 
invitația Prezidiului U.C.I.

Delegația de activiști ai P.C.R 
a avut o întîlnire de lucru cu 
Kol Șiroka, membru al Prezidiu
lui U.C.I. La convorbire, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă deo
sebit de cordială, au participat 
Slavko Filipi, șef de secție la 
Prezidiul U.C.I., și ambasadorul 
român Vasile Șandru.

Atacuri violente declanșate
de forțele 
saigoneze

SAIGON 23 (Agerpres). — 
Marți dimineața, au continuat 
cu o deosebită violență atacu
rile forțelor patriotice împotriva 
a diverse puncte întărite care 
constituie perimetrul exterior 
de apărare al garnizoanei saigo
neze din fosta capitală impe
rială Llue. Lupte puternice con
tinuă să aibă loc și în apropie
rea bazei saigoneze Birmingham 
și pe tot perimetrul orașului 
Hue,

F.N.E. împotriva bazelor 
din Vietnamul de sud

SAIGON 23 (Agerpres). — 
Forțele F.N.E., susținute de 
tancuri, au atacat, din nou, 
marți dimineață, enclavele sai
goneze din zona An Loc, con
trolată aproape în întregime de 
patrioți. Se relatează, de aseme
nea. din Saigon că cele două 
divizii saigoneze, eliopurtate de 
aviația americană pînă Ia o dis
tanță de circa 2 km de An Loc. 
continuă să fie imobilizate în 
punctul unde au fost lansate

din elicoptere, vinerea trecută, 
și sînt supuse permanent atacu
rilor patrioțilof.

Pe de altă parte, agenția As
sociated Press I informează că 
partea sudică a provinciei Phu- 
oc Thuy, dini delta Mekong, 
precum și capitala districtuală 
Dat Do sînt. aproape în între
gime, controlate de patrioți, în. 
urma unor violente atacuri de
clanșate în ultimele zile.

Mai multe 
regiuni populate 
din R.D. Vietnam 

bombardate 
de aviația S.U.A.

Tăcere, nu glumă !

Impozit sui generis

convor-
Boume-

0 Producția de petrol brut 
Republicii Arabe Egipt a fost 
anul 1971 de 16,4 milioane tone, 
din care 13,3 milioane de tone au 
fost destinate exportului.

932 de răniți, dintre care 
mod grav.

Fidel Castro, relevă agenția BTA, 
a avut o întrevedere cu cadre de 
conducere locale, care au informat 
despre preocupările privind dezvol
tarea orașului Ruse, și a vizitat, apoi 
un centru electronic de calcul și o 
expoziție special organizată, care 
prezintă aspecte ale aplicării sisteme
lor automate de calcul.

Transferul ,,Pietei“

SOFIA 23 (Agerpres). — Fidel 
Castro Ruz, pi im-secretar al C.G. al 
P.C. din Cuba, primul ministru al 
Guvernului Revoluționar, care se 
află într-o vizită oficială în R. P. 
Bulgaria, a fost marți oaspetele loca
lității Ruse Fidel Castro a fost în
soțit de Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C C. al P.C. Bulgar, președin 
tele Consiliului de Stai.

Pieței" va fi 
în laboratoarele 
Vaticanului, sub 
personală a lui

0 In intervalul 19 mai, ora 
24,00, și 22 mai, ora 20,00, în 
Franța a fost înregistrat un nu
măr impresionant de accidente ru
tiere soldate cu 124 de morți și 
932 de răniți, dintre care 364 în 0 Agenția TASS transmite că, la 

invitația guvernului sovietic, secre
tarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, va sosi, la 17 iulie, în
tr-o vizită oficială la Moscova.

orașul bulgar Ruse

PE GLOB

FOTBAL, DIVIZIA C

S PO RT • SPORT • SPOitT •

0 La Alger au început 
birile oficiale dintre Houari 
dicne, președintele Consiliului Re
voluției din Algeria, și Habib Bo- 
urguiba, președintele Tunisiei, care 
se află într-o vizită oficială în a- 
ceastă țară.

0 Secretarul general al Mișcării 
Populare pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A3), Eduardo dos Santos, a 
solicitat — în cadrul unei confe
rințe de presă, care a ' avut loc la 
Alger — sprijinul „moral și mate
rial" al societăților de Cruce Roșie 
pentru ca societatea angoleză simi
lară — recent creată — să-și poată 
îndeplini sarcinile care-i revin. El 
a evocat situația critică existentă în 
teritoriile angoleze eliberate recent 
de forțele M.P.L.A., unde numeroși 

.răniți și foști prizonieri de război 
au nevoie urgentă de asistență me
dicală.

Programul

FAPTUL
DIVERS 

ÎN
LUME

expunerii „Pieței", in 1964, la 
New York.

Restaurarea 
efectuată 
Muzeului 
conducerea 
Campos.

Campionatul mondial 
de poker

X. J

noului guvern

0 Valuri de căldură neobișnuit 
de intensă pentru luna mai conti
nuă să se facă simțite în cea mai 
marc parte a Indiei. Bilanțul victi
melor și al pagubelor materiale, în
registrate în primele 20 de zile este 
mult superior celor din anii trecuți: 
300 de morți și zeci de mii de alte 
persoane afectate

0 La Madrid și în alte două 
mari orașe ale Spaniei, Barcelona 
și Bilbao, au avut loc noi demon
strații de masă ale oamenilor mun
cii, organizate în semn de protest 
față de creșterea prețurilor și scăde
rea nivelului lor de trai. Totodată, 
demonstranții au cerut încetarea per
secuțiilor la care sînt supuse de că
tre autorități elementele cu vederi 
democratice.

Capodopera lui Michelan
gelo, „Pieta", care a consti
tuit, duminică, în Basilica Sf. 
Petru din Roma, obiectul ți
nui act barbar, va fi transfe
rată intr-un loc sigur, a de
clarat prof. Diocletio Redig 
de Campos, directorul mu
zeului Vaticanului. Campos 
consideră că transferul cele
brei creații este preferabil 
instalării ei într-o casetă de 
sticlă incasabilă. In această 
eventualitate, ar urma ca 
„Pieta" să fie înlocuită prin
tr-un mulaj perfect, care se 
află in prezent în sacristia 
basilicii. Acest mulaj a fost 
realizat acum 13 ani și el a 
înlocuit originalul in timpul

Thomas William Edward 
Coke, conte de Leicester este 
un vechi membru al Camerei 
Lorzilor. El a împlinit recent 
22 de ani de cînd a devenit 
membru al acestui for legis
lativ. In ziua aniversării „e- 
venimentului", lordul a luat 
pentru prima oară cuvîntul. 
după o tăcere de 22 de ani. 
Ziariștii au aflat că „tăcerea" 
în Camera Lorzilor a familiei 
sale este mult mai lungă... 
Intr-adevăr, bunicul său nu 
a luat niciodată cuvîntul timp 
de 67 ani cit a ocupat fotoliul 
în Camera Lorzilor, iar tatăl 
său a tăcut timp de 32 de 
ani! In total, deci, 121 ani de 
tăcere 1

La mijlocul lunii iunie va 
avea loc la Cannes campiona
tul mondial de... poker! Pre
gătirile în vederea „eveni
mentului" au început de 
mult. Peste 100 de concurenți 
francezi și-au procurat din 
vreme fondurile necesare, 
și-au făcut bagajele... Au a- 
flat însă cu stupoare că la 
concurs se va juca cu cărți 
din material plastic, care se 
spune că nu pot fi măsluite. 
La anunțarea veștii, numă
rul concurențelor a început 
scadă in mod simțitor!

Autoritățile municipale tlin 
Malaybalay (Filipine) au in
trodus recent un nou impozit. 
Bărbații care poartă părul 
lung vor trebui să plăteas
că cinci pesos pe an! Eva- 
zioniștii sint pasibili de două 
zile închisoare și o amendă 
de 10 pesos 1

HANOI 23 (Agerpres) — For
țele aeriene americane au bom
bardat, la 22 mai, mai multe re
giuni populate din provinciile 
Nam Ha, Ninh Binh, Nghe An, 
Ha Tinh și Quang Binh, din
R. D. Vietnam — se arată în
tr-o declarație dată publicității 
de Ministerul Afacerilor Exter
ne al R.D.V. Ca urmare a aces
tor acțiuni, în rîndul populației 
civile au fost înregistrați morți 
și răniți, fiind, de asemenea, 
distruse numeroase clădiri și o- 
biective economice, culturale și 
sociale.

M.A.E. al R.D. Vietnam con
damnă cu vigoare aceste acte 
de război ale Administrației
S. U.A. și cere guvernului ame
rican încetarea imediată a mi
nării și blocadei porturilor R.D. 
Vietnam, precum și oprirea ne
întârziată a bombardamentelor 
și a tuturor acțiunilor îndrepta
te împotriva suveranității și 
securității R.D. Vietnam 
subliniază în-declarație.

SANTIAGO DE CIIILE. Hector Corvalan, membru al 
Comisiei Politice a Partidului Comunist din Chile, a încetat 
din viață după o grea suferință — anunță 
Latina

Hector Corvalan a activat multă vreme 
dicală din Chile. In ultima parte a vieții 
plinit și funcții pe linie de stat, fiind membru al delega
ției chiliene la precedenta sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., și,mai recent, al delegației chiliene la cea de a III-a 
Conferință a Națiunilor Unile pentru Comerț și Dezvolta
re.

agenția Prensa

în mișcarea sin- 
sale, el a înde-

ANKARA 23 (Agerpres). — 
La sfîrșitul primei ședințe a 
noului cabinet turc, ținută 
marți, premierul Ferit Melen a 
făcut o declarație în care a pre
cizat că guvernul său se anga
jează să imprime un nou avînt 
dezvoltării sectoarelor agricol și 
industrial, să elaboreze și să a- 
plice prevederile celui de-al 
treilea plan cincinal. Melen a 
promis de asemenea, să comba
tă orice neregularități în admi
nistrația de stat, asigurînd o 
bună funcționare a aparatului 
de control și de inspecție.

Programul guvernamental tre
buie prezentat și dezbătut de 
Adunarea Națională Turcă în 
termen de opt zile de la forma
rea noului cabinet.

Mesajul anual al președintelui

Allende rostit în Congres
SANTIAGO DE CHILE 23. — 

Corespondentul Agerpres, Eugen 
Pop, transmite : După cum s-a mai 

■ anunțat, președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, a rostit tra
diționalul mesaj anual în fața Con
gresului.

Mesajul prezidențial face un bilanț 
al schimbărilor de structură reali
zate în perioada guvernării Unită
ții Populare, prezintă transformarea 
realităților economice care, anterior, 
erau caracterizate printr-o puternică 
dominație monopolistă. Doi la sută 
din populație controla 46 la sută 
din venitul național. „Concepem 
aria socială a economiei — se
rată în mesaj — ca embrionul vi
itoarei economii socialiste". Aria so
cială reunește astăzi cele 43 de în
treprinderi care erau în proprietate 
de stat înainte de 4 noiembrie 1970 
și alte 55 care s-au încorporat în

a-

această proprietate prin decizia gu
vernului. Alte 83 de întreprinderi 
se află sub
rin.

Referitor 
naționalizat 
menționează 
cupru pînă la 730 000 tone în 1971, 
noua orientare a capacităților de 
producție și descreșterea șomajului. 
Cu doi ani în urmă, 70 la sută din 
populație avea dreptul Ia asigurări 
sociale, în timp ce, acum, această 
proporție a crescut la 90 la sută.

In capitolul despre politica ex
ternă, mesajul subliniază, în primul 
rînd, importanța amplificării și dez
voltării ,relațiilor cu celelalte țări la- 
tino-americane. Președintele a relevat 
apoi bunele relații cu țările socialiste, 
desfășurate pe baze reciproc avanta
joase, și care s-au tradus într-o amplă

control public tranzito-

la rezultatele sectorului 
din economie, mesajul 
creșterea producției de

colaborare pe plan tehnicj economic 
și cultural. „Vom ridica la rang de 
ambasadă reprezentanțele noastre 
din R.P.D. Coreeană și R. D. Viet
nam", menționează mesajul.

„In- sfera relațiilor internaționa
le ne-am exercitat independența 
noastră și nu acceptăm nici o tu
telă — a spus președintele Allende".

Mesajul prezidențial s-a ocupat, 
în continuare, de anumite dificul
tăți de ordin politic și economic, 
exptinînd soluțiile de principiu, mă
surile și recomandările concepute 
pentru înlăturarea lor. Pentru Chile, 
se arată în încheierea mesajului, s-a 
deschis o etapă superioară a isto
rici sale, în care se întrezărește o 
nouă societate : „Am absolută încre
dere — a spus președintele Allende 
— în capacitatea poporului de a o 
construi".
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La îr. Severin, Știința a fost egalată 
din penalty în minutul 851

Pentru a dovedi că nu sint cu 
nimic inferiori valoric gazdelor, 
care conduc in clasament și că 
doar rezultatele indirecte au fa
vorizat această ierarhizare, 
fotbaliștii de la Știința Petro
șani air desfășurat, duminică, 
cel mai bun joc al lor din retu
rul campionatului.

Punîndu-și in evidență calită
țile tehnice de care dispun și 
capacitatea tactică bine orienta
tă, studenții au condus în per
manență desfășurarea jocului; 
apărarea a jucat grupat, în ju
rul adversarului cu mingea, des- 
trămîndu-i acestuia acțiunile de 
atac; la mijlocul terenului trio
ul Grizea, lonescu, Pitea a dat 
multă culoare și eficiență jo
cului, construind și declanșînd 
acțiuni de atac periculoase la 
poarta adversă din care două

aveau să fie finalizate de ȘTE
FAN și GRIZEA.

Scorul final de 2—2 (1—1) îi 
neindreptățește pe studenți, ca
re au jucat mai 
gazdele și care au 
in min. 85 printr-o 
la 11 m, acordată 
arbitrul IOSIF RITTER, gazde
lor.

Scorul este deschis în min. 30 
de Știința, 
început de 
îl deschide 
CU, cursa 
după ce-și 
direct, se termină cu o centra
re adresată lui ȘTEFAN. In 
prima fază, portarul advers se 
opune printr-un plonjon însă 
mingea respinsă de el ajunge la 
același ȘTEFAN care înscrie.

bine decît 
fost egalați 
lovitură de 
gratuit, de

care dominase acest 
partidă: IONESCU 
excelent pe PĂNES- 
acestuia pe extremă, 
depășește adversarul

Inaugurarea unui microcomplex 
sportiv la Vulcan

Duminică dimineața, un public numeros a ținut să asiste 
la inaugurarea splendidului microcomplex sportiv din Vul
can, aparținînd Ă.S. Minerul. Terenuri regulamentare, pen
tru handbal, volei și tenis de cîmp, bituminizate, tribune 
încăpătoare (pentru cca. 1 000 spectatori), împrejmuirea e- 
legantă a acestora și instalațiile sanitare, cabinele și vesti
arele — iată numai cîteva din „atributele" acestei frumoa
se realizări. După cum ne comunică corespondentul nostru 
Ion Ciortea, în curînd se vor deschide aici centre de ini
țiere în handbal, volei și tenis de cîmp, care, categoric, 
vor impulsiona mișcarea sportivă din frumosul oraș mine
resc.

Inaugurarea terenului de handbal a fost făcută cu un 
meci : Minerul Vulcan — Sănătatea Păclișa, cîștigat net de 
oaspeți, o echipă cu îndelungi state de serviciu în campio
natul județean (20—29),

Văzîndu-se conduși, fotbaliș
tii echipei gazde atacă mai sus
ținut și în min. 40 reușesc să 
egaleze prin JIMBOREANU, 
care reia din apropiere o min
ge centrată, profitînd de ezita
rea lui DOBRESCU și BERIN- 
DEI. A fost, de altfel, singura 
greșeală de apărare a studenți
lor, care în continuare vor reuși 
să respingă toate acțiunile de 
atac adverse, BERINDE1 inter
venind deseori, salvator în calea 
șuturilor trimise de fotbaliștii 
severineni.

Studenții încearcă și ei poarta 
dar șuturile lui ȘTEFAN, GRI
ZEA, IONESCU, ZĂVĂLAȘ 
nu-și ating ținta.

Repriza secundă este mai a- 
nimată, tot oaspeții conduc des
fășurarea jocului și după cîteva 
ratări reușesc să ia din nou 
conducerea : Ștefan trimite o 
pasă pe jos, la cca. 20 m de 
poarta adversă și GRIZEA ve
nit in viteză trimite mingea în 
gol, făcînd inutilă intervenția 
portarului gazdă. Era în minu
tul 65...

Dacă pînă atunci arbitrajul 
țost mulțumitor, in continuare 
el este foarte favorabil gazde
lor, arbitrii de tușe, din Timi
șoara, ca și Iosif Ritter, semna
lizează numai in favoarea Meta
lului, atacanții acestei echipe 
sint lăsați în poziții de ofsaid 
iar cei ai Științei penalizați de 
îndată ce se apropiau de poar
ta adversă. Nici multele lovituri 
libere acordate din apropierea 
careului nu sînt fructificate de 
gazde și atunci arbitrul Ritter 
alege soluția supremă : în min. 
85, un jucător al Metalului tra
ge din plonjon cu capul la 
poartă dar peste ea, și în con
secință pentru ratarea acțiunii, 
arbitrul acordă lovitură de pe
deapsă, complet nejustificată, 
transformată de gazde, care re
ușesc astfel să egaleze.

Ultimele minute sînt deosebit 
de „fierbinți", dar scorul nu se 
mai modifică, adueîndu-se gaz
delor un punct nemeritat, dar 
menținînd deschisă lupta pen
tru șefia clasamentului.

Pentru modul cum au jucat 
merită să fie evidențiați toți 
jucătorii Științei care a folosit 
următoarea formație: BERIN- 
DEI — BURNETE, ZAVĂLAȘ, 
RUSW, DOBRESCU — GRIZEA, 
IONESCU (NĂDĂȘAN min. 55), 
BITE A (FAUR, min. 85) —
BALANEANU, ȘTEFAN, PĂ- 
NESCU

MUNCHEN — In cadrul con
cursului internațional atletic de 
la Bonn, proba de 110 m gar
duri a fost cîștigată de vest-ger- 
manul Manfred Schumann cu 
timpul de 13”6/10. Campioana 
europeană de sală în proba de 
săritură în lungime, Brigitte 
Roessen. s-a clasat pe primul 
loc cu performanța de .6,35 m. 
Proba masculină de săritură în 
înălțime a revenit lui Ghiassi 
cu 2,16 m (nou record al Iranu
lui). iar cursa de 800 m — vest- 
germanului Kemper, cu timpul 
de l’49”8/10.

PARIS — Pe terenurile de la 
Roland Garros au început între
cerile celei de a 71-a ediții a 
campionatelor internaționale de 
tenis ale Franței. Performerii 
zilei au fost francezul Meyer .și 
italianul Zugarelli care au eli
minat pe americanii Osborne, 
(cu 8—6, 7—5. 6—4) și respec
tiv McManus (cu 6—4, 3—6, 

6—3). Jucătorul ro- 
Mărmureanu l-a în- 
tenismanul sovietic 
fața căruia a pier- 

seturi cu 6—8. 5—7,

6—3, 6—8, 
mân Petre 
tîlnit pe 
Kakulia în 
dut în trei
6—8.

Ilie Năstase și Ion Țiriac von 
intra joi în concurs.

I. GEORGESCU

AZI :
Meciurile etapei a 24-a a campionatului 

diviziei A la fotbal
Astăzi se desfășoară meciurile 

etapei a 24-a a campionatului 
diviziei A la fotbal. Pe stadio
nul „23 August" din Capitală sc 
va disputa partida dintre echi
pele Steaua București și Sport 
CIup Bacău. In țară sint pro
gramate următoarele jocuri > 
U.T. Arad — Dinamo Bucu
rești; F.C. Argeș Pitești — Uni-

versitatea Cluj; Politehnica Iași
— Rapid. București; C.F.R. Cluj
— Crișul Oradea; Petrolul Plo
iești — A.S.A. Tg. Mureș; Stea
gul roșu Brașov — Universita
tea Craiova și Jiul Petroșani — 
Farul Constanța.

Toate meciurile vor începe Ia 
ora 17,00.

MADRID — Turneul interna
țional de fotbal U.E.F.A. (rezer
vat echipelor de juniori) a fost) 
cîștigat în acest an de echipa 
Angliei. In finala competiției, 
disputată la Barcelona, în pre
zența a peste 30 000 de specta
tori, tinerii fotbaliști englezi au 
învins cu scorul de 2—0 (1—0) 
formația R.F. a Germaniei. Ce
le două goluri au fost înscrise 
de Cammack (min. 5) și Brads
haw (min. 60).

In partida pentru locurile 
3—4, reprezentativa Poloniei a 
întrecut cu 6—5 (după executa
rea loviturilor de la 11 m) selec
ționata Spaniei.

Bruges

(Agerprcs)

BRUXELLES — La 
s-a disputat meciul retur dintre 
selecționatele Belgiei și Tslan- 
dei, contînd pentru prelimina
riile campionatului mondial de 
fotbal. Fotbaliștii belgieni au 
cîștigat cu scorul de 4—0 (2—0).

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara Subunitatea Petroșani 40 396
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