
Joi, 25 mai, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit pe

Primirea
de către tovarășul
Nicolăe Ceaușescu

a ambasadorului Finlandei
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Finlandei la 
București, Kaarlo Veikko Ma= 
kela, în legătură cu plecarea

definitivă a acestuia din țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

ÎNTĂRIREA RÎNDURILOR 
PARTIDULUI 

o activitate vie, 
dinamică, perseverentă

IOAN GHINEA
secretar al Comitetului municipal de partid

LITORALUL IN FAȚA 
MARELUI EXAMEN

Spre a putea prezenta noutățile cu care stațiunile de pe. 
litoralul românesc iși intimpină anul acesta oaspeții, repor
terul a parcurs clin nou cei peste 70 km ai „Brîului" turistic 
de pe țărmul Mării Negre, angajînd discuții cu constructori 
și creatori 
din cadrul

de frumuseți, factori de conducere din stațiuni și 
O.N.T. „Litoral".

Creșterea și înfăptuirea rolu- 
Î.’MÎ conducător al partidului ■es
te una dintre legile generale a- 
le revoluției și construcției so
cialiste. Realizarea în fapt a 
acestui deziderat depinde de 
existența în fiecare sector de 
activitate a unor organizații de 
partid puternice, de repartiza
rea judicioasă a forțelor parti
dului pe locurile cheie ale pro
cesului de producție, de calita
tea membrilor de partid, de 
competența fiecărei organizații 
de partid în conducerea vieții 
economice și sociale.

La plenara C.C. al P.C.R. din 
iii aprilie a.c. se sublinia i 
JPrestigi-ul de care se bucură 
partidul nostru în rândurile în
tregii națiuni, șl-a găsit o vie 
expresie în faptul că în cursul 
anului 1971, a,nul aniversării 
semicentenarului creării Parti
dului Comunist Român, un ma
re număr dintre cei mai îna
intați oameni ai muncii — ro
mâni, maghiari, germani și al
te naționalități — și-au mani
festat dorința de a se încadra 
in puternicul detașament al co
muniștilor, angajîndu-se și mai 
activ în efortul general de ridi
care a României socialiste pe 
noi trepte ale progresului și ci
vilizației"

Acționînd în lumina sarcini
lor izvorâte din documentele 
Congresului al X-lea, a progra
mului de educare marxist-leni- 
nistă a membrilor de partid și 
a celorlalți oameni ai muncii, a 
indicațiilor conducerii partidu
lui. comitetul municipal de par
tid a imprimat organizațiilor 
de partid din Valea Jiului o 
preocupare susținută, cu carac
ter viu și dinamic, pentru creș
terea numerică și calitativă a 
rândurilor partidului. S-a reușit 
astfel ca în industrie, pe șanti
erele de construcții, învățămînt, 
in domeniul ocrotirii sănătății, 
să fie cuprinși în partid un nu
măr însemnat de oameni ai 
muncii care prin exemplul lor 
de dăruire constituie un exem
plu dinamizator pentru colec
tivele în care lucrează. Semni
ficativ este faptul că fiecare al 
8-lea cetățean din municipiul 
Petroșani este membru al Parti
dului Comunist Român. Iată o 
forță capabilă să dinamizeze co
lectivele de muncă, să acțione
ze cu fermitate pentru materia
lizarea în fapte a programului 
partidului.

Ceea ce caracterizează activi
tatea marii majorități a organi
zațiilor de partid din Valea 
Jiului, este preocuparea sporită 
pentru cunoașterea temeinică a 
celor ce solicită intrarea în par
tid, grija permanentă pentru 
calitățile morale, politice și pro
fesionale ale acestora. In prac

tica unor comitete de partid și 
birouri ale organizațiilor de ba
ză cum sînt cele de la I.M.P.P., 
șantierul 1 al Grupului T.C.H., 
sectorul Roșia al U.E.L., Școala 
generală nr. 2 Petroșani, s-a în
cetățenit preocuparea pentru 
cunoașterea temeinică și din 
timp a nivelului de pregătire 
profesională și culturală, com
portarea în producție, familie și 
societate, participarea la viața 
obștească a celor vizați să fie 
primiți în perspectivă în par
tid. Cunoscîndu-i din timp, or
ganele și organizațiile de partid 
au posibilitatea să acționeze cu 
stăruință în vederea pregătirii 
și îndrumării viitorilor comu
niști pentru studierea și însuși
rea de către aceștia a prevede
rilor statutare, a politicii par
tidului și statului nostru. S-a do
vedit deosebit de utilă și efici
entă metoda folosită de organi
zațiile de partid de la S.T.R.A. 
Lupeni, nr. 1 I.M.P., nr. 3 și 7 
de la E.M. Dîlja, atelierul elec
tromecanic al E.M. Uricani, nr. 
1 E.M. Lupeni, nr. 1 și 2 E.M. 
Aninoasa, nr. 4 E.M. Petrila, de 
a repartiza pe acei care solicită 
Primirea în partid, în grija co
muniștilor cu experiență în ac
tivitatea politică și profesiona
lă.

De asemenea, organizațiile de 
partid de la S.C.S.M. Petroșani, 
revizia de vagoane C.F.R., nr. 7 
E.M. Dîlja, șantierul 4 construc
ții Lupeni s-au îngrijit să înca
dreze pe cei care dovedesc po
sibilități de a deveni membri 
de partid în forme organizate 
de educare, de pregătire politi
că și ideologică. Organizațiile 
de partid au manifestat o preo
cupare permanentă de îndru
mare a organizațiilor de masă 
și obștești pentru educarea oa
menilor muncii, activizarea și 
mobilizarea lor la realizarea 
sarcinilor profesionale.

Au fost luate măsuri în vede
rea îndrumării salariaților pen
tru calificare și ridicarea cali
ficării, pentru completarea stu
diilor de cultură generală. S-a 
încetățenit în practica unor or
ganizații de partid metoda de 
a invita la adunările generale 
— în funcție de problemele ce 
se pun în dezbatere — tovarăși 
din rândul nemembrilor de par
tid, spre a lua cunoștință de sar
cinile ce stau în fața organiza
ției și modul cum se acționea
ză pentru soluționarea acestora.

Se poate aprecia că organele 
și organizațiile de partid au ma
nifestat mai multă preocupare 
în vederea asigurării unui con
ținut corespunzător adunărilor 
generale în care se iau în dez
batere cererile celor care soli
cită intrarea în partid. La ma
joritatea organizațiilor de par-

tid a sporit interesul comuniș
tilor pentru a analiza cu prin
cipialitate și exigență calitățile 
moral-politice și profesionale, 
modul în care solicitanții s-au 
pregătit pentru a deveni mem
bri de partid.

Concomitent cu întărirea rân
durilor partidului, multe orga
nizații de bază manifestă o gri
jă deosebită față de educarea 
și îndrumarea celor nou primiți. 
Astfel. încă în adunarea de 
partid după ce se hotărăște a- 
supra celui în cauză, organiza
ția de bază îi încredințează sar
cini concrete, ajutîndu-1 apoi să 
le ducă la îndeplinire. Periodic, 
noii membri de partid sînt che
mați să raporteze asupra modu
lui în care își îndeplinesc sar
cinile. Organele și organizațiile 
de partid au obținut, așadar, 
importante rezultate pozitive în 
munca de primire în partid. 
Dar există motive să afirmăm 
că sînt și lipsuri în acest dome
niu. Astfel, organizațiile de par
tid din șantierele de construc
ții industriale și social-culturale 
din comerț și unitatea de ex
ploatare a lemnului nu au acor
dat toată atenția organizării și 
conducerii muncii în vederea 
realizării integrale a sarcinilor 
ce le-au revenit cu privire la 
efectivul și compoziția partidu
lui.

Așa cum se arată la plenara 
G.G. al P.C.R. din 18 aprilie 
a.c., se neglijează cunoașterea 
temeinică a oamenilor, unele or
ganizații de partid se orientea
ză mai mult după criteriul 
cantitativ dovedind că nu au în
țeles că tăria, forța Și coeziu
nea partidului, influența și au
toritatea sa în rândul maselor 
este determinată în primul rând 
de calitatea membrilor săi. In 
această categorie se numără or
ganizațiile de partid de la lotul 
de construcții T.C.M.M. Vulcan, 
secțiile mecanică I.I.L. Petro
șani, reparații mecanice U.U.M.P 
administrativ I.G.C., nr. 6 E.M. 
Dîlja și altele.

Observațiile critice făcute în 
plenara G.G. al P.C.R. cu pri
vire la faptul că unele organe

(Continuare în pag. a 3-a)

Șeful secției atelier mecanic a I.I.L., loan Cor împreună cu șeful echipei de lăcătuși 
Alexandru Ciciu Și cîțiva colegi de muncă la un consult în fața unei schițe de execuție.

| CERIIIUDINI I 

.1 Precizările referitoare Ia dinamica producției a- <
(l telierului mecanic al întreprinderii de industrie locală Pe- ț 

troșani făcute de inginerul EMERIC FARKAS, directo- < 
rul întreprinderii, vorbesc despre evoluția continuu < 
ascendentă a acestei noi unități de producție a industriei lo- < 
cale din municipiul nostru. <

(. Atelierul mecanic — o construcție nouă, amplasată în J 
partea vestică a Petroșaniului, unde, judecind după obiec- J 
tivele deja existente ori aflate în construcție — Fabrica de ’ 

•j oxigen, Poligonul de prefabricate din beton, Autobaza I.T.A. ’ 
’ ( nr. 3, Fabrica de produse lactate, Spălătoria — boianjeria ' 
\ cooperativei „Unirea", Complexul de purificare a apelor re- 
\ ziduale — este în curs de conturare o adevărată platfor- J 
S mă de deservire a municipiului, și nu numai a Iui — com- ’ 

pletează acest peisaj industrial, răspunde prin producția sa j 
? unor cerințe stringente de interes republican și local. Corn- t 

pus din trei hale principale — mașini-unelte, de confecții • 
l metalice și turnătorie —, atelierul condus cu competență de .

I* comunistul IOAN COR, produce1 deja, cu forțe proprii, ori ( 
•, în cooperare cu alte întreprinderi, o gamă bogată de piese ’ 

» și echipamente metalice. O pondere însemnată în producția 4 
.! atelierului o au macazele pentru liniile ferate cu gabarit ( 
(• mic. Aceste macaze sînt solicitate la ioate exploatările mi- l 

niere din Valea Jiului și din județ, ba chiar și de importan- ] 
I te unități miniere din țară cum sînt Combinatul cărbunelui ( 

din Oradea, întreprinderea minieră Moldova Nouă și altele. < 
r Pe lista produselor industriale realizate aici se înscriu, de l 

asemenea, diferitele uși metalice mecanizate, pilonii de înal- . 
j tă tensiune, rezervoarele de diferite capacități, dulapurile- < 
/ vestiare etajate, pentru dotarea grupurilor sociale ale ex- I 
<. ploatărilor miniere și ale altor întreprinderi, mesele și pa- ] 
S turile metalice, roțile dințate turnate și prelucrate pentru ( 

mașinile-unelte produse de Uzinele mecanice Cugir, diferite ( 
I* alte roți turnate din fontă pentru platformele industriale etc. < 

Un însemnat număr de produse din nomenclatorul atelieru- ’
'» lui răspund direct cerințelor și solicitărilor din partea unor ( 

instituții și a populației. Printre acestea se numără paturile (

T. ȚATARCA (

(Continuare în pag. a 3-a) 1

Entuziasmul
Sectorul III al Exploatării mi

niere Aninoasa a reușit să de
pășească planul de producție, 
pe primele două decade ale lu
nii, cu 482 tone.

Păstrând tradiția hărniciei ca 
și în celelalte luni de la începu
tul anului, muncitorii, tehni
cienii și inginerii de aici s-au 
hotărât să depășească sarcina 
de cărbune lunară ce le revine 
cu 900 tone. Mîndria că sînt 
fruntași creează în_sînul colec-

„Activitățile cultural-artistice 
ale pionierilor sînt o tradiție în 
școala noastră".

Am reținut această expresie a 
profesoarei Iuliana Moldovan, 
comandantă a unității de pio
nieri de la Școala generală de 
10 ani nr. 1 Petrila, deoarece, 
pe lingă condensarea aforistică 
a unei munci îndelungate, cu
prinde și o modestie cu un ca
racter aparte in fața unor re
zultate strălucite. Ultimul trofeu 
pe care școala l-a adăugat la un 
bogat palmares este locul I și 
titlul de laureat pe țară pentru 
montajul tineresc „ClNTÂ VA
LEA JIULUI", prezentat la faza 
republicană a festivalului cul
tural-artistic al elevilor. Pe 
chipurile micilor artiști, in care 
sălășluiește talentul, se desci
frează o justificată mândrie ca
re înflorește cu fiecare nou 
spectacol susținut. Pentru că 
montajul „Cintă Valea Jiului" 
este inspirat din frumusețile 
materiale și umane ale acestor 
meleaguri, este dedicat oameni
lor de aici. A-l urmări pe scenă 
constituie un prilej de autenti
că desfătare artistică; degajarea 
pionierilor și fluența momente
lor îndeamnă la reflecții privind 
disponibilitățile creatoare ale 
copiilor.

f - ———————s
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Individ - colectivitate
___ —_ ___J

Ca în prag de mare sărbă
toare, peste tot reține atenția o 
febrilă activitate : se dau jos 
schele, se fac retușuri proas
petelor zugrăveli, se instalează 
mobilierul se aprovizionează 
magazinele, se netezesc plajele, 
se trasează brazde și se plan
tează flori. Armonios împletite, 
fantezia, utilul și bunul gust 
sînt menite să confere stațiuni
lor noastre maritime Un plus 
de confort și atractivitate.

Roata privirilor de pe terasa 
celui de-al 14-lea nivel al ho-

celor harnici
tivului entuziasm, participare 
cu „tragere de inimă" la con
tinuarea activității în ritmul a- 
vîntat de pînă acum.

In întrecerea dintre schim
buri conduce deocamdată cel 
în care este maistru Ioan Hu
nyady. Dintre brigăzi, cele mai 
bune rezultate le-au obținut 
minerii conduși de Vasile Me- 
reuță, avînd pe schimburi pe 
Gheorghe Munteanu. Gheorghe 
Vîslă, Constantin Neacșu și 
Ioan Maxim.

telului „Riviera" oferă priveliș
tea uriașului covor policrom al 
Mamaiei, presărat cu zeci și 
zeci de flori geometrice — ho-> 
teluri, vile, căsuțe, restaurante, 
magazine etc — transpuse po 
fondul de smarald al parcurilor, 
avînd drept chenar aurul pla
jelor și azurul apelor Actualul 
sezon estival aduce o seamă de 
corective și completări tablou
lui admirat anul trecut : cinci 
noi piscine în perimetrul hote
lurilor „Perla", „București", 
„Majestic", „Modern" si ..Dor
na", un imens bazar comercial 
în stil românesc pe malul la
cului Tăbăcărie, o berărie, noi 
vile, mini-hoteluri. ambarcați
uni de agrement și sport oe 
malul lacului Siutghiol etc In 
nord, spre Năvodari, extinderea 
campingului oferă Mamaiei un 
plus de 2 00() de locuri, iar în 
celălalt pol al stațiunii, în a- 
propierea hotelului „Parc". 
„Piscina olimpică" va oferi po
sibilitatea organizării pe orice 
vreme a concursurilor de nata- 
ție ori continuarea băilor cu 
apă de mare...

Nicolae SIMION

(Con- inuare în pag. a 3-a)

De fapt, cum s-a ajuns la a- 
ceastă performanță artistică ? 
Căutîndu-i rădăcinile, aflăm și 
modalitatea de închegare a mis
teriosului cuvînt „tradiție". In

MÎNDRIA

PIONIERI
LOR 

PETRI LE NI

anii precedenți aveau loc obiș
nuitele serbări școlare. Dar, in 
anul școlar 1970—1971, s-a în
cercat o etapă nouă, superioară 
— estrada pionierească „Vapo
rașul vacanței". A fost o origi
nală sinteză a talentului elevi
lor care a și cîștigat- un meritat

loc doi la jestivalui cultural- 
artistic ediția 1971. Experiența 
a demonstrat că se poate și 
mai mult (ascultam, de curînd, 
pe Emese Grjori, o pionieră vo
lubilă, numai zîmbet, din clasa 
a VI-a C, făcîncl o afirmație op
timistă și îndreptățită, in acest 
sens : „Vrem să mm-rram mai 
departe" !).

— In toamnă, rememora pro
fesoara Iuliana Moldovan, am 
strins vreo 80—100 de copii. 
Timp de o săptămână a durat 
selecționarea lor după care a 
luat naștere un nucleu ce, încet- 
încet, s-a întărit. Prima inten
ție — dansul modern (cel mai 
mic dansator e fiul dumneaei, 
Costinel, elev în clasa a IV-a, 
care o urma în multele după- 
amieze de repetiții). S-a muncit 
intens, cam trei luni, și în de
cembrie era terminat...

Montajul s-a rotunjit treptat. 
Au fost alese melodii de muzicii 
ușoară adecvate vîrstei elevilor 
și posibilităților interpretative, 
dansurile tematice. La început 
cînteccle s-au învățat în cor, la 
unison, după care s-a trecut la

T. SPATARU

(Continuare en pag. a 3-a)

Furnalul de la Govajdia

Instantaneu prin vitrina magazinului de „Legume-fructe" 
a modernului complex comercial vulcăncan

Foto : Ion LICIU

Construit pe Valea 
Runcului, la circa 25 dc 
kilometri dc Hunedoara, 
furnalul dc la Govăjdia, 
constituie o mărturie deo
sebită privind începuturile 
siderurgiei moderne în ți
nutul Hunedoarei. Ampla
sat intr-o zonă cu bogate 
zăcăminte de fier, la poa
lele masivului Poiana Rus- 
căi, acest obiectiv irnlus- 
tri 'l. foarte modern pen
tru anii în care a fost

construit, se numără prin 
tre primele furnale ale 
țării.

Datorită importanței sa 
le istorice, Consiliul popii 
Iar municipal Hunedoara 
a luat lăudabila inițiativă 
de a pune în valoare a 
cest obiectiv, înscriindti-l 
printre punctele turistice 
ale municipiului. In pre 
zent furnalul de la Govăj
dia a cunoscut ample lu
crări de consolidare în

scopul conservării sale.
Mai înainte de a pre

zenta cititorilor ziarului 
„Steagul roșu", principa
lele lucrări efectuate se 
cuvine 1 sublinia cîteva 
date „biografice" din lun
ga viață a jurnalului des
pre care vorbim Furnalul 
de la Govă/dia a fost

Locuitorii Aninoasei

ÎNFĂPTUIESC obiectivele de interes obștesc
Transpunerea în viață a Legii 

nr. 20/1971, privind organizarea 
contribuției bănești și în mun
că, pentru efectuarea unor lu
crări de interes obștesc, repre
zintă pentru locuitorii comunei 
Aninoasa cadrul afirmării iniția
tivei în ridicarea nivelului edi- 
litar-gospodăresc, hotărârea lor 
de a înfăptui obiectivele și sar
cinile asumate în angajamentul 
consiliului popular pe anul 1972.

Stabilind obiectivele ce ur
mează să fie realizate din con
tribuția bănească și în muncă, 
pe baza propunerilor făcute de 
cetățeni, comitetul executiv al 
consiliului popular comunal a 
ținut scama de utilitatea lucră
rilor, de condițiile și perspec
tivele de dezvoltare ale locali
tății. ............. .... . _

Astfel în următorii trei ani 
se vor executa din contribuția 
bănească a locuitorilor obiecti
ve de mare importanță pentru 
întreaga populație a comunei 
cum sînt s supraetajarea școlii 
generale nr. 1, cu încă patru 
săli de clasă, lucrare a cărei va
loare se ridică 1-a suma de 
659 000 lei, extinderea spațiului 
școlar cu încă două săli de cla
să, la școala generală din Is- 
croni, însumînd valoarea de 
136 000 lei și alte lucrări de in
teres obștesc nominalizate în 
lista obiectivelor aprobate de 
delegații împuterniciți ai locui
torilor pe comună.

Dintre lucrările ce urmează 
să se realizeze prin contribuția 
în muncă a locuitorilor, la care 
ș-au deschis deja punctele de

lucru, se numără repararea și 
întreținerea drumului comunal 
pe o distanță de 4 km. în Is- 
croni și 5 km. în Aninoasa. Tre
buie să subliniem faptul că 
pentru această lucrare se vcr 
presta 9000 zile muncă cu bra
țele și cea. 400 zile cu atelajele. 
Valoarea zilelor prestate cu 
brațele va fi de 230 000 lei, iar 
cu atelajele de 19 000 lei.

In scopul organizării și desfă
șurării contribuției bănești și în 
muncă, comitetul executiv al 
consiliului popular comunal a 
luat din timp toate măsurile 
necesare pentru ca locuitorii 
din Aninoasa să-și aducă con
tribuția la realizarea obiective
lor prevăzute. In acest sens au 
fost sprijinite comitetele de ce
tățeni alese pentru coordonarea

lucrărilor edilitare și gospodă
rești, de interes general.

Este demn de remarcat fap
tul că delegații locuitorilor din 
comuna noastră au făcut nume
roase propuneri pentru aplica
rea cît mai corectă a prevede
rilor legii și înzestrarea locali
tății cu obiective de strictă ne
cesitate.

Printre aceștia amintim pe 
Albert Konya care a propus 
construirea unei băi comunale. 
Grigore Bălin, Remus Moisin. 
Dumitru Bulea. Pavel Popa, ca
re au cerut să se execute cana
lizarea unor străzi și moderni
zarea drumului pînă în colonia 
de sus. Rodica Moraru a solici
tat introducerea iluminatului 
public pe șoseaua din Iscroni, 
Vasile Pantelimon a cerut con
struirea unui complex comerci-

Iosif SIMO 
vicepreședinte al Consiliului 
popular comunal Aninoasa

(Sontinuare in pag. a 3,-a)

Mircea NEAGU 

(Continuare în pag aia)

...Și replica sa modernă de la 
Hunedoara
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Cine creste în conul de umbră al omului cu samarul ?

Un ciudat „magnetism" social.
Samarul — practică absurdă și nedreaptă.

VINERI 26 MAI 1972

amintim 
că, în 

de

STATUI... FAR A SOCLU

Cînd Newton, observînd căderea mărului, a 
descoperit legea gravitației, el nu s-a gîndit, cu 
siguranță, că ar putea fi și o variantă socială 
a acestei legi. Căci, oricît am încerca să-l igno
răm, există un soi de „magnetism" social, care 
face ca pe capul UNOR oameni să CADĂ nu 
poame ci... ploaie de sarcini. întruchiparea aces
tei ciudate forțe de atracție este OMUL CU SA
MARUL : cel ce „trage" și duce GREUL „căru
ței" sociale. In cîmpul lui de activitate gravi
tează cele mai diverse sarcini. El face parte din 
comisii, comitete, colective, comandamente, co
legii. cabinete, asociații, formații... Este preșe
dinte sau responsabil în unele, secretar sau 
membru în altele. Este lector, colaborator, con
sultant, referent, propagandist, conferențiar... 
Semnificativ in această privință mi se pare ca-

zui tovarășului Liviu Bota de la E.M. Uricani 
care este șef de serviciu, președinte de sindicat, 
membru în 3 comitete, 3 consilii, 3 comisii, 2 
birouri, 1 colectiv și 1 comandament. L-am în
trebat cum se descurcă. Mi-a răspuns, in nota 
lui, sincer și puțin jenat :

— TREC prin toate, dar nu RĂM1N decît în 
unele.

Firește 1

Mecanismul de atracție reciprocă dintre O- 
M.UL CU SAMARUL și SARCINA SOCIALĂ, 
este același pretutindeni : să-l alegem pe X că 
are experiență; să-l alegem pe X că e... repre
zentativ; să-l însărcinăm pe X- că e un bun 
executant; să-i dăm conferința lui X căci vor-

Pe urmele

„Nu trageți în amă
nunte

De la Trustul alimentației 
publice locale am primit scri
soarea nr. 2766 din 4 mai a.c. 
prin care ni se face cunos
cut că, în urma apariției în 
„Steagul roșu" nr. 6983 din 14 
aprilie, a articolului intitulat 
„Nu trageți în amănunte", 
pentru abaterile săvîr.șite de 
către personalul de deservire 
la adresa unui cor 
bufetiera Elisabeta S 
fost sancționată cu 
ment".

Este necesar să 
conducerii trustului 
concluzia articoluluiț ca 
altfel și în titlul acestuia) am 
sugerat luarea unor măsuri 
maj esențiale. Cititorii au în
țeles desigur că era vorba 
de o critică adresată respon
sabilului de unitate întrucît 
faptele reprobabile la adresa 
consumatorului s-au petrecut 
în timpul cînd responsabilul 
localului se afla în progra
mul de lucru la unitate. Dacă 
faptele au fost posibile de fa
ță cu șeful, ne imaginăm cum 
se comportă personalul în lip
sa acestuia, și, ne maj ima
ginăm cum se preocupă, de 
fapt, respectivul șef, de edu
carea personalului aflat în 
subordine.

Desigur, barmana a fost 
prima vinovată. Dar pentru 
tot ce se petrece într-o uni
tate, răspunde și responsabi
lul acesteia. Nu credeți ?

„Vinovății din culise"

Ca urmare a articolului cu 
titlul de mai sus, publicat în 
„Steagul roșu" nr. 6977 din 7 
aprilie a.C. și a desfășurării 
ulterioare a procesului inten
tat unei mame care și-a pără
sit cei doi copii, punîndu-i în 
neputința de a se îngriji, a- 
flăm că, recent, față de tînă- 
ra mamă care și-a ignorat to
tal îndatoririle, au fost luate 
măsuri pentru a fi judecată 
în stare de arest. Aceste mă
suri decurg din faptele incul
patei, ulterioare apariției ar
ticolului, din atitudinea de to
tală desconsiderare a obliga
țiilor față de proprii ei co
pii.

Reamintim, însă, cu acest 
prilej, că în conținutul artico
lului se arăta cu destulă cla
ritate și vinovăția unor terți 
indivizi, a acelor profitori ca
re au condus pașii tinerei 
spre greșeală. Ne-am aștep
tat ca, odată scoase la iveală 
unele fapte (rezultate din de
clarațiile tinerei M. P.) să se 
procedeze la un prim pas 
pentru stabilirea paternității 
copiilor, și a îndatoririlor 
materiale ce le au față de co
pii, părinții lor.

Nimic mai simplu - toată lu
mea o știe - decit definiția cins
tei. La fel de simplă 
MULUI CINSTIT... Numai 
ori...

Uneori - ca in orice 
de altfel - accentul se 
diferența specifică, adică pe „cins
te", iar genul proxim, adică „o- 
mul", e împins, cu voie sau fără, 
pe planul al doilea. Dar - du
pă cum iarăși se știe - a defini 
este una, a exista este alta ; o- 
mul nu este mai puțin „om", adi
că organism uman, prin faptul că 
funcțiunile sale spirituale, psihice, 
afective, au ajuns la treapta de 
dezvoltare caracterizată prin 
CINSTE.

Un fapt de viață ne-a oferit, 
recent, cîteva elemente pentru ar
gumentarea acestor idei. Un tî
năr specialist, invitat să-și aducă 
obolul la clarificarea unei proble
me (un impas tehnologic, intr-o 
intreprindere tînără, fără rutină, 
fără experiență), și-a declinat sec 
competența, motivîndu-și refuzul 
în următorii termeni : „îmi pare 
rău, dar afacerea asta nu mă pri
vește. Sarcinile mele de produc
ție sînt altele, nu pentru astfel de 
treburi am fost angajat aici, nu 
pentru ele primesc salariu"... „Și 
totuși - i s-a răspuns - dumnea
ta ești singurul nostru specialist 
în această problemă, sau, în orice 
caz, cel mai bun I Te-am ruga să 
ne ajuți 1“ Celălalt a dat, însă, 
din umeri, menținîndu-și refuzul... 
Pină aici, o întîmplare banală. 
Lucrurile au căpătat, însă, un cu 
totul alt curs atunci cînd cineva, 
un membru al conducerii intreprin-

- cea a O- 
că, une-

definiție, 
pune pe

derii, a calificat cu voce tare a- 
titudinea tînărului, numind-o — 
simplu, fără echivoc — „necinsti
tă”... Personajul nostru a sărit ca 
ars : „Vă rog să vă măsurați cu
vintele I Eu — necinstit ? Am bă
gat eu mina în buzunarul cuiva ? 
Capitalul meu (atît cit e I) de price
pere și iscusință, imi aparține pe 
de-a-ntregul I S-a „naționalizat" 
cumva inteligența, a devenit un

bește bine... Apoi totul se reia de la început; 
să-l alegem... să-l delegăm... să-l însărcinăm... 
Ca într-un carusel amețitor. Și totuși, OMUL 
CU SAMARUL nu se lamentează. Nu din re
semnare sau teamă. Dintr-un FEL DE A FI care-i 
este propriu : TACE Șl FACE. TACE din modes
tie și disciplină interioară; FACE din necesita
te și din nevoie de acțiune. De aceea el este 
surd la orice șoaptă veninoasă — de felul : „ce 
te omori atîta omule ? doar nimeni nu-ți ridică 
statuie" — al celor ce NU tac și NU fac sau 
fac numai pentru ei.

Dar mecanismul acesta — care-l situează pe 
OMUL CU SAMARUL in centrul activităților — 
este absurd și nedrept. ABSURD pentru că „sa
marul" depășește puterea lui de tracțiune. In a- 
cest fel, o parte din sarcina socială rămine ne
realizată sau nesatisfăcător realizată. „Samarul" 
devine inevitabil o frînă, un element de deze
chilibru al angrenajului social. Este și NE
DREPT pentru că PLUSUL celui ce „trage" este 
MINUSUL celui ce nu „trage" sau „trage" prea 
puțin. Principiul socialist ,.de la fiecare clupă 
capacitatea sa..." este astfel încălcat și, odată 
cu el, echitatea cea mai. elementară. Căci la 
muncă și aport social INEGALE retribuția este 
aceeași și pentru unul și pentru celălalt.

Există și alte implicații negative. In conul de 
umbră al OMULUI CU SAMARUL trăiește tag
ma comozilor, chiulangiilor și „descurcăreților", 
a celor ce SE PAC că „trag" sau nu „trag” de 
loc.

Specimene parazitare, revendicind pentru ei 
(mai ales „descurcăreții") blazonul „deșteptăciu
nii", aceștia disprețuiesc pe „fraierii" care nu se 
știu „descurca" și cărora „nu le ridică nimeni 
statuie". Atitudinea lor nu este numai demobili-

zaloare. Ea ascunde, vi fapt, disprețul lor față 
de muncă.

. Tagma paraziților sociali este însoțitoarea ine
vitabilă și de nedespărțit a OMULUI CU SA
MARUL. Iar „samarul" acestuia o primă de 
încurajare a chiulului și comodității...

OMUL CU SAMARUL nu este o figură de stil. 
Dar este neîndoios VICTIMA UNUI STIL de
ficitar și dăunător ce ține de munca de condu- ■ 
cere. Desigur, e mai comod și mai puțin riscant 
să încredințezi sarcini unei „elite" de oameni 
capabili și formați. Se ignoră insă un aspect e- 
sențial: participarea la viața socială, la condu
cerea treburilor obștești, este o ȘCOALA de for
mare și de îmbogățire a personalității omului, 
de ridicare a conștiinței lui. O conferință sau o 
lecție bunăoară îmbogățește nu numai orizontul 
cultural al celui ce o ascultă ci și orizontul ce
lui ce o elaborează. Repartizarea SARCINII SO
CIALE trebuie să revină așadar nu numai cîtor- 
va personalități. Societatea de mîine nu se 
poate construi numai cu „doisprezece apostoli". 
Avem nevoie de DETAȘAMENTE de activiști. 
Chiar de mai mult : FIECARE din noi trebuie 
să devină un spirit angajant. Omul viitorului 
este militantul social.

Pe bună dreptate s-a spus de către secretarul 
general al partidului la colocviul din 6 martie 
a.c. privind problemele științei conducerii so
cietății : „Pentru a conduce sînt necesare o bună 
cunoaștere și repartizare a forțelor atît materiale 
cît și umane... avînd însă permanent grijă de a 
folosi și dirija în așa fel forțele incit să se asi
gure progresul multilateral al societății..."

Dacă's-ar reflecta mai mult asupra acestui a- 
devăr am avea mai puțini „descurcăreți" și mai 
puține... „samare".

Ne-ar rămine însă în inimi... statuile celor ce 
le-au purtat.
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de societatea noastră, in anii noș
tri. Nu vom vorbi nici despre fap
tul (nu mai puțin important I) că 
ceea ce denumim, în mod curent, 
„obligație de serviciu", depășeș
te, în societatea noastră, margini
le înguste ale unei operații ruti
niere, devenind expresia unei an
gajări sociale, asumată în nume
le unui înalt imperativ socialist, 
patriotic. Vom vorbi numai - sim-

probleme de producție. Acest tî- 
năr, membru de partid, pe care-I 
cheamă loan Mondoca și care 
lucrează Ia mina Lupeni, a fost 
solicitat, impreună cu întreg co
lectivul brigăzii, atunci cînd în 
fața minei s-au pus niște sarcini 
noi, simțitor sporite, să se gîn- 
dească Ia posibilitățile și meto
dele creșterii producției și produc
tivității muncii. Tînărul nostru nu
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bun al altora, de care autorul ei 
nu mai poate dispune ?"

Oprim relatarea întimplării aici... 
Este punctul în care, după opinia 
noastră, se impun — cu valoare 
de postulat — niște clarificări.

Nu vom discuta, aici, despre 
faptul că acest „capital de inte
ligență" (atit cit era I) al perso
najului nostru, fusese descoperit, 
fructificat, ajutat să crească, să se 
dezvolte, să se afirme, grație unor 
condiții de muncă, de învățătură 
și de creație puse la dispoziție

piu și clar - despre argumentul 
cu care s-a apărat personajul cu 
pricina : despre cinste.

Și vom începe, cu voia lui, cu 
un exemplu... Unul dintre multele, 
dintre nenumăratele pe care le 
poți întîlni, cotidian, în orice loc, 
în orice intreprindere sau institu
ție. Un tînăr miner, șef de briga
dă (tot un tînăr SPECIALIST I), de
și trecut pe statele de lucru Ia 
simpla categorie de „muncitor", 
a fost rugat nu demult, să-și adu
că contribuția la rezolvarea unei

s-a gindit nici o clipă, primind o 
astfel de invitație, că „asta nu-i 
treaba lui", că „nu penrtu asta 
primește leafă", că priceperile și 
cunoștințele lui ar reprezenta un 
„drept personal", exclusiv, de ca
re nimeni nu se poate atinge... 
Ci, muncind cu tenacitate, cău- 
tînd, experimentînd diverse posi
bilități și metode tehnice, a reu
șit, pînă la urmă, să-și organize
ze intr-astfel munca încit să ob
țină realizări la nivelul celor mai 
bune formații de lucru.

Ne-am obișnuit, deseori, să de
finim cinstea numai și numai in 
raport cu contrariul ei - cu hoția 
- numai și numai prin - vorba 
personajului amintit la începutul 
discuției noastre - raportare la 
„buzunarul altuia". Pînă la buzu
narul altuia, însă, mai există și 
propriul tău buzunar, al cărui con
ținut, firește, îți aparține, dar în 
care, să nu uităm, există și o in
vestiție socială, exprimată prin for
me multiple, de la învățămîntul 
gratuit și repartizarea judicioasă 
a forțelor tale, pină la înlesnirile 
timpului liber și la marile chel
tuieli făcute de stat pentru a-ți a- 
sigura accesul Ia cultură, la a- 
sigurarea sănătății etc.

- După părerea mea — ne de
clara loan Mondoca - în defini
ția cinstei intră niște coordonate 
pe care uneori le ignorăm și care 
înseamnă, de fapt, două lucruri : 
in primul rînd, să nu trișezi cu 
CEEA CE EȘTI TU INSUȚl' (pentru 
că tu însuți nu ești numai tu, ci 
și un produs al societății, al tim
pului tău) ; în a! doilea rînd, să 
nu trișezi cu CEEA CE ȘTII (fiind
că ceea ce știi ti s-a oferit, gra
tie aceleiași societăți, aceleiași 
epoci). Doar atunci cînd ambele 
condiții sînt îndeplinite, doar a- 
tunci, după mine, se poate vorbi 
despre „cinste", se poate vorbi 
despre un „om cinstit".

O definiție Ia care subscriem 
din toată inima, 
ar fi putut servi 
cestor rînduri...

o definiție, care 
drept motto a-

In complexitatea dialogului 
nostru cu viața, sîntem puși, 
uneori, în trista situație de a 
recunoște că unii indivizi, din 
fericire tot mai puțini la nu
măr, au o capacitate de-a drep
tul dezarmantă de a-și ascunde 
malformațiile spirituale sub 
falsa poleială a unor cuvinte, 
investite, în accepția lor curen
tă, cu nobile semnificații.

Nu de mult am avut prilejul 
să cunosc un colectiv de oa
meni... „cu studii superioare" 
(cum le plăcea unora din colec
tiv să sublinieze, din două în 
două replici). Ajuns acolo, am 
devenit martorul unei dezbateri 
despre abaterile repetate ale 
șefului unității, de fapt un co
leg de-al lor, care, într-adevăr 
își merita exemplara sancțiune 
ce a primit-o cîteva săptămîni 
după aceea, din partea condu
cerii forului tutelar. Cel luat 
în discuție era. cum am mai 
spus-o, indubitabil vinovat.Cei 
care îl criticau vehement aveau 
toate motivele să o facă. Dar 
cum, și in virtutea căror ra
țiuni acționau așa ?

înaintea omului criticat, șef 
al unității fusese un alt tovarăș 
„cu inima de mamă bună", ca
re „închidea ochii la multe". O 
parte dintre cei care discutau, 
regretau 
Alții, dimpotrivă, 
aducerea 
unui alt 
nuiau ei.
ne".

Așadar,

vizibil înlocuirea sa. 
intenționau 

la „cîrma" unității a 
tovarăș, cu care, bă- 
..s-ar înțelege mai bi

Paul GEORGESCU

Șa 
stația

bilete, cu o mină 
incit, observînd-o, 

și simplu simțeai 
ți se strepezesc

— Așa cum spui, 
Te poți lega de 
lui ?!?

— Doar dacă... izbutești 
Cumva — ca să i- 
împletești.

Desen de Ion LICIU
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TAXATOAREA
era supărată...

P E T
In seara aceea (care 

de fapt nu e prea de
mult) Maticeanu Orten- 
sa, taxatoare pe autobuz 
la l.G.C. Petroșani, era 
din cale afară de indis
pusă. Se vedea cit de 
colo că îi ardea de orice 
numai de muncă nu. 
Plictisită și indiferentă, 
cu gindul dus cine știe 
pe unde, lua banii și eli
bera 
acră 
pur 
cum 
dinții.

Pe autobuz înghesuia
lă, îmbrînceală. Nu zic, 
și din cauza celor ce că
lătoreau, că așa sînt ei, 
nervoși și irascibili. Dar, 
mai ales din cauza cir
culației mașinilor, care 
veneau așa cum se în- 
tîmpla : cite o jumătate 
de oră nici una, iar a- 
poi cite 2—3, sau chiar 
mai multe deodată.

M-am urcat și eu a- 
cum am putut. Din 

Carpați" m-am

R A S E U
urcat cu gindul să merg 
la Petrila. Spun aceas
ta, ca să nu fie vreun 
dubiu. Mi-am făcut loc 
cu umerii, cu coatele, iar 
pînă la urmă am reușit. 
Dar, cum nu reușisem 
să citesc pe tabla de la 
parbriz în ce anume di
recție mergea autobuzul 
în care mă urcasem (se 
vede că găsirea unei so
luții pentru luminarea 
acestuia e o problemă 
la dezlegarea căreia în 
condițiile progresului 
tehnic actual, încă nu 
s-a putut ajunge) am 
găsit cu cale să întreb. 
Pe taxatoare, desigur.

— Spre Petrila ?
Nu mi-a răspuns ea, 

mi-a răspuns un călător 
foarte cumsecade și du
pă cit se vedea bine in
format :

— Da,
- Și 

let ? !
De ce

taxatoarea
ceva și vina e numai a

spre Petrila! 
face un bi-cit

nu recunosc, 
a mormăit

Așadar, interesele personale 
erau la mijloc, ele constituiau 
adevărata, dar nemărturisita, 
cauză a cauzelor, iar nu spiri
tul dezinteresat, civic, de in
transigență față de orice mani
festare anacronică, pe care îl 
afișau cu o vizibilă și striden
tă notă pătimașă. Cum au pro
cedat acești oameni care, dis- 
cutînd deschis, într-un „cadru 
organizat" abaterile colegului 
lor de muncă, se plasau, apa
rent, sub semnul unei depline 
principialități ?

De cum a preluat cel în cau-

ză funcția de conducere, cîțiva 
dintre salariați 
de un carnețel 
zilnic cea mai 
a acestuia. Luni 
această tristă, degradantă, inu
mană vînătoare de greșeli. I se 
Interceptau pînă și convorbiri
le telefonice. In cadrul amin
titei dezbateri, fără nici o jenă, 
aceste carnețele și-au făcut a- 
pariția în mîinile „principiali
lor colegi", care îi citeau celui 
criticat un adevărat jurnal al 
activității' sale zilnice. Totul 
era adevărat. Nu se exagera o 
iotă. Omul din fața mea se fă
cea, fără drept de apel, vino
vat de atîtea și atîtea lucruri;

Dar nu asupra vinovăției Iul 
vom stărui în aceste rînduri, 
ci asupra vinovăției celor care, 
în loc să-și exercite cu înalt 
spirit umanist forța de influen
țare constructivă, își lăsaseră 
cu o dezgustătoare satisfacție 
un coleg de muncă să meargă 
din greșeală în greșeală. îl pîn- 
diseră cu vădită tendențiozitate, 
îi speculaseră cu răutate toate 
mișcările. Se rosteau, desigur, 
adevăruri grave, dar cit de 
meschine erau resorturile care 
le vehiculau 1 Tot ceea ce se 
petrecea nu avea nimic comun 
eu o atitudine loială. francă, 
pornită din îndemnul unor i- 
nimi cinstite care bat în nume
le binelui colectiv, ei era, pur 
și simplu, încununarea regreta
bilă a unui act distructiv, ce vi
za. în exclusivitate. anularea 
unui om. Trist a fost că nimeni 
nu le-a putut reproșa nimic în 
ceasurile 
sacru' 
nizat.
l.itate 
ții.

Scutul în spatele căruia își 
ascundeau eroii de Carton tris
tele deformații sufletești, era,

și-au făcut rest 
în care notaw 
mică greșeală 

de zile a dwat

acelui veritabil ..ma- 
planificat. regizat, orga- 

Totul era plasat cu abi- 
sub semnul principialită-

însă, transparent și lăsa să li 
se vadă întreaga hidoșenie a a- 
devăratului lor chip.

V. RUȘESCU

am fostmea că nu 
stare să înțeleg. Așa 
am repetat:

— Cit anume face 
bilet ?

De rindul acesta, 
x'atoarea scoasă din 
rite, a găsit de cuviință 
să mă repeadă. Și bine 
a făcut, că prea eram 
greu de cap...

— Ți-am spus doar.
— Se poate, dar nu 

am înțeles !
— Si atunci ce vrei ?
— Să-mi mai spuneți 

odată!
— Un leu și cincizeci 

de bani !
Apoi mi-a întors spa

tele. Nu mai înainte de 
a adăuga :

— Că doar nu o să 
spun de o mie de ori.

Nu! Nu prelinsesem 
chiar așa de mult. Doar 
încă o singură dată.

Si uite așa, în seara 
aceea, pe autobuzul cu 
pricina și taxatoarea și 
eu am călătorit foarte 
supărați. Ea era supăra-

în 
că

un

ta- 
să-

tă pe mine pentru că o 
„deranjasem", iar eu e- 
ram supărat pe toți cei 
din îngăduința cărora, 
își permite să bruscheze 
și să repeadă călătorii.

Rămine în sarcina 
conducerii unității la 
care lucrează, ca să a- 
precieze, care ■anume 
din noi eram supărați 
pe bună dreptate și a- 
poi să procedeze în con
secință.

...lar șoferul era 
glumeț 1

Intr-adevăr e amu
zant. Să vezi bieții pie
toni sărind care înco
tro, alungați de trombe
le de apă murdară, 
dreptate asupra lor. 
tine însuți. Iar apoi, 
te depărtezi în goană
ei, chicotind satisfăcut 
că... le-ai făcut figura.

Dacă eventual nu ați 
avut ocazia să „gustați" 
deliciul unor asemenea

în
de 
să 
de

satisfacții, vă puteți do
cumenta stînd de vorbă 
cu șoferul de pe autobu
zul 31 HD 3202 care, 
ce mai, e „specialist" in 
astfel de probleme. Cînd 
trece dumnealui pe stră
zi, mai mare dragul. In 
zilele ploioase bineînțe
les. Nu rămine baltă pe 
care să nu o calce și 
al cărui conținut să nu-l 
împroaște asupra celor 
pe care întîmplarea s-a 
nimerit să-i scoată în 
drumul său. L-am văzut 
personal de ce anume e 
în stare. De nu mă cre
deți, pot dovedi cu cos
tumul pe care l-am dat 
la curățat și care mai 
poartă și azi niște pete, 
o frumusețe. Dintr-o cu
loare banală și unifor
mă cum era înainte, ml 
l-a transformat în ma
terial cu... picățele !

S-ar cuveni acum sl 
fie „pictat" și el nițel. 
După un așa zel, merită 
omul, nu ? !

S. Kay
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ora 4,38 și

științifica pornită de la tema 
„Libertatea și responsabilitatea 
maselor în socialism".

ÎNTĂRIREA RINDURI1OR
PARTIDULUI

stațiunile Eforie

(Urmare din pag. 1)

ți organizații de partid nu s-au 
străduit suficient pentru aplica
rea indicațiilor conducerii de 
partid privind sporirea exigen
ței față de calitățile moral-po- 
Jitice ale celor ce solicită pri
mirea în partid, n-au desfășu
rat o intensă muncă politico-e- 
flucativă în rîndul celor mai 
•buni oameni ai muncii în ve
derea ridicării conștiinței lor 
«socialiste, a pregătirii temeini
ce a acestora, astfel incit înca
drarea în partid să aducă cu 
sine un plus de valoare în ac
tivitatea organizațiilor respec
tive, vizează și activitatea or
ganizațiilor de partid de la sec
torul Lonea al U.E.L.. de la 
tîmplâria I.I.L. Petroșani 12 C 
mina Vulcan. 10 D mina Vul
can și 1 preparai ia Coroești.

In unele organizații de partid 
criteriul de apreciere a calită
ții celor ce urmează a fi pri
miți în partid se rezumă la mo
dul în care solicitantul mun
cește în-producție. Nu 
scama de pregătirea sa 
ideologică și culturală, 
ticiparea la activitatea 
că. de comportarea lui 
socială. Așa se explică faptul 
că organizațiile de partid nr. 1 
E.M. Petrila, general E.M. Pe
trila, l preparația Coroești au 
primit în rîndurile lor oameni 
cu un slab nivel politic și ideo
logic. care nu participă la acti
vitatea obștească.

Se manifestă și în prezent 
lipsuri în activitatea unor orga
nizații de partid în ceea ce pri
vește asigurarea unui conținut 
corespunzător adunărilor gene
rale de primire în partid ; une
le au un caracter formal. Sînt 
cazuri cînd cei care iau cuvîntul 
pe marginea cererii de primire 
în partid se referă doar Ia a- 
precieri superficiale, discuțiile 
nu vizează neajunsurile în ac
tivitatea solicitantului, nu se 
pun întrebări, nu se elucidează 
toate problemele legate de ac
tivitatea și pregătirea politico- 
Meologică a celor în cauză.

se ține 
politică, 
de par- 
obșteas- 
în viața

In documentele adoptate de 
plenara C.C. al P.C.R. din apri
lie a.c. se arăta că „organele și 
organizațiile de partid au dato
ria să manifeste o exigență spo
rită față de calitățile moral-po- 
litice și profesionale ale celor 
ce solicită primirea în partid, 
să cultive la comuniști spiritul 
de răspundere pentru recoman
dările pe care le dau, să sc o 
cupe îndeaproape de cunoaște
rea temeinică a celor care ur
mează a fi primiți în rîndurile 
comuniștilor, de pregătirea lor 
politică, antrenîndu-i efectiv Ia 
realizarea sarcinilor obștești, ia 
acțiuni organizate pe linie de 
partid".

Realizarea acestor cerințe 
presupune ca activitatea de 
creștere numerică și calitativă 
a rîndurilor partidului să fie or
ganizată și condusă în mod sis
tematic de către comitetele de 
partid și birourile organizați
ilor de bază. Cei ce urmează a 
fi primiți în partid să fie din 
timp ajutați de către membri 
organelor de partid, de comu
niștii cu experiență în însuși
rea temeinică a Statutului și 
programului partidului, să cu
noască și să interpreteze prin
cipiile politicii interne și exter
ne a partidului și statului nos
tru, să-și îndeplinească sarcinile 
ce le revin în activitatea pro
fesională și obștească.

îmbunătățirea muncii de pri
mire în partid determină, în 
mod obiectiv, organizarea unei 
activități educative diferențiate 
cu oamenii care doresc să devi
nă membrii ai Partidului Comu
nist Român.

încă la adunarea de primire 
în partid solicitantul trebuie să 
simtă răspunderea pe care o in
cumbă calitatea de comunist, să 
vadă în această adunare o ade
vărată școală de educare mar- 
xist-leninistă, să ia cunoștință 
în profunzime despre preocupă
rile organizației de partid. Im
portant este ca încă în aduna
rea de primire în partid, comu
nistului să i se încredințeze sar
cini concrete, iar organele de

partid să urmărească cu aten
ție și să-1 ajule în îndeplinirea 
lor.

Pe baza prevederilor plena
rei C.C. al P.C.R., din 3—5 no
iembrie 1971, se cere organelor 
și organizațiilor de partid să or
ganizeze acțiuni educative cu 
membrii de partid nou primiți, 
să le explice drepturile și înda- 

- feririle membrilor de partid, să 
imprime la aceștia spiritul de 
răspundere, de intransigență și 
hotărîre fermă față de neajun
suri și lipsuri. Se desprinde, 
din documentele plenarei, indi
cația și necesitatea de a orien
ta munca politico-organizatori- 
că de primire în partid în pri
mul rînd spre muncitorii din 
ramurile de bază ale economiei 
naționale. In acest sens, în mu
nicipiul Petroșani se impune in
tensificarea muncii în organiza
țiile de partid din subteran, de 
la exploatările miniere. din 
șantierele dc construcții social- 
culturale și industriale, de la 
Unitatea de exploatare a lem
nului, din comerț și cooperație, 
din rîndul cadrelor didactice și 
alte sectoare de activitate.

Intîmpinînd Conferința Națio
nală a partidului, eveniment de
osebit de important în viața 
partidului și a poporului nostru, 
organele și organizațiile de par
tid trebuie să-și îmbunătățeas
că necontenit stilul și metode
le de muncă în vederea ridică
rii activității tuturor comuniș
tilor la nivelul cerințelor eta
pei actuale, la afirmarea plena
ră în fiecare sector a polului 
conducător al partidului.

Popasul în
Nord și Eforie Sud îndreptă
țește orientarea preocupărilor 
edililor spre îmbunătățirea sub
stanțială a bazei materiale tu
ristice existente, în scopul ridi
cării Ia un grad cit mai înalt 
de confort a posibilităților de 
găzduire, alimentație, distracții 
și agrement. In ambele stațiuni 
au răsărit noi restaurante, pisci
ne, bazare comerciale, terenuri 
de tenis și minigolf, au fost mo
dernizate și reprofilate o serie 
de unități restaurantiere. Fără 
îndoială, cea mai de seamă rea
lizare pentru Eforie Nord ră
mîne impunătoarea îngemănare 
a hotelurilor ..Delfinul", „Me
duza" și „Steaua de mare" cu
1 360 de locuri, în apropierea 
cărora se construiește cea mai 
mare bază terapeutică a litora
lului. La Eforie Sud a fost lăr
gită principala artefă de circu
lație rutieră ce 
unea, nivelat și 
înalt al mării pe 
te de metri spre 
lărgită plaja.

Cele mai multe noutăți sînt, 
însă, oferita și de data 
de tinerele stațiuni din 
litoralului — adevărată 
Iație turistică în plină 
rență" cu cealaltă perlă. Mama
ia. Investițiile utilizate aici în 
ultimul an se materializează în 
șase hoteluri cu aproximativ
2 000 de locuri la Neptun, alte 
trei hoteluri cu restaurante 
proprii între Jupiter și Venus, 
cel maj mare complex turistic 
din această zonă, cuprinzând 
trei hoteluri cu 1 860 de locuri 
și trei restaurante, la 
Alte restaurante 
Iurile ..Pajura"", 
„Cocorul", zece 
multe bazine cu

Soarele răsare la 
apune la ora 19.47.

Zile trecute din 
Zile rămase — 219.

an 147.

străbate stați- 
taluzai malul 
mai multe su- 
sud, extinsă și

aceasta 
sudul 

const e- 
„concu-

Saturn, 
pe lingă hote- 
„Vulturul" și 
piscine, mai 

apă dulce sau

LITORALUL 
ÎN FATA 
MARELUI 
EXAMEN

de mare, magazine, baze spor
tive etc., alături de bogata ve
getație și de pitorescul așezării, 
vin să completeze și să ridice 
la cote superioare cadrul de pe
trecere a vacanțelor in acest 
fermecător colț al patriei.

La capătul succintului tur al 
litoralului, sintetizarea însem
nărilor din carnetul de reporter 
alcătuiește un cuprinzător mă
nunchi dc realizări cu care sta
țiunile noastre maritime se pre
zintă in fața marelui examen 
turistic: un plus de aproape 
8 000 de locuri in hoteluri, vile, 
căsuțe și campinguri, 16 noi 
restaurante cu 6 400 de locuri, 
32 piscine, 13 terenuri de mini
golf, trei săli de bowling, nu- 

sport, 
cafene- 
pentru 
unități

înfăptuiesc
obiectivele
de interes

obștesc

I 
I
8
I
I

EVENIMENTE
0 1877 — Se împlinesc 95 

dc ani dc la apariția ziarului 
„Socialistul", unul dintre primele 
organe dc presa ale mișcării 
muncitorești din țara noastră 
Q 1912 — 60 dc ani dc la naș
terea lui Marin Chilom, militant 
al mișcării muncitorești din țara 
noastră o 1966 — Proclamarea 
independentei fostei Guyana bri
tanică (la 23. II. 1970 s-a pro
clamat republică) 0 1972 — La 
Bruxelles, între 26 28 mai, se
deslășoară conferința internațio
nală în problemele Namibiei 
0 1972 — Intre 26—28 mai are 
loc congresul al XXIV-lea al 
Partidului Comunist din Olanda 
0 1912 — 60 de ani de la 
nașterea lui Janos Kadar,

PETROȘANI — 7 Noiem- 
bvic: Locotenentul Bullitt; Rc- 
publica: Riimuri spaniole; LO
NEA — Minerul: Anna celor 
1 000 de zile, seriile I—II; VUL
CAN : Sprijiniți-! pe șerif; LU
PENI — CultaYal : Pădurea 
pierdută; BARBATENI : Aștep
tarea; UR1CANI : Floarea soa
relui.

AIn atentiaautomobiliștilor

mergem

Pentru a veni în sprijinul po
sesorilor de autoturisme, motoci
clete $i motorete, filiala județea
nă a Automobil-clubului român 
organizează o ultimă deplasare 
în Valea Jiului a echipei de spe
cialiști pentru efectuarea dc re
vizii tehnice pe anul 1972. Ve
rificarea autoturismelor, moto
cicletelor și motoretelor sc face 
la Stația autoservice Livezeni a 
I.I.L. Petroșani NUMAI 
ZIUA DE VINERI 26 MAI.

din operetele iui Alillockcr; 11,00 
Buletin de știri; 11.05 Din mu
zica popoarelor; 11,15 Pe teme 
juridice; 11,25 Frumoasa țară, 
■dulce Romani? — eîntece; 12,00 
Din repertoriu! lui Raphael; 
12,15 Recita] dc operă; 12,30 
Intîlnke cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Radio
jurnal; 13,15 Avanpremieră coti
diană; 13,30 Scrisori către copii;
13.40 Melodii dc ieri și azi; 
14,00 Compozitorul săpiamînii;
14.40 Piese pentru fanfară; 15,00 
Buletin dc știri; 
cheta economică; 
alese din muzica 
16,00 Radiojurnal;
lucrări corale; 16,25 Cîntă Ni
col ac Felix; 16,35 Muzică popu
lară; 16,50 Publicitate radio; 
17,00 Pentru patrie; 17,3.0 Por
tret în trei melodii ;
Oca; 17,40 Radiocal 
lormare și documcn 
Orele serii; 20,00 
scara; 20,05 Teatru 
Premieră : ..O mică 
de Petre Sălcudcanu 
nescu; 21.25 Revista 
21.45 Din repertoriul lui Nicu- 
șor Prcdescu; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Concert de seară; 22,55 
Moment poetic; 23.00 Concert 
dc scară (continuare); 24.00 Bu
letin dc știri; 0.03—6,00 Estra
da nocturnă

15,05 Radioan-
15.30 Pagini 
de estradă;

16.15 Pre-

tare; 18.00 
Tableta de 
radiofonic, 
diferența" 

și Al. Cor- 
șlagărelor;

al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cuba, prim 
ministru al guvernului revoluțio
nar al Republicii Cuba, care, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România face o 
vizită oficială de prietenie in Ro
mânia; 11,20 Pagini de 
12,00 Universitatea TV; 
Telejurnal; 16,00—17,00 
școală. Economic politică 
III — liceu). Industrializarea so
cialistă a țării, Fizică (in aju
torul candidaților la concursul de 
admitere). Noțiuni de termodi
namică. Mașini termice; 17,3C 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază; 17,35 Arta plastică : 
Expoziția republicană de pictură 
și sculptură 1972 (II); 17,5C
Stop-cadru; 18,15 Studioul artis 
tului amator; 18,35 Satul con
temporan. Reportaj filmat în co
muna Suceveni, județul Galați: 
19.00 Pentru sănătatea dv.; 19.15 
Tragerea Loto; 19,20 1 001 dc 
seri : Felix motanul; 19.30 Tele 
jurnal; 20.10 Drumuri în isto
rie. Muzeul de Istorie al Repti 
blicii Socialiste România (II); 
20.30 Film artistic : „O fereastră 
deschisă spre cer" — producție 
a studiourilor din R. P. Ungară. 
Cu : M. Bayka, L. Nemeth. I. 
Sztankay; 21,50 Anchpta TV : 
„Cazul de la Erata": 22.35 ..2J 
dc ore"

umor:
12,45
Telc-
(anul

VINERI 26 MAI
CASA DE CULTURĂ Petro

șani — La ora 19, în sala expe- 
riment-clubttlui, se vorbește des
pre „Virtuoși români ai țamba
lului".

PROGRAMUL I : 6,00 Mu- ' 
zică și actualități:; 7,00 Radio
jurnal; 8.00 Sumarul presei; 9,30 
Memoria pămîntului românesc , 
(reluare); .10,00 Buletin de știri; 
10,05 Banatule, mîndră floare — 
muzică populară; 10,30 Pagini
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CERTITUDINI
(Urmare dir pag. 1)

tip „student" livrate, la comandă, Institutului de mine, Gru
pului școlar profesional din Tg. Jiu, Casei de copii din U- 
rieani și altor instituții școlare din județ, gardurile și 
porțile metalice in diferite modele și forme, băncile pentru 
parc, cărucioarele pentru transportat butelii de aragaz, reci- 
pienții pentru gunoi, grătarele și plitele pentru sobe, cala
poadele și, bineînțeles, reșoul și butelia de aragaz pentru 
turiști, despre care am mai relatat cîndva.

Creatorii acestor numeroase bunuri materiale sînt oame
nii. E locul să stăruim puțin aici, spre exemplu, asupra celui 
de-al doilea component ca importanță al atelierului — cubi- 
loul. Nașterea și existența lui reprezintă traducerea în fapt 
împlinit a unei concluzii deosebit de valoroase Ia care a a- 
juns conducerea întreprinderii, directorul ci, studiind nece
sitățile unor întreprinderi, ale comerțului, ale populației și 
constituie o exemplificare >n privința felului cum s-a con
cretizat, la nivelul unității de producție Ia care ne referim, 
indicația conducerii partidului referitoare la autoutilare. Da, 
acest cubilou, construit de oamenii atelierului este o măsură 
de autodotare. El topește în prezent, supunîndu-se comen
zilor pe care i le dă echipa de turnători condusă de experi
mentatul MARIN BUTUROAGA, fonta pentru peste 30 de 
tipuri de piese din care mai mult de 10 reprezintă bunuri 
de consum cotidian pentru populație. Producția fizică a cu- 
biloului este actualmente de 200 de tone piese. In 1973 ea se 
va ridica la peste 400 de tone din care 300 de tone vor re
prezenta piesele turnate destinate exportului. Și desigur pro
ducția de piese turnate și cea de confecții nu va rămîne la 
nivelul atins deja. Dimpotrivă, ea se va amplifica și diver
sifica, va răspunde in măsură tot mai mare cerințelor sporite 
din viitor. Această certitudine o dau măsurile ce se înfăptu
iesc acum pentru sporirea capacității de producție a atelie
rului, cele două freze universale noi sosite recent și deja 
puse în funcțiune in hala mașinilor unelte, hărnicia și com
petența unor oameni ca strungarii DUMITRU NICU, IOSIF 
COLBERT, ȘTEFAN BOTICA, ea lăcătușii ALEXANDRU 
CHIU, NICOLAE DRAGAN și IOAN DAN, șefi de echipe, 
ea sudorii CONSTANTIN IOVĂN și NICOLAE NITRAYL ca și 
maiștrii IOAN COR, IOAN DRAGOTA și alții. Deci, această 
certitudine o dau, în primul rînd, oamenii, comuniștii atelie
rului.

al. Multe propuneri 
făcui și cetățenii Vasile 
rășan, Ioan Suciu, Mihâi 
ca, Gheorghe Tăcu, Ica 
Alexandru Munteanu, 
Rădoi, Constantin Cîtea, 
Gabor. Stanca Valea și alții ca
re s-au angajat să spi'ijine co
mitetul executiv în organizarea 
contribuției bănești și în mun
că.

Toți acești locuitori și nume
roși alț.i cetățeni din comuna 
Aninoasa au început deja din 
cursul lunii aprilie să presteze 
zile muncă Ja punctele de lucru 
care s-au deschis. Exemplul lor 
merită să fie apreciat întrueît 
impulsionează participarea ce
lorlalți locuitori.

Hotărîrea și angajamentul ex
primat pentru înfăptuirea nea
bătută a prevederilor Legii nr. 
20/1971, a obiectivelor stabilite 
de comitetul executiv pe baza 
propunerilor cetățenilor, con
stituie o dovadă a faptului că 
locuitorii comunei Aninoasa își 
vor aduce și de data aceasta 
întreaga contribuție la ridica
rea nivelului urbanistic și gos
podăresc al localității, la mate
rializarea tuturor obiectivelor 
propuse.

utile au 
; Mădă- 
i Nedes-

Fodor, 
Miron

Traian

Excursie
Ieri dimineață un grup de 40 

de pensionari din Petroșani au 
plecat cu un autocar al O.J.T. 
Deva într-o excursie de două 
zile pe ruta Petroșani •— Sime- 
ria—Sebeș—Alba Iulia—Cluj.

Furnalul de la Govăjdia
(Urmare din pag. 7)

construit în anul 1813, iar 
parametrii săi funcționali 
II situau în acea vreme la 
nivelul celor mai moderne 
agregate de acest fel din 
Europa. Mai trebuie pre
cizat că acest furnal a 
funcționat pîna în preaj
ma primului război mon
dial, cînd s-au construit

și pus in funcțiune pri
mele furnale de mare ca
pacitate de la Hunedoara.

In mare, furnalul de la 
Govăjdia, își păstrase e- 
lementele caracteristice 
principale. Tocmai de a- 
ceea, lucrările de 
dare și conservare 
încredințate unui 
de specialiști din

consoli- 
au fost 
colectiv 
sectorul

furnale al Combinatului 
siderurgic Hunedoara, care 
și-a îndeplinit bine obli
gațiile asumate. Prin rea
lizarea lucrărilor de res
taurare jurnalul și-a păs
trat înfățișarea sa inițială. 
S-au efectuat lucrări la 
corpul principal al furna
lului, care este construit 
din cărămidă, s-au refăcut

meroase terenuri de 
jocuri mecanice, baruri, 
Ie, magazine, grădinițe 
copii, grupuri sanitare, 
de plajă cu profil alimentar,
pentru desfacerea obiectelor de 
artizanat sau difuzarea presei 
și a cărții. N-au fost neglijate 
nici măsurile pentru ridicarea 
calității serviciilor turistice, în 
care scop s-a avut în primul 
rînd în vedere organizarea mai 
multor cursuri de pregătire și 
perfecționare a recepționerilor 
de hotel, ospătarilor, ajutorilor 
de bucătari etc, și cursuri de 
instruire profesională a lucră
torilor sezonieri.

Printre componentele planului 
de pregătire a unor vacanțe cit 
mai agreabile a celor peste do
uă milioane de turiști așteptați 
în vara aceasta pe țărmul ro
mânesc se înscriu, de asemenea, 
peste 500 de spectacole cultu- 
ral-artistice, concursuri națio
nale, festivaluri, expoziții de 
artă, itinerarii interesante de 
excursii în țară și peste hota
re, vizite la unități muzeale, 
monumente, puncte istorice și 
turistice.

Toate acestea dau garanții că 
anul acesta litoralul nostru, 
mai tentant ca oricînd, va ob
ține note superioare în ansam
blul turismului internațional.

9,00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex; 9,05 Mai 
veți o întrebare ?; 9,45 Curs 
limba germană. Lecția a 17-a; 
10,15 Muzică populară româ
nească; In jurul orei 10,301 
Transmisiune directă de la Aero
portul Internațional Otopeni a 
sosirii în Capitală a tovarășului 
Fidel Castro Ruz, prim-secretar

temperatura maxima 
acrului Ja Petroșani a fost de 
.plus 24 de garde iar la Paring 
•dc plus 16 grade. Minimele au 
fost de plus 6 grade și respec
tiv, plus 8 grade.

Pentru următoarele 24 de orc : 
Vreme frumoasă și călduroasă. 
Cer variabil. Vînt slab pînă la 
potrivit din sectorul nord-vestic.

I 
I 
I

— Valabil de Ia 28 mai 1972 —

13,64;

Nord

SOSIRI ÎN STAȚIA PETROȘANI

orele 
plea-

CLUBURI — Aninoasa. Ca
dran politic, la ora 18; Vulcan 
— La ora. 14, în sala căminului 
nr. 4, un cadran juridic pe bază 
de întrebare-răspuns; Petrila — 
La ora 17, o acțiune de țducațic

NOUL MERS AL
TRENURILOR DE CĂLĂTORI întreprinderea de gospodărie 

locativă Petroșani
Sir. Cuza.

9
Vodă rbb». 23PLECĂRI DIN STAȚIA PETROȘANI

SPRE LUPENI, la orele : 1,10; 5,03; 6,35; 8,10;
14,56; 18,11; 20,40.

SPRE SIMERIA, la orele : 3,30; 8,10; 11,09; 15,40; 20,25.
SPRE CRAIOVA, la orele : 4,09; 17,15; 20,05.
SPRE BUCUREȘTI : — Trenul accelerat nr. 242 pleacă 

din Deva Ia orele 21,55, sosește în Petroșani Ia 23,57, stațio
nează 5 minute, pleacă la 0,02 și sosește în București 
la orele 6,02.

— Trenul personal nr. 2016 pleacă din Simeria la 
5,53, sosește în Petroșani Ia 8,55, staționează 15 minute, 
că la 9,10, sosește în București—Basarab Ia orele 18,24.

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

♦
❖
♦
♦

DE LA LUPENI. Ia orele : 3,16;- 7,03; 8,38; 13,30; 15,22; 
16,48; 20,00; 23,28.

DE LA SIMERIA, la orele : 0,52; 6,19; 11,31; 16,55; 19,40.
DE LA CRAIOVA, la orele : 5,58; 8,01; 22,19.
DE LA BUCUREȘTI : — Trenul accelerat nr. 241 pleacă 

din București Nord la orele 0,03, sosește în Petroșani la 6,15, 
staționează 5 minute, pleacă la 6.20, sosește în Deva la o- 
rele 8,15.

— Trenul personal nr. 2015 pleacă din București—Basa
rab la orele 8,35, sosește în Petroșani la 18,38, staționează 15 
minute, pleacă la 18,53, sosește în Simeria la 21,21.

® TRENURILE ACCELERATE Nr. 241/212 CIRCULA 
DIRECT DE LA ȘI LA MANGALIA, IARNA DE 
LA BUCUREȘTI.
Trenurile directe 241/242 și 2015/2016 circulă prin

VARA
LA ȘI

Roșiori.
@ Trenurile nr. 2703/2704 cu plecarea din Petroșani la 

orele 11,09 și sosirea la 11,31 circulă pe distanța Petroșani— 
Bani Mare—Petroșani cu aviz special.

@ Din stația Lupeni trenurile de călători pleacă spre 
Petroșani la orele : 2,40; 6,25; 8,00; 12,48; 14,40; 16,10; 19.22; 
22,50.

Mim PIONIERILOR PETUILENI
(Urmare din pag. 1)

unmișcare. Aici a fost primit 
ajutor prețios din partea acto
rului Radu Neag, de la Teatrul 
de stat „Valea Jiului", a cărui 
muncă la Școala generală nr. 1 
din Petrila dovedește ce însem
nătate poate avea un sprijin 
competent. Profesorul de muzică 
Gheorghe Muscă a lucrat la 
rîndu-i fără oboseală cu orches
tra (pentru prima dată înființa
tă, din 35 de copii). Și astfel, 
in 27 februarie, a avut loc pri
mul spectacol, șlefuit ulterior 
o bijuterie de mare preț.

„Citită Valea Jiului" este 
cum o realizare colectivă
care se află incorporată munca 
plină de dificultăți a elevilor și 
a profesorilor pasionați de a- 
ceastă idee.

— Principalii animatori, ne 
mărturisea prof. Lucia Daniel, 
directoarea școlii, sînt profeso
rii luliana Moldovan, Gheorghe 
Muscă, Maria Răducanu și în
vățătoarea Eugenia Pricop. Și, 
fără îndoială, părinții, care

ca

a- 
in

hala dc turnare și celelal
te par Ți componente ale 
clădirii care alcătuiau a- 
cest obiectiv istoric cu ca
racter industrial. Pentru 
ca, la prima vedere, jur
nalul pare o clădire obiș
nuita. Doar corpul jurna
lului, ieșit mult deasupra 
clădirii, amintește de un 
obiectiv industrial.

Furnalul de la Govăj
dia, mai ales acum, după 
efectuarea lucrărilor de 
consolidare și conservare, 
reprezintă o mărturie 
semnificativă a îndeletni
cirii făurarilor bunedoreni 
de-a lungul timpului. Iar 
cei care doresc să cunoas
că noile împliniri ale si
derurgiei tioastre socialiste, 
cu punctul de plecare — 
marele combinat hunedo- 
rean ■— trebuie să por
nească de la furnalul din 
Govăjdia.

ne-au înțeles fi ne-au sprijinit. 
In tot acest timp destinat repe
tițiilor, copiii n-au pierdut ni
mic din procesul instructiv-eclu- 
caliv : cu receptivitate și solici
tudine, cadrele didactice au fă
cut ore speciale, meditații. Multi 
elevi chiar au Jăcut progrese la 
învățătură...

Succesul de natură artistică 
a avut o valoare morală stimu
lativă pentru copii, indemnin- 
du-i la și mai multă sirguință. 
Astfel, sini elevii Mariana Za- 
haria (Vil), Adriana Hadu (VII), 
Mircea Călugăru (VII), Valentin 
Tolomei (V), Iosif Deszmery 
(VI) și mulți, mulți alții. Sînt 
și cazuri de mișcătoare devoțiu
ne, de pildă eleva Teojila Teo- 
dosiu (VII), comandanți de de
tașament și cu multe griji in 
familie, dar talentată și foarte 
bună la învățătură. Fondurile 
ce se vor strînge sînt destinate 
unei excursii care să recompen
seze efortul și succesul acestor 
minunați copii, a căror evoluție 
scenică este incintătoare.

Ce însemnează tradiția 1 A fi 
o prezență statornică in viață 
și cu orientare progresivă. Școa
la generală nr. 1 Petrila este o 
astfel de prezență în viața pio
nierească din Valea Jiului, din 
județ și din țară. Acest bun nu
me al școlii care a devenit și 
un punct orientativ in activita
tea pionierească, este consolidat 
cu perseverență: revista „Spre, 
înălțimi" (titlu sugestiv '.) ajunsă 
la nr. 8, a fost încă o dată pre-

miată de curînd; un alt succes 
recent este atribuirea locul I pe 
țară elevilor de la secția ma
ghiară de către revista 
„Jobarăt" care a inițiat un con
curs de jucării și culegeri fol
clorice (elevii Simo Rozalia, Io
sif Deszmery și Emese Gyori). 
La care s-ar mai putea adăuga 
frumoasele performanțe ale e- 
chipei de orientare turistică...

Despre activitățile extrașcola- 
re ale pionierilor de aici s-ar 
putea scrie mult pentru că și 
ele sînt deosebit de variate. Un 
loc aparte îl are, însă, preocu
parea de ordin cultural-artistic. 
Și acest fapt este un merit al 
comandantului unității de pio
nieri, prof. luliana Moldovan, și 
al întregului corp didactic, ca
re au găsit acele tainice căi 
spre sufletele vopiîlor și acele 
metode adecvate de stimulare a 
germenilor artistici. Este o ches
tiune de măiestrie pedagogică 
și de penetrație psihologică ca
re probează, totodată, și 
rea educativă a acestor 
tăți.

Școala generală nr. 1 
s-a transformat intr-un
de referință. Spectacolul pio
nierilor — fuziune, inextricabilă 
a talentului și optimismului — 
de indubitabilă valoare, echiva
lează cu un vibrant omagiu a- 
dus omului și muncii din Va
lea Jiului. Efortul creator al 
copiilor ne emoționează și cu
prinde în sine certitudinea unei 
inerente progresiuni artistice.

valoa- 
activi-

Petrila 
nume

Mica publicitate
PIERDUT legitimație <le serviciu pe numele Horvath 

Iosif, eliberată de Preparația cărbunelui Petrila. O declar 
nulă.

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.

Organizează concurs
PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE :
— ȘEF BIROU INVENTAR ÎN CADRUL 

SERVICIULUI CONTABILITATE - FINAN
CIAR

CONDIȚIILE DE ANGAJARE:
— să fie absolvent al învătămîntului economic 

superior cu o vechime de 6 ani în funcții eco
nomice sau absolvent al învătămîntului mediu 
cu o vechime în funcții economice de 10 ani.

Concursul va avea loc în ziua de 30 mai 1972 
la sediul exploatării.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, 
între orele 6—14, la serviciul salarizare și apli
care norme al Exploatării miniere Uricani.

Trustul Alimentației Publice Locale9PETROȘANI
angajeaza

OSPĂTARI— BARMANI
— BUFETIERI — BUCĂTARI

Condițiile de salarizare și angajare conform 
H.C.M. nr. 914/1968 și a Legii nr. 12z1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, 
între orele 7—10, de la biroul personal al 
T.A.P.L. Petroșani, str. Republicii, nr. 92, te
lefon 1616.
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Belgrad nalte distincții conferite

PARIS 25. — Corespondentul A- 
gerpres, Paul Diaconescu, transmi
te : O delegație a Partidului Comu
nist Român a făcut o vizită în 
Franța, la invitația Partidului Co
munist Francez, în perioada 18—25 
mai 1972.

Delegația Partidului Comunist Ro
mân a fost alcătuită J:* ------
Paul Niculescu-Mizil, 
Comitetului Executiv, 
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
Constantin Băbălău, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Dolj al P.C.R., 
Ionel Dicu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., și Constantin 
Popovici, adjunct al directorului In
stitutului pentru pregătirea cadrelor 
în problemele conducerii social-po- 
litice.

Delegația a luat cunoștință de 
diverse aspecte ale activității Parti
dului Comunist Francez, atît în tim
pul întrevederilor, care au avut loc 
Ia Comitetul Central, cît și cu pri
lejul vizitelor efectuate în Federa
țiile Partidului Comunist Francez 
din departamentele Somme și Val- 
de-Marne. Delegația a vizitat, de 
asemenea, Facultatea de științe din 
Paris, Institutul 
Centrul de studii 
xiste, Muzeul de istorie a mișcării 
muncitorești și 
Franța de la Montreuil și alte obiec
tive economice și social-culturale.

Biroul Politic al Partidului Comu
nist Francez a oferit o masă tovă-

din tovarășii 
membru al 

al Prezidiu-

Maurice Thorez, 
și cercetări mar-

democratice din

rășcască in onoarea delegației Parti
dului Comunist Român. Tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil a avut o în
trevedere cu tovarășul Georges 
Marchais, secretar general adjunct 
al Partidului Comunist Francez.

La încheierea vizitei, între dele
gația Partidului Comunist Român și 
o delegație a Partidului Comunist 
Francez, compusă din tovarășii 
Jacques Duclos și Raymond Guyot, 
membri ai Biroului Politic al P.C. 
Francez, Jean Kanapa și Henri Rol- 
Tanguy, membri ai C.C. al P.C.F., 
și Roger Trugnan, activist la secția 
externă a C.C. al P.C.F., a avut 
loc o informare reciprocă asupra 
activității și preocupărilor celor două 
partide, precum și un schimb de 
vederi privind principalele probleme 
internaționale actuale și alte pro
bleme de interes comun. S-a con
venit să se dezvolte în continuare 
raporturile frățești existente între 
cele două partide, în interesul în
țelegerii reciproce și al unității parti
delor comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor antiimperialiste.

La plecare, pe aeroportul Le Bour
get, delegația Partidului Comunist 
Român a fost salutată de tovarășii 
Gaston Plissonier, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. Francez, Jean Kanapa, Henri 
Rol-Tanguy și Roger Trugnan.

Au fost 
mâniei la 
precum și 
mâne.

prezenți ambasadorul Ro- 
Paris, Constantin Flitan, 
membri ai ambasadei ro-

A ni ver sarea 
zilei de naștere 

a președintelui Tite
BELGRAD 25 (Agerpres). — 

Prezidiul Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia a oferit 
miercuri seara o recepție în 
cinstea președintelui Iosip Broz 
Tito, cu prilejul celei de-a 80-a 
aniversări a zilei sale de naș
tere — transmite agenția Ta- 
ntug. Au luat parte Krste 
Țrvenkovski, vicepreședinte al 
Prezidiului R.S.F.I., Mialko To- 
dorovici, președintele Adunării 
Federale, Veliko Milatovici, pre
ședintele Conferinței Federale 
a U.S.P.M.I., . Gemal Biedici, 
președintele Consiliului Execu
tiv Federal, Stane Dolanț, se-

cretarul Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I., alți conducă
tori de partid și de stat, repre
zentanți ai vieții economice, 
culturale și publice din Iugos
lavia. Au luat parte, de aseme
nea, șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați Ia Belgrad.

Cu acest prilej, conducătorii 
iugoslavi, reprezentanți ai capi
talei iugoslave, participant! la 
războiul de eliberare, lucrători 
în domeniul vieții culturale și 
publice au felicitat pe preșe
dintele Tito cu prilejul zilei sa
le de naștere.

Convorbirile la nivel înalt 
sovieto-americane de la Moscova

lui Jănos Kadar
cu prilejul împlinirii

a 60 de ani

Ședința Comitetului 
Executiv al C.A.E.R.

Kekkonen, a primit joi, la palatul 
prezidențial, delegațiile U.R.S.S. și 
S.U.A. care participă la convorbi
rile asupra limitării cursei înarmă
rilor strategice (SALT), ce se des
fășoară la Helsinki.

„Cosmos-49l“
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

hi Uniunea Sovietică a fost lan
sat joi satelitul artificial al Pă
mântului „Cosmos-491", infor
mează agenția TASS. Aparatura 
Științifică instalată la bordul sate
litului funcționează normal.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — Joi 
25 mai, la Kremlin au continuat 
convorbirile sovieto-americane. La 
convorbiri au participat Nikolai 
Podgornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., A- 
lexci Kosîghin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., și 
Richard Nixon, președintele

După cum relatează 
TASS, în centrul schimbului 
reri s-au aflat probleme ale 
lor economice și comerciale 
Uniunea Sovietică și S.U.A. Convor-

S.U.A. 
agenția 
de pă- 
relații- 
dintre

/. Hoit, ministru ele slat pen
tru finanțe al Marii Britanii, a re
cunoscut, în Camera Comunelor, ca, 
in mai puțin de doi ani de guver
nare conservatoare, puterea de cum
părare a monedei 
sterlina, a scăzut pe 
cu 13,5 la sută.

VIETNAMUL DE SUD
britanice, lira 

piața internă

O Agenția China
că la Pekin a fost . __ ______
guvernele R. P. Chineze și Repu
blicii Arabe Siria, un acord de co
operare economică și tehnică.

Nonă anunță 
semnat, între

♦ Poliția americană a interve
nit pentru a împrăștia o demonstra
ție organizată în fața Capitoliului, 
sediul Congresului S.U.A., pentru a 
cere organului legislativ suprem al 
Statelor Unite să adopte măsuri în 
vederea ‘tătarii ■ imediate a impli
cării americane în războiul din Viet
nam. Printre persoanele arestate se 
numără și cunoscutul militant paci
fist american dr. benjamin Spock.

® La New York s-au deschis 
lucrările sesiunii ordinare a 
Consiliului de tutelă al O.N.U. 
Pe ordinea de zi figurează pro
bleme privind acordarea inde
pendenței teritoriilor Noua Gu
inee și Micronezia, aflate sub 
tutela Australiei și, respectiv, a 
Statelor Unite ale Americii.

® Președintele Franței, Geor
ges Pompidou, l-a primit pe mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Chile, Clodomiro Al- 
meyda Medina, aflat în vizită 
oficială la Paris. Au fost abor
date, cu această ocazie, proble
me privind relațiile bilaterale.

@ La Geneva au început joi 
dimineața lucrările conferinței 
I.A.T.A. (Asociația Internațio
nală pentru Transporturile Ae
riene), la care participă condu
cătorii a peste 60 de companii 
aeriene afiliate Ia aceasta.

Potrivit agenției France Pres- 
se, se așteaptă ca discuțiile să 
se concentreze în mod deosebit 
asupra reducerii ilicite a pre
țurilor și a folosirii tarifelor de 
grup 
aii.

pentru pasagerii individu-

®
țului
nunțat în Parlament hotărîrea 
guvernului Indiei de a naționa
liza comerțul interior cu iută.

Ministrul indian al comer- 
exterior, L. Mishra, a a-

@ Luînd cuvîntul la o adu
nare a Partidului conservator, 
primul ministru al Marii Brita
nii, Edward Heath, a deciarat 
că guvernul său nu intenționea
ză să retragă trupele britanice 
staționate în Irlanda de Nord. 
El a lansat un apel către popu
lație, cerîndu-i să susțină au
toritățile în vederea soluționării 
conflictului dintre cele doua 
comunități din Ulster.

După cum se știe, forțele mi
litare britanice staționează în 
Irlanda de Nord de aproxima
tiv trei ani, In 
telor izbucnite 
rioadă, 338 de 
pierdut viața.
BaHBQSBmiaHaiassKH

timpul inciden- 
în această pe- 
persoane și-auHeidelberg

BUDAPESTA 25 (Agerpres). - 
După cum transmite agenția MTI, 
Consiliul Prezidențial al R. P. Un
gare a conferit primului secretar al 
C.C. al P.M.S.U., Janos Kadar, cu 
prilejul celei de-a 60-a aniversări 
a zilei sale de naștere, titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste" pentru 
activitatea sa remarcabilă în slujba 
clasei muncitoare, a poporului un
gar, în semn de recunoaștere a me
ritelor sale în munca desfășurată 
pentru construirea socialismului.

înalta distincție a fost înmînată 
tovarășului Kadar de către președin
tele Consiliului Prezidențial, Pal 
Losonczi.

Cu același prilej, Comitetul Cen
tral al P.M.S.U, a oferit joi o ma
să. Bcla Biszku, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U., 
a adresat tovarășului Janos Kadar 
un cuvînt de salut din partea Co-

miletului 
scrisoarea
P.M.S.U.
tovarășul 
primele rînduri împotriva

Central și i-a 
de felicitare a 

In scrisoare se 
Janos Kadar a

înmuiat
C.C. al 
arată că 
luptat în 
fascismu

lui, pentru Ungaria liberă, indepen
dentă și democratică, pentru cuce
rirea puterii populare, pentru pre
facerea socialistă a țării.

*
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

După cum relatează agenția TASS, 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a conferit lui Janos Ka
dar Ordinul Lenin, cu prilejul îm
plinirii a 60 de ani, pentru meri
tele sale în dezvoltarea prieteniei 
dintre popoarele sovietic și ungar, 
în întărirea cauzei păcii și a socia
lismului.

MOSCOV/X 25 — Corespon
dentul Agerpres, L. Duță, trans
mite i La 25 mai, ■ la Moscova 
au început lucrările celei de-a 
58-a ședințe extraordinare a Co
mitetului Executiv al Consiliu
lui de Ajutor Economic Reci
proc. La lucrări iau parte repre
zentanții permanenți în Comi
tetul Executiv al Consiliului, 
vicepreședinți ai guvernelor din 
Republica Populară Bulgaria, 
Republica Socialistă Cehoslova
că, Republica Democrată Ger-

mană, Republica Populară Mon
golă, Republica Populară Polo
nă, Republica Socialistă Româ
nia, Republica Populară Unga
ră, Uniunea Sovietică, precum 
și M. Orlandici, membru al Ve- 
cei Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia.

Din Republica Socialistă Ro
mânia, la lucrări participă to
varășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul perma
nent al României în C.A.E.R.

Tentativă 
de escaladare 

a Everestului eșuată

Puternice lovituri date de unitățile 
F.N.E. pozițiilor emericano-saigoneze
VIETNAMUL DE SUD 25 (A- 

gerpres). — Unitățile Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud au dat puternice 
lovituri pozițiilor americano- 
saigoneze din nordul și sudul 
orașului Da Nang, forțînd tru
pele regimului marionetă să a- 
bandoneze, sub presiunea unui 
intens tir de artilerie, două din
tre posturile pe care le deți
neau în valea Que Son, la o 
distanță de 40 km de Da Nang 
— informează agenția Associa
ted Press.

Pe de altă parte, pe frontul 
din regiunea Platourilor Centra
le, forțele patriotice au conti
nuat bombardarea zonei orașu
lui Kontum. Lupte violente au 
fost semnalate și în împrejuri
mile orașului Kontum, într-o 
zonă situată la 4—10 km nord 
de oraș. In urma acestor a- 
tacuri, trupele saigoneze au în
registrat grele pierderi în efecti
ve și materiale de luptă.

birile s-au desfășurat într-o atmos
feră constructivă, de lucru.

In aceeași zi, la Kremlin a fost 
semnat acordul între guvernul 
U.R.S.S. și guvernul S.U.A. cu pri
vire la preîntâmpinarea unor inci
dente în marea liberă și în spațiul 
aerian deasupra ei. Documentul a 
fost semnat de comandantul suprem 
al Flotei maritime militare a 
U.R.S.S., amiralul Serghci Gorșkov, 
și ministrul marinei al S.U.A., John 
Warner. Acest acord, elaborat în 
cursul tratativelor care au avut loc 
în octombrie 1971 și mai 1972, este 
îndreptat spre asigurarea securității 
navigației navelor militare și zbo
rurilor avioanelor celor două țări în 
conformitate cit normele dreptului 
internațional. El conține obligațiile 
reciproce privind neadmiterea, de 
către navele și avioanele fiecăreia 
din părți, a unor acțiuni care pot 
crea piedici sau pericole pentru na
vele sau avioanele celeilalte părți.

25 (Ager- 
expediție 

escaladarea vîrfultii

Sofia
A

Întrevedere Fidel Castro
Todoi Jivkov

SOFIA 25 (Agerpres). — Fi
del Castro Ruz, prim secretar 
al C.C. al P.C. din. Cuba, pri
mul ministru al Guvernului Re
voluționar, conducătorul delega
ției de partid și guvernamen
tale cubaneze aflate în vizita 
în Bulgaria, a avut, joi la Sofia, 
o întrevedere cu Todor Jivkov, 
prim secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de stat, Stanko Todorov, mem-

bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., președintele Consiliu
lui de Miniștri, precum 
alți membri și membri 
ănți ai Biroului Politic și 
crețari ai C.C. ai P.C.B.

La această întrevedere,
șurată într-o atmosferă priete
nească, au participat membrii 
delegației de partid și guverna
mentale cubaneze, informează 
agenția B.T.A.

și cu 
suple- 
cu se-

desfă-

Pentagonul a suplimentat numărul de bombardiere gigant „B-52“ care operează în Indochina
WASHINGTON 25 (Agerpres). 

— Aproximativ 12 super-bom- 
bardiere „B-52“ au primit în sea
ra de 24 mai ordinul de a zbu
ra de la baza aeriană Carswell, 
din Texas, spre Insula Guam, 
în Pacific — transmite agenția 
France Presse. Alte 40 aparate 
au fost puse în stare de alarmă 
la bazele metropolitane pentru 
a se pregăti să plece spre Asia 
de sud-est. Sosirea în Guam a 
celor 12 bombardiere „B-52“ va 
spori la 152 numărul avioane
lor de acest tip care participă 
la operațiile din Indochina. In 
total, aproximativ 1 000 avioa
ne americane de toate tipurile 
operează în Asia de sud-est.

(Agerpres). 
anunțarea

WASHINGTON 25
— Referindu-se la 
hotărîrii Pentagonului de a tri
mite un număr suplimentar de 
bombardiere gigant „B-52“ pen
tru a participa la operațiunile 
militare din Vietnam, agenția 
Associated Press precizează că 
numărul bombardierelor de 
mare capacitate și al avioane
lor de asalt, îndeosebi bombar
diere „F-139“ și „B-52“, a atins 
cifra de aproape 1 000, nivel 
comparabil cu „perioada de 
vîrf“ a implicării Statelor U- 
nite în războiul din Vietnam, de 
acum patru ani.

cu bombeExplozii
la sediul cartierului general 

americane 
occidentală

al trupelor 
din Europa

HEIDELBERG 25 (Agerpres). — 
Exploziile, la un interval de numai 
15 secunde, a două bombe plasate 
în incinta cartierului general al tru
pelor americane din Europa occiden
tală, cu sediul la Heidelberg, au 
provocat, miercuri, moartea a trei 
militari americani, rănirea altor cinci 
persoane și avarierea serioasă a clă
dirii principale din vecinătate.

Agențiile internaționale de presă 
relevă că este pentru a doua oară 
luna aceasta cînd au loc asemenea 
incidente, reamintind explozia pro
dusă la 11 mai la cartierul gene
ral al Corpului de armată american 
din Frankfurt pe Main soldată, du
pă cum s-a anunțat, cu moartea 
unui ofițer și rănirea altor 13 mi
litari americani.

KATMANDU 
preș). — O nouă 
vizînd 
Everest, pe versantul de sud-
vest al masivului Himalaia, 
a renunțat la încercarea de a 
executa ascensiunea, 
donul a 
condițiile 
proaste.

Echipa, 
niști din 
Austria, Anglia, Italia, Spa
nia și Elveția, este cea de-a 
treia expediție care eșuează 
în tentative de escaladare a 
Everestului pe această rută.

Aban- 
fost determinat de 
atmosferice foarte

compusă din alpi- 
R.F. a Germaniei,

Accidentele pe șoselele 
Italiei

SAIGON 25 (Agerpres). — 
Orașul Kontum, capitală pro
vincială din zona Platourilor 
înalte, a fost asediată, joi, de 
forțele Frontului Național de E- 
liberarc, anunță agenția France 
Presse. Atacurile patrioților 
s-au intensificat brusc joi di
mineața, după ce o unitate a 
F.N.E. a străpuns în perimetrul 
de apărare al garnizoanei saigo- 
neze din Kontum și a pus stă- 
pînire pe cea maj mare parte 

aeroportului orașului.a Aviația S.U.A. a atacat zone dens populate din R.D. Vietnam
HANOI 25 (Agerpres). —- Mi

nisterul de externe al Republi
cii Democrate Vietnam a dat 
publicității o declarație în care 
arată că, la 24 mai, aviația 
Statelor Unite a atacat din nou 
zone dens populate situate între 
provincia Quang Ninh și zona 
orașului Vinh Linh, bombar- 
dînd, totodată, cartiere locuite 
și suburbiile orașului Haifong. 
Bombardamentele au provocat 
numeroase victime în 
populației civile și au 
clădirile unor instituții 
mice și culturale.

rîndul 
distrus 
econo-
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DUMINICA 28 MAI
Gimnastica pentru toți 

i Cravatele roșii.
1 Viața satului.
Să înțelegem muzica. 
Leonard Bernstein în re
trospectivă. In program i 
Uvertura „Leonora II" 
de Beethoven, „Marea11
— trei schițe simfonice 
de Debussy, 
„1812" de ‘ 
De strajă 
Emisiune 
ghiară. 
Telesport.
— Uruguay.
une de la Leipzig. „Pre
miul Europei" la ciclism 
pe pistă. Transmisiune 
de la Praga.
Postmeridian.
Serial pentru copii < 
„Potcoava de piatră'1 (I). 
Primul episod : Carele 
ghiaurului.
Cîntare patriei. Concurs 
coral interjudețean. 
Reportajul săptămînii 1 
Existența a doua.
1 001 de seri. 
Telejurnal.
La porțile istoriei, la 
porțile luminii. Specta
col de sunet și lumină 
dedicat împlinirii a 1850 
de ani de atestare docu
mentară a Municipiului 
Drobeta — Tr. Severin 
și inaugurarea Hidrocen
tralei de la Porțile de 
Fier.
Film artistic > Hiberna- 
tus — cu Luis de Funes. 
Telejurnal — duminică 
sportivă.

Uvertura 
Ceaikovscki. 
patriei.

în limba ma-

Fotbali R.D.G 
Transmisi-

LUNI 29 MAI

16,30—17,00 Curs de limba 
rusă — Lecția a lG-a (re
luare).
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Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon i 1662 /'

POPORUL RHODESIAN NU VREA 
SĂ AȘTEPTE 500 DE ANI!

ROMA 25 (Agerpres). 
Potrivit unei statistici a 
tomobil Clubului italian, 
anul 1971 în Italia au fost în
registrate aproximativ 304000 
accidente rutiere, în urma că
rora 9 783 de persoane și-au 
pierdut viața, iar alte 234 000 
au fost rănite.

au- 
în

t 
ț

î

4

țiunilor Unite pentru Educa 
ție, Știință și Cultură 
(UNESCO) a sosit la Cairo, 
pentru a vizita templele de 
Ia Philae, a căror zonă ur
mează a fi acoperită de ape
le Nilului, reținute de mare
le baraj de la Asșuan. Ex- 
perții UNESCO urmează să-și 
dea, cu acest prilej, avizul a- 
supra proiectului <le muta
re a templelor de Ia Philae, 
operațiune al cărei cost se va 
ridica Ia 13,5 milioane do
lari. Lucrările pentru pregă
tirea terenului unde urmea
ză a fi amplasat 
arhitectonic de Ia 
și început.

Templele de la
fost construite în secolul VII 
î.e.n., pe Insula Agilkia, situ
ată în mijlocul apelor Nilu
lui.

ansamblul 
Pliilae au

Philae au

Plasmă Ia temperatura 
de 50 milioane grade C

Prezentat la Salisbury din vre
me și ca un eveniment de seamă, 
discursul radiodifuzat al lui Ian 
Smith, șeful guvernului rasist rho- 
desian, n-a adus însă vreo nou
tate : în fond, el n-a făcut decit 
să precizeze că echipa sa guver
namentală respinge concluziile 
Comisiei Pearce.

Ilotărîrea nu este surprinzătoa
re.

Dacă respingerea concluziilor 
Comisiei Pearce era de așteptat, 
surprinde însă candoarea cu ca
re regimul rhodesian încearcă să 
demonstreze cum s-a ajuns la... 
eroare. Nu se poate afirma că 
majoritatea populației din Rhode
sia se opune respectivului acord 
— arată Ian Smith, pentru că t

1. Membrii Comisiei n-au pu
tut chestiona decit un număr re
dus de africani (atât cît le-au per
mis autoritățile de la Salisbury).

2. Băștinașii rhodesieni nu cu
nosc pur și simplu prevederile a- 
cordului (rasiștii albi au luat mă
suri în acest sens).

3. Acei care au răspuns „nu" 
la chestionarul alcătuit de mem
brii Comisiei Pearce... „n-au știut 
despre ce este vorba".

In concluzie, raționează lan 
Smith, acordul dintre guvernul 
britanic și cel rhodesian nu poa
te fi decit binevenit în Rhode
sia. Cei 5 milioane de „coloured" 
(majoritatea populației țării) abia 
așteaptă să fie consfințite defi
nitiv draconicele practici rasiale 
și- ard de nerăbdare să vadă o 
dată recunoscută constituția din 
1969 (pe care acordul o consi
deră valabilă). O constituție atît 
de dreaptă și de echitabilă, in
cit prevede că africanii vor fi 
întotdeauna niște paria in pro
pria lor țară, că la Salisbury nu 
va fi niciodată instaurat un re
gim al majorității și că tot ceea 
ce pot spera băștinașii, este o 
reprezentare egală, cu a albilor 
în Parlament, dar, conform unor 
criterii ce permit înfăptuirea a- 
cestui lucru, abia după... 500 de 
ani.

Acestui acord și acestei consti
tuții, spune Smith, i se împotri
vește un procent neglijabil de 
„coloured". Restul băștinașilor 
zburda in bantustane (cum se nu
mesc rezervațiile în care sînt 
închiși), unde procentul mortali-

tații infantile este de 3C2—400 
la mie (cel mai ridicat din lume), 
unde 60 la sulă din populație 
nu știe ce e un dejun, iar 17 la 
sută se află intr-o stare de sub
nutriție totală (conform statisti
cilor O.N.U.). Se răsfață aproape 
5 milioane de oameni, pe un te
ritoriu reprezentând 5 la sută,din 
suprafața totală a țării, restul de 
95 la sută aparținînd celor 
250 000 de albi. Iar în marile o- 
rașe, acei care au reușit să ob
țină o slujbă (14 la sută) sînt 
foarte mulțumiți că primesc sala
rii de 150 de ori mai mici decit 
colegii albi.

Membrii Comisiei Pearce,— o 
mărturisesc singuri — au întâm
pinat mari greutăți din partea 
rasiștilor în încercarea lor de 
a-și duce la capăt misiunea. Și 
cu toate acestea, concluziile an
chetei au fost nete: marea majo
ritate a populației de culoare din 
Rhodesia nu pare deloc dornică 
să aștepte 500 de ani ca să ob
țină o reprezentare egala cu a 
albilor în Parlament.

Venera ANGIIEL
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Proiect de mutare 
a templelor egiptene 

de la Philae
CAIRO 25 (Agerpres). — O 

delegație a Organizației Na-

OSAKA 25 (Agerpres). — 
Un grup de savanți japonezi 
au reușit recent să obțină 
plasmă la o temperatură de 
50 milioane grade Celsius, a 
anunțat Universitatea din O- 
saka, unde s-au desfășurat 
experiențele.

Succesul obținut poate fi 
considerat ca o etapă a pro
cesului de utilizare practică 
a reacției termonucleare în 
scopuri pașnice, subliniază 
comunicabil Universității din 
Osaka.

Testele preliminare electorale din statele 
americane Rhode

WASHINGTON 25 (Agerpres). 
— Testele preliminare în rîndu- 
rile electoratului Partidului de
mocrat din statele americane 
Rhode Island și Oregon, desfă
șurate marți, au fost cîștigate 
de senatorul George McGovern, 
care a reușit să-și adjudece ast
fel pe toți cei 22 de delegați la 
Convenția Națională a Partidu
lui democrat din Rhode Island 
și 34 din Oregon, detașîndu-se 
net de ceilalți candidați la ob
ținerea învestiturii pentru ale
gerile prezidențiale din noiem
brie anul curent. Agențiile a- 
mericane precizează că în ca
drul reuniunilor electorale din 
districtul Missouri s-a hotărit 
ca delegații la convenție, în nu
măr de 11, să se pronunțe, de 
asemenea, în favoarea lui Mc

Island și Oregon
Govern, care reușește să total, 
zeze astfel 502 delegați din cei 
1 509 necesari pentru a fi inves
tit. Se remarcă faptul că McGo
vern s-a distanțat, astfel, apre
ciabil de guvernatorul George 
Wallace, situat pe locul doi, cu 
323 delegați, de 
beri Humphrey 
Edmund Muskie, 
găti.
cum 
tivă 
re.

In
Rhode Island și Oregon, desfă
șurate în cadrul electoratului re
publican, președintele Nixon a 
obținut, întîmpinînd o slabă 
opoziție, peste 50 la sută și, res
pectiv, peste 84 la sută din vo
turile exprimate.

senatorul Hu- 
cu 290, și de 
cu 153 dele- 
retras, după 

campania ac-
Muskie s-a 
se știe, din 

pentru alegerile prelimina-

alegerile preliminare din

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

pentru conducătorii auto. 
Căminul.
Scena — Emisiune de 
actualitate și critică tea
trală.
Noutăți cultural artisti
ce.
1 001 de seri. 
Telejurnal. 
Reflector.-
Film serial i Salut Ger
maine 
Lumea 
dustria

21,30 Steaua
24 de ore. 
Contraste în 
talului.

18,00
18,45

19,10

22,30
22,45

9,00

22,10

22,30

Publicitate.
1 001 de seri. 
Telejurnal.
Tito Gobbi la București. 
Prim-plan i Ștefania lo- 
nescu, președinta Coope
rativei agricole de pro
ducție din comuna Pu- 
tineiu, jud. Teleorman. 
Vedete ale muzicii ușoa
re.
24 de ore.

18,25

18,50
19,00

Timp și anotimp în agri
cultură.
Tragerea pronoexpres.
In întîmpinarea conferin
ței naționale a Partidului 
Comunist Român. Dina
mica societății românești 
1 001 de seri.
Telejurnal.
Reportaj TV i Tînjeaua. 
Teiecinemateca ! Crimă 
și pedeapsă — Adaptare

18,30

18,50

19,00

în limba maghiară.
Reportaj TV — Cro
chiuri... De Ziua inter
națională a copilului.
Tragerea de amortizare 
ADAS.
In întîmpinarea Confe
rinței naționale a Parti
dului Comunist Român. 
Intelectualitatea tehnică 
își sporește
pentru progresul 
mie.i socialiste.
1 001 de seri. 
Telejurnal. 
Reflector.
Tinerii despic ei 
Pagini de umor i
turi în epoca de piatră. 
Avanpremieră.
Recital în trei.
Sub soarele Tunisiei. 
24 de ore.

19,00

19,20
19,30
20,00

(III).
de mîine — In- 
previziunii.
fără

MARȚI 30

nume.

lumea capi-

MAI

Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex.
Teleșcoaia>
Curs de limba rusă. Lec
ția a 17-a (reluare). 
Căminul (reluare).
Fiim serial! Patru tan- 
chiști și un cîine. (XV) 
(reluare).

12,10 Telejurnal.
16,30—17,00 Curs de limba 

franceză. Lecția a 17-a 
(reluare).
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază.
De la Alfa la Omega. 
Enciclopedie pentru e- 
levi.
Cîntec de dor — Tălmă
cirea coregrafică a unora 
din cele mai frumoase 
cîntece interpretate 
Maria Tănase.
Semenic 2000 
întrebări și răspunsuri, 
îmbinarea armonioasă a 
centralismului democra
tic cu o largă autonomie 
locală.

9,05
10,00

17,30

de

9,00

10,30

P ROGRAMUL

TV
MIERCURI 31 MAI

pentru 
săptămîna 

viitoare

Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex. 
Semenic 2000 (reluare). 
Prim-plan : Ștefania Io- 
nescu (reluare). 
Desen, animat. 
Curs de limba 
Lecția a 18-a. 
Teiecinemateca 
copii și tineret
„Cei doi care au 
luna".
întrebări și răspunsuri 
Telejurnal.
Teleșcoaia (reluare).

franceză.

pentru 
(reluare), 

furat

12,00
12.30
15.30
16,30—17,00 Curs de limba en

gleză. Lecția a 17-a (re
luare).
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază.
O viață pentru o idee : 
Emil Racoviță.
Interpreți de muzică 
populară.

17,30

17,35

18,05

3 C—I

22,05
22,20

după Dostoievski.
24 de ore.
Finala Cupei Campioni
lor europeni Ia fotbal i 
Ajax Amsterdam—Inter- 
nazionale Milano.

JOI 1 IUNIE

Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex. 
Prietenii..................."
România 
luare).
Curs de
(lecția a 
Teiecinemateca i Crimă 
și pedeapsă (reluare).

12,15 Primăvara la Sofia (re
luare).

13,00 Telejurnal.
16,30—17,00 Curs de limba 

germană. Lecția a 17-a 
(reluare).

17,30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Emisiune

9,00

9,05
9,30

10,30

lui Așchiuță. 
în lume (re-

limba engleză
18-a).

21,50
21,55
22,10
22,30

9,00

eforturile 
econo-

înșiși.
Aven-

VINERI 2 IUNIE

Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex.
Dinamica societății ro
mânești (reluare).
Moment folcloric i Rap
sodie românească.
Existența a doua (re
luare).
Curs de limba germană 
(Lecția a 18-a).
Film serial pentru copiii 
Aii și cămila (reluare).

10,45 Pagini de umor i Aven
turi în epoca de piatră, 
(reluare).

11,35 Bucureștiul necunoscut 
(reluare).

12,00 Telejurnal.
16,00—17,00 Teleșcoaia.
17,30

9.05

9,25

10,00

10,30

Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Arta Plas
tică.
Stop-cadru.
Farmecul operetei.

17,45
18,10
18,30 Satul contemporan.
18,50 Tragerea Loto.

EZ3E

20,15
22,20

22,40

9,00

9,05

9,35

Revista literară TV. Li
teratură și actualitate.
1 001 de seri.
Telejurnal.
Drumuri în istorie. Mu
zeul de istorie al Repu
blicii Socialiste România. 
(HI) — Unitate și nea- 
tîrnare.
Film artistic i Hatari.
Abruzzi și Molise — 
film documentar italian. 
24 de ore. Din țările so
cialiste.

SIMBAtA 3 IUNIE

9,50

de
Telex.
pentru toți

ou gospodine-

Deschiderea emisiunii 
dimineață.
Biblioteca 
(reluare).

De vorbă 
le.
Teleenciclopedia (relua
re).
Drumuri în istorie : Mu
zeul de istorie 11 Repu
blicii Socialiste Româ
nia. (III) (reluare).
Revista literară TV (re
luare).
Selecțiuni din emisiunea 
de divertisment lașul pe 
adresa dv. (reluare). 
Telejurnal.
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Emisiune 
în limba germană. 
Ritm, tinerețe, dans. 
Săptămîna în imagini. 
1 001 de seri.
Telejurnal. 
Avanpremieră. 
Teleenciclopedia.
Televarietăți. Emisiune 
muzical-distractivă.

22,00 Șlagăre îndrăgite, mari 
cîntăreți.

22,15 Telejurnal.
22,30 Campionatele europene 

de box — tineret (as
pecte înregistrate).

10,50

11,05

11,25

12,15
16,30

3 3
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