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președintelui Consiliului de Stat al Republicii
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, adresat 
Adunării reprezentanților opiniei publice pentru 

securitate și cooperare europeană de la Bruxelles

Comuniștii, întregul colectiv 
al minei Aninoasa se angajează

r

ferm, cu încredere în forțele

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

Constanță în eforturi, 
angajare entuziastă 

pentru producții 
sporite de cărbune

Imi este deosebit de plăcut, 
ca, în numele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia și al meu personal să 
vă adresez un salut cordial 
dumneavoastră, participanților 
la Adunarea reprezentanților o- 
piniei publice pentru securitate 
și cooperare europeană.

Adunarea dumneavoastră se 
desfășoară în condițiile cînd în 
întreaga lume se afirmă tot mai 
puternic voința popoarelor de 
a munci și crea într-un climat 
de liniște și pace, cînd ideia 
transformării Europei într-un 
continent al colaborării, bunei 
înțelegeri și securității întruneș
te adeziunea celor mai largi 
cercuri ale opiniei publice, im- 
punîndu-se ca un deziderat ma
jor, realizabil, al zilelor noas
tre. Popoarele din Europa — pe 
al cărei pămînt s-au creat mi
nunate valori ale tezaurului de 
civilizație al omenirii, dar care 
a și cunoscut atîtea distrugeri, 
suferințe și vărsări de sînge — 
devin tot mai conștiente de ne
cesitatea edificării în această 
parte a lumii a unui sistem 
trainic de securitate, care să o- 
fere tuturor națiunilor europe
ne garanția că se vor putea 
dezvolta la adăpost de orice 
acte de agresiune, de imixtiuni

proprii, să realizeze exemplar
sarcinile de plan I

® A crescut și s-a modernizat mina, au crescut 
oamenii ei...

® Intr-un an, încă un salariu și jumătate pe lingă 
©

și s-au maturizat și

In efortul unanim, catali
zator al energiilor întregului 
popor hotărît să înfăptuiască 
planul cincinal înainte de 
termen, se înscriu și străda
niile de zi cu zi ale colecti
velor minerești din Valea Ji
ului, pe fronturile din subte
ran. Constanță în eforturi, i- 
niițiative valoroase, — între 
acestea se pot. menționa cele 
pentru reînnoirea angajamen
telor luate în întrecerea so
cialistă —, angajare entuzias-

tă 
de 
coordonatele activității mul
tora dintre colectivele celui 
mai mare bazin carbonifer al 
țării. Apropierea Conferin
ței Naționale a partidului 
le determină o și mai intensă 
mobilizare a resurselor de 
care dispun pentru realizarea 
sarcinilor de plan la toți in
dicatorii, pentru creșterea ne
încetată a producției și a 
productivității muncii.

pentru producții sporite 
cărbune — iată cîteva din

e semnificație are o sărbă
toare pentru copiii preșco
lari ? Ei sînt la vîrsta 

cînd emoțiile și sentimentele a- 
coperă cîmpul personalității lor, 
cînd gîndirea lor are un caracter 
strict intuitiv. Pentru ei „Ziua co
pilului" este o noțiune pe care 
n-o pătrund, dar o leagă de a- 
numite bucurii cu totul specifice 
vîrstei — bucuria darurilor.

Ieri la amiază priveam zecile 
de copii aflați la căminul consi
liului popular (mai mult cunos-

cel normal !
create, cu exigențeleRealizările să fie în concordanță cu condițiile 

înainte de cincinal.
Un stil de muncă care trebuie combătut : a se promite una și a se face

puse

alta... De ce unii să „tragă" și alții să... contemple ?
® Să se a’ducă toate brigăzile minei în situația să-și onoreze sarcinile de 

plan !
® Cu „fața" producției spre „soarele" realizărilor de prestigiu !

Recenta adunare a activului de partid de Ia 
mina Aninoasa — propunîndu-și să analizeze 
profund cu simț de răspundere, modul în care 
comuniștii, întregul colectiv al minei, au muncit 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce le-au revenit în 
lumina hotărîrilor Conferinței Naționale a PC R. 
din decembrie 1967 și ale celui de-a! X-lea Con
gres al partidului — a depins, in mare măsură, 
de orientarea imprimată de informarea prezen
tată. Aceasta — rod al gîndirii colective a mijlo
cit atît scoaterea 
ficative realizări 
de aproape cinci 
unor neajunsuri 
celor mai fertile căi și modalități de a acționa 
în vederea înlăturării lor

Astfel, în intervalul 1967—1972, creșterea pro
ducției de cărbune la Aninoasa a atins 27,9 la 
sută, iar indicatorul de productivitate — care 
exprimă cel mai elocvent gradul de perfecționa
re și de organizare a muncii — a sporit cu peste 
290 kg de cărbune Pe fiecare post prestat. In
vestițiile de milioane alocate an de an au con
dus la continua îmbogățire a „zestrei" tehnice 
a minei, la introducerea în adincuri a noi com
bine de tăiere, mașini de încărcat, locomotive, 
stîlpi și grinzi metalice pentru susținere Și multe 
alte agregate și instalații. In acest răstimp, s-au 
pus în funcțiune obiective „de primă mărime", 
ca să spunem așa, menite să sistematizeze, să 
modernizeze și să sporească capacitățile de pro
ducție ale minei. E dcajuns să amintim puțul cu 
schip de mare capacitate extractivă, noul funicu
lar, orizontul IX de transport... Atunci nu se 
extrăgea cu tăiere mecanizată nici o fărîmă de 
cărbune : azi mii și mii de tone se scot Ia ziuă 
de sub cuțitele combinelor.. S-a modernizat și 
s-a perfecționat procesul de producție. Dar au 
crescut și s-au perfecționat și oamenii ! Au ab
solvit cursurile de calificare sute de mineri și a- 
jutori de mineri, artificieri, mecanici. A sporit 
eșalonul de ingineri și de cadre medii tehnice 
care conduc și organizează fot mai complexele 
procese ale extracției

Minerii din Aninoasa. alături de ceilalți oa
meni ai muncii din Valea Jiului și din toată 
(ara s-au bucurat din plin de grija permanentă 
a conducerii superioare a partidului și statului 
pentru îmbunătățirea necontenită a condițiilor 
de muncă și de trai Cîștigul mediu la mina A- 
ninoasa a crescut, în intervalul analizat, cu 437 
lei pe salariat. Pe lîngă salariul obișnuit, datori
tă unor gratuități apreciabile — chirie, combus
tibil, transport — care se ridică la 9 milioane

în evidență a celor mai semni- 
ale colectivului într-o perioadă 
ani cît și înțelegerea cauzelor 
care mai persistă, conturarea

lei pe an, minerul aninosean mai cîștigă anual 
un salariu și jumătate I

Dezbaterile din adunarea activului de partid 
au relevat, insă, la modul critic și autocritic, cu 
o pronunțată responsabilitate și cu putere de 
discernere, că, mai ales în 1971 și în lunile care 
au trecut din acest an realizările obținute de 
colectivul de aici nu se ridică la nivelul sarcini
lor încredințate, al exigențelor sporite puse de 
partid și de stat, nu se află în consonanță cu 
condițiile create pentru desfășurarea activității 
sale. Proporția alarmantă la care a ajuns „ba
lastul" rămînorilor în urmă Ia producția de căr
bune își are explicația, în primul rînd, în extrem 
de slabul procent consemnat la productivitatea 
muncii (93 la sută), „cota" deficitară repercutîn- 
du-se păgubitor asupra indicatorilor de eficien
tă. In ultima perioadă nu au fost onorate sar
cini deosebite legate de execuția lucrărilor de 
pregătiri și de investiții, de avansările (destul de 
reduse...) în abatajele frontale, cu toate că s-a 
lucrat cu un excedent mediu de efectiv de 28 
de muncitori în fiecare zi I Comitetul oamenilor 
muncii de la mină s-a angajat cu regularitate în 
ședințele de lucru lunare că va transpune în 
viață toate măsurile menite să redreseze situa
ția exploatării și a asigurat cu promptitudine 
comitetul de partid că sarcinile de plan vor fi 
îndeplinite, că restanțele vor începe să fie recu
perate... Dar, pe parcurs, practica a dovedit că 
măsurile elaborate, că garanțiile date nu au fost 
respectate. Un exemplu îl constituie cazul șe
dinței de lucru a comitetului oamenilor muncii 
de la sfîrșitul lunii trecute, unde s-au analizat și 
s-au dezbătut programele de activitate ale tutu
ror sectoarelor, reieșind că SARCINILE POT FI 
REALIZATE, că există conjunctura propice ca 
brigăzile să-și onoreze sarcinile de plan și — 
prin depășiri — să se obțină chiar și un plus de 
producție de 1 000 de tone. Rezultatul : cu toate 
că s-a extras cărbune și în zilele de repaus, pla
nul nu e realizat pînă în prezent cu cîteva mii 
de tone... Iată doar una dintre dovezile că, prin 
stilul de muncă pe care-1 adoptă, comitetul oa
menilor muncii de la mina Aninoasa arată că nu 
și-a însușit așa cum se cuvine cerințele unei or
ganizări și conduceri suficient de competente a 
destinelor producției. In"adunările cu reprezen
tanții salariaților s-au făcut numeroase și pre
țioase propuneri pentru a se asigura condiții 
normale de desfășurare a activității la toa-

Tr. MULLER

Și-au majorat 
angajamentele

Colectivul sectorului V de Ia mina Lupeni condus de co
munistul Nicolae Răspopa se situează în fruntea întrecerii 
socialiste ce se desfășoară între sectoarele minei. De la 
începutul anului acest harnic colectiv a extras peste sarci
nile de plan 3 808 tone de cărbune, depășindu-și angaja
mentul anual cu 800 de tone.

întruniți în adunarea generală a organizației de partid 
(secretar Augustin Belea), comuniștii din sector și-au propus 
ca în cinstea apropiatei Conferințe Naționale a partidului 
să mobilizeze toate rezervele tehnice și umane ale sectoru
lui pentru realizarea unei producții sporite, hotărînd, în nu
mele întregului colectiv al sectorului, să majoreze angaja
mentul anual la 5 000 de tone.

Stă în puterea brigăzilor din acest sector, printre care 
amintim pe cele condușe <b’ CONSTANTIN PRISECARU, 
MIHAI VARZARU, IOȘIF TURCAȘ cît și a corpului său 
tehnic să confirme priceperea și hărnicia de care sînt ca
pabili pentru a îndeplini și depăși noul angajament.

In curînd — cărbune 
din cel dîntîi frontal 

al minei I
urmăîndeosebi acest din 

deziderat major se află ne
contenit în fața colectivului 
de muncă al E.M. Livezeni, 
care urmărește cu perseve
rență realizarea întregului 
complex de lucrări în vede
rea intrării în funcție, către 
jumătatea lunii iulie, a celui 
dintâi frontal al minei. Dacă 
adunăm porțiuni de drum 
pregătitor din stratul 5, blo
cul VI, pe care le au de stră
bătut harnicii mineri conduși 
de brigadierii Augustin De
meter și Constantin Peloiu, 
pînă la mult așteptata „stră
pungere" pentru crearea ca
pacității de producție respec
tive, vedem că au mai rămas 
doar cu ceva peste 200 de 
metri... îndeplinirea planului 
lucrărilor de pregătiri pe lu-

V

La
curăjiful(Continuare în pag. a 3-a)

pășunilor

foto : Ion LICIU

Pe baza planului de acțiur" 
întocmit de comitetul executiv 
numeroși locuitori din comuna 
Bănița, crescători de animale, 
participă în aceste zile la cd 
rățitul pășunilor pe o supra
față de 29 ha situate în locu
rile numite Perete, Jigorel și 
Comarnici. Printre cetățenii 
oare au răspuns cu însuflețire 
Ia această acțiune se numără 
Gheorghe Poienar, Petru Mun
tean, Ion Marcu, Ion Poenarn. 
Petru Tamaș, Ioan Damian. 
Marcu Șotîngă, Lucreția Cră
ciun esc.

Prin curățirea zonelor de pă- 
șunat amintite se creează con
diții mai bune pentru hrănireă 
animalelor și obținerea unor 
produse animaliere de calitate 
superioară.

La rezultate bune, bună 
dispoziție.

In fotografia noastră șeful 
de schimb Ion Deghi din bri
gada condusă de harnicul mi
ner Alexandru Laszlo de la 
sectorul IV al minei Paroșeni, 
împreună cu ortacii, înaintea 
intrării în schimbul 2.

ft

o depășire chiar 
conturează certi- 
obiectivul deose-

na mai, cu 
de 6 metri, 
tudinea că 
bit de important care stă îna
intea acestor formații de lu
cru capabile, sudate, va fi a- 
tins la momentul prevăzut, 
dacă nu chiar în devans... A- 
flată într-o stimulatoare în
trecere cu ele, brigada con
dusă de Gheorghe Lițcan, 
depune susținute strădanii la 
frontul galeriei paralele cu 
direcționala în scopul pregă
tirii unui alt panou de ex
ploatare. în același strat.

Facem și evidențierea că 
în luna trecută planul pro
ducției extrase din pregătiri 
Ia mina Livezeni a fost ono
rat în proporție de 101,1 la 
sută.

I
I
I

03

darurilor
cut sub denumirea căminul 
O.C.L.). Se aflau la masă, așe
zați cuminți unul lingă altul, în 
uniforme curate. Pe chipurile lor 
mici, zîmbitoarc și vioaie, se pu
tea citi cu ușurință o mirare ce 
alterna cu bucuria. Înțelegeau că 
e o zi deosebită — pentru care 
s-au pregătit cu mult timp înainte 
— ziua lor, a acestor gingașe vlăs
tare ale omenirii, îngrijiți cu dra
goste părintească la cămin, ei în
vață jucîntlu-se, dar și acasă 
procură momente de . satisfacție 
cînd cîntă, recită salt povestesc. 
Aceste aspecte, care nu sînt de 
importanță secundară, constituie 
expresia unei preocupări constan
te, și mereu sporită în manifes
tări, a atitudinii partidului și 
statului nostru socialist față de 
om.

înainte de masă, copiii cămi
nului au susținut un emoționant 
spectacol pe scena Casei de cul
tură. Poezii, cîntece. Pentru că la 
acest cămin se are în vedere tot 
timpul latura instructivă core
lată cu cea educativă. Directoa
rea căminului, Emilia Drăgan, e- 
ducatoarele Cornelia Brăiloiu și 
Doina Truță, împreună cu între
gul personal auxiliar, își cunosc 
profesiunea prin excelență educa
tivă, iubesc copiii și le cunosc 
fiecăruia în parte sfera de inte
rese și preocupări. De ziua lor, 
copiii de aici au simțit sărbătoa
rea i bomboane, prăjituri, cioco
lată și alte dulciuri copilărești 
care sînt bucuria lor. Deci, daruri. 
Și afecțiune. Toate adăugate la 
ceea ce învață, care e la fel, un 
dar pentru părinți.

Ziua de ieri; pentru mulți din
tre noi a fost o zi obișnuită. Dar, 
pentru copiii cei de la Căminul 
consiliului popular, ca pentru 
toți din Valea .Jiului, a fost o 
sărbătoare plină cu surprize și 
bucurii.

T. S.

COORDONATE

BĂILE
Peste puțin timp, la 

stațiunea balneo-climateri- 
că Geoagiu, cunoscută, 
după cum afirmă nenu
mărate documente, sub a- 
celași nume încă din tim
pul romanilor, se va des
chide noul sezon estival. 
Pornind de la ideea că a- 
ceastă stațiune este mult 
îndrăgită și de către lo
cuitorii Văii Jiului, ne-am 
gîndit să prezentăm cî
teva noutăți de ultim mo
ment, care vor fi utile 
pentru cei ce și-au pro
pus să facă aici în a- 
ceastă vară un popas mai 
scurt sau mai îndelungat.

Celor care și-au propus 
să-și petreacă concediul 
aici, la băile Geoagiu, 
le-au fost pregătite mai 
multe surprize, firește, 
plăcute, pe care le-am 
aflat de la tovarășul AU
REL MORARU, director 
adjunct al Oficiului ju
dețean de turism

Noile blocuri construite, 
cu apartamente conforta
bile, au fost dotate 
mobilier modern care 
gură celor veniți 
tament și odihnă, 
dintre cele mai
De asemenea, s-a
în acest an, un grad spo
rit de confort prin recom-

i u 
asi- 
tra-la 

condiții 
optime, 
asigurat

în treburile lor interne, că vor 
putea colabora nestingherit în
tre ele, în condiții de deplină 
egalitate.

Statornicirea unui asemenea 
climat este nemijlocit legată de 
eforturile tuturor popoarelor 
europene, ale întregii opinii pu
blice de pe continent pentru a- 
șezarea relațiilor dintre state 
pe baze noi, pe respectarea ri
guroasă a principiilor indepen
denței și suveranității naționale, 
deplinei egalități în drepturi, 
neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc, pe 
renunțarea la folosirea forței 
sau Ia amenințarea cu forța în 
raporturile interstatale.

Consecventă politicii sale de 
pace și colaborare cu toate po
poarele lumii, România mili 
tează activ pentru promovarea 
acestor principii în viața inter
națională. hotărîtă să-și aducă 
întreaga sa contribuție la cau
za securității pe continent, Ia 
pregătirea și ținerea într-un 
timp cît mai scurt a conferin
ței general-europene consacrată 
acestui scop.

Poporul român se adresează 
tuturor popoarelor europene să 
acționeze cu hotărîre pentru a 
se trece la pregătirea conferin
ței general-europene, cu partici
parea tuturor statelor interesa
te, care să deschidă calea solu
ționării problemelor păcii, co
laborării și securității în Europa, 
să asigure fiecărei națiuni po
sibilitatea să se dezvolte de si
ne stătător, potrivit propriei vo-

zilele noastre, opinia pu- 
a devenit o uriașă forță 
cu tât mai puternic se va

ințe. Toate popoarele europene 
să participe, în condiții de de
plină egalitate, la înfăptuirea 
pe continentul unde trăiesc a 
unor relații noi, de prietenie, 
înțelegere și colaborare, care să 
permită dezvoltarea lor liberă 
și suverană pe calea progresu
lui.

In
blică
— Și
auzi glasul ei, cu cît mai ferm 
se va manifesta hotărîrea de 
pace și conlucrare pașnică a tu
turor popoarelor de pe conti
nent, cu atît mai grabnic își 
va găsi împlinire țelul securită
ții europene. Avem convingerea 
că acționînd în comun — pe 
deasupra deosebirilor de con
cepții politice, filozofice sau re
ligioase — toți oamenii de bu
nă credință, toate curentele, or
ganizațiile democratice, diferi
tele mișcări sociale, toți repre
zentanții opiniei publice vor 
putea influența pozitiv cursul 
evenimentelor pe continentul 
nostru, contribuind la instaura
rea păcii și securității în Euro
pa.

Dorind succes deplin lucrări
lor reuniunii dumneavoastră, 
îmi exprim speranța că ea se 
va înscrie ca o contribuție de 
seamă la eforturile consacrate 
pregătirii și ținerii conferinței 
general-europene, la cauza înțe
legerii, colaborării și securită
ții în Europa, la asigurarea pă
cii în lume.

Finalizarea la cote superioare 
a contribuției în muncă cere din 

partea consiliilor populare 

OMANIZAREA JUDICIOASĂ
A ACȚIUNILOR, 

VALORIFICAREA LARGĂ A
INIȚIATIVELOR CETĂȚENEȘTI

de laAu trecut cinci luni 
adoptarea Legii nr. 20 privind 
organizarea contribuției bănești 
și în. muncă a locuitorilor pen
tru efectuarea unor lucrări de 
interes obștesc. Reprezentând 
un puternic instrument prin ca
re organele locale ale puterii de 
stat mobilizează masele de ce
tățeni la înfăptuirea unor lu
crări edflitar-gospodăreșți me
nite să contribuie la dezvolta
rea și înflorirea localităților, 
noua lege votată de către M.A.N 
în decembrie 1971, a fost primi
tă cu satisfacție de populația 
Văii Jiului. Constituirea contri
buției în bani și muncă creează 
posibilitatea reală pentru ca 
importante fonduri bănești (Ia 
nivelul întregului municipiu) să 
completeze eforturile materiale 
pe care le face statul în vederea 

a

pe șantierele contribu- 
muncă ?
din cea de-a doua ju- 
a lunii aprilie în Pet.ro- 

da

dezvoltării social-culbunale 
municipiului Petroșani.

Dezbaterea în adunările cetă
țenești pe circumscripții electo
rale și pe localități a obiective
lor ce se vor executa prin con
tribuția bănească și în muncă 
a locuitorilor a scos în eviden
ță spiritul profund patriotic și 
cetățenesc al locuitorilor Văii 
Jiului izvorît din dorința de a 
contribui cît mai deplin la so- 
hiFnnnrea probam "lor ce Ie ri-

dică dezvoltarea edilitar-gospo- 
dărească a municipiului.

Cum se aplică în practică 
prevederile legii sus-amintite Și 
cum se desfășoară concret acti
vitatea 
ției în

încă 
mata te
șani s-au deschis punctele 
lucru la obiectivele nominaliza
te în listele de lucrări aproba
te de adunarea delegaților îm
puterniciți. Ținînd seama de 
propunerile făcute în legătură 
cu efectuarea contribuției în 
muncă, consiliul popular muni
cipal a organizat pentru înce
put executarea lucrărilor la o- 
biectivele i decolmatarea șanțu
lui de gardă din cartierul Ae
roport. lărgirea drumului natio
nal nr. 66 pe porțiunea pod 
Sălătruc — pod Slătinioara ȘÎ 
curățirea pîrîului Maleia. Con
comitent cu aceste lucrări s-atl 
mai organizat puncte de lucra 
Ia Peștera Bolii, pe străzile 
Lunca și Coasta, precum și în’ 
Dîlja Mică.

Deschiderea șantierelor de 
muncă obștească a creat cetățe-

Cornel IIOGMAN

(Qontînnnra f-n nno o 3-a)
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Individ - colectivitate

HUNEDORENE

GEOAGIU VA AȘTEAPTA
partimentarea vilelor exis
tente cît și prin amena
jarea interioarelor.

Cetățenilor veniți la 
tratament li se oferă o 
nouă bază de tratament, 
modernă și cu o capaci
tate sporită, prin moder
nizarea 
netelor 
la vila 
Ștrand 
bufet, 
mincăruri calde, 
vila nr. 7 s-a construit și 
dat în folosința un bar 
de zi.

Nu peste mult timp se 
va da în folosință noul 
bazin olimpic cu ape ter
male, împlinindu-se astfel 
o veche dorință a amato
rilor de înot. Construit 
după un proiect original, 
noul bazin va asigura con
diții optime, dintre cele 
mai bune, celor veniți 
să-și petreacă timpul liber 
sau să-și refacă sănătatea 
la băile Geoagiu

Toate aceste obiective 
împlinesc de fapt, cadrul 
deosebit pe care îl oferă 
stațiunea Geoagiu — băi. 
Hanul turistic, una dintre 
cele mai' moderne unități 
de acest fel din județ, pi
torescul 
struit pe malul lacului de

băilor și a cabi- 
de tratament de 
nr. 5. La vechiul 

a fost deschis un 
unde se servesc 

iar la

restaurant con-

la marginea stațiunii, mo
dernul complex al coope
rației meșteșugărești pen
tru deservirea populației, 
sînt numai o parte dintre 
construcțiile realizate în 
ultimii ani, obiective care 
au drept scop o cît mai 
largă valorificare turistică 
a acestei zone și evident

de a asigura oamenilor 
muncii, veniți la odihnă fi 
tratament condiții din ce 
în ce mai bune, pentru 
ca timpul petrecut în a- 
ceasta stațiune să fie cît 
mai util, cît mai plăcut

In acest context, se în
scrie și nou! complex sa 
natorial care urmează ■

se construiască la Băile 
Geoagiu Amănunte despre 
noua și moderna bază de 
tratament, vom li ir mă
sură să vi le prezentăm, 
la finele acestui an cînd 
sînt prevăzute primele lu-
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F. S. H. Vulcan. 
Răspunderea, cola
borarea și ajutorul 
reciproc în ac
țiune.

Maistrul Traian 
Știr consultindu- 
se cu un grup de 
strungari din sec
ția mecanică a fa
bricii, in fața u- 
nui plan de ope
rații.

Statui... fără soclu
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Marxismul este filozofia 
acțiunii, personalitatea 
omului — factorul ei fun

damental, iar rezultatele mun
cii, proba ei supremă. Dincolo 
de gindirea practicăm de fapte, 
se întinde deșertul speculației 
«terile și al vorbelor goale, 
fără rod. Rodesc numai inteli
gența, pasiunea și energia care 
intră in acțiune. Numai ele a- 
prind vîlvătăiie muncii ; numai 
Ia căldura și lumina lor se coc 
merele de aur ale efortului 
creator.

Ca să se înscrie pe traiecto
ria progresului — cu ritmurile 
înalte ale industrializării de pî
nă acum — și ca să înfăptuias
că, în continuare, îndrăznețele 
obiective ale societății multila
teral dezvoltate, socialismul a 
necesitat și necesită nu numai 
entuziasm ci, mai ales, o uriașă 
și inepuizabilă muncă organi
zatorică. Un efort colectiv capa
bil să pună în mișcare universul 
clocotitor din noi, să descopere 
inestimabilele carate ale timpu
lui bine-folosit, să sece bălțile 
stătute ale inerției și rutinei și 
să lichideze cu demagogia vor
belor deșarte. De-aceea, figura 
cea mai caracteristică de azi — 
ți cea mai reprezentativă de 
mîine — este ORGANIZATO
RUL, „dirijorul" de la pupitrul 
comenzii sociale, multiplicat în 
proporții de masă. „IN CA
DRUL SOCIETĂȚII DE AZI — 
declara, recent, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, — AC
ȚIONEAZĂ UN MARE NU
MĂR DE DIRIJORI CARE, LA 
DIFERITE NIVELURI ALE OR
GANIZĂRII SOCIALE, ASI
GURĂ BUNA FUNCȚIONARE 
A MECANISMULUI PUBLIC".

Efervescența creatoare a unui 
colectiv de muncă depinde în 
mare măsură de existența aces
tor dirijori, oameni de acțiune, 
cu gîndire lucidă și spirit prac
tic, cu inițiativă și cutezanță, 
personalități cu mari disponi
bilități sufletești. Prin stilul lor 
de a organiza și conduce, și mai 
ales Prin știința (și arta) lor de 
a munci cu oamenii, ei se bucu
ră de o mare „priză" în rîndul 
oamenilor cu care lucrează. Iu
bit de cei harnici și cinstiți, hu
lit de leneșii treziți de el din 
„ațipeala" lor călduță, dar UR
MAT DE TOȚI, omul de acțiu
ne este personalitatea militantă 
cea mai fascinantă, figura de 
prim plan al celei mai dinamice 
și mărețe epoci revoluționare 
«lin frămintata noastră istorie...

★

Activismul și fascinația omu
lui de acțiune nu se explică, 
simplu, prin voluntarismul firii 
sale sau prin autoritatea func
ției sale. El este, înainte de toa
te, CATALIZATORUL care va
lorifică înțelepciunea colectivă 
— in cadrul unor ample dezba
teri — la elaborarea deciziilor; 
el este ANIMATORUL care 
convertește energia colectivului 
în spirit organizatoric și suflu 
mobilizator pentru înfăptuirea 
măsurilor elaborate.

Omul de acțiune CONVINGE 
prin gindirea vie din fiecare 
mugur de decizie, prin 1IOTĂ- 
RIREA cu care începe acțiunea, 
prin PERSEVERENȚA cu care 
o continuă și prin CLARVIZIU
NEA cu care o termină. Lu- 
crind în perspectivă, insuccesul 
momentan nu-1 descumpănește, 
succesul imediat nu-1 incintă, 
iar frica de greșeală nu-1 opreș
te «lin acțiune. Căci el știe mai 
bine decît oricine că nici o 
schemă nu-i perfectă, că nici 
lin obiectiv nu are o singură 
strategie și nici o bătălie grea 
nu se ciștigă eu succese ușoare, 
„tactice". De aceea, libertatea 
de acțiune pentru el este tot 
atit de necesară ca aerul, ca 
apa. Fără ea, el, omul de acțiune 
este ca pasărea cerului cu ari
pile frînte.

Omul de acțiune CONVINGE 
prin AUTORITATEA PROFE
SIEI și nu a funcției, prin E- 
XEMFLU PERSONAL și nu 
prin elocință găunoasă sau ton 
amenințător. El este LUPTĂ
TORUL din prima linie, cel din
ții AGITATOR al colectivului, 
MILITANTUL cel mai fidel al 
cuvîntului de ordine al partidu
lui — galvanizator de energii 
— in rîndul oamenilor săi.

Prin personalitatea Sa multi
laterală, omul de acțiune trans-
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OMUL

aciiune 
sau 

fascinația
?

persona
lității

® Filozofia noastră — 
filozofia acțiunii Diri
jorii de la pupitrul co
menzii sociale ® Simfo
nia succesului sau... arta 
de a munci cu oamenii.

■sbsbbbbbbbbbbbb

formă, în ultima analiză, AU
TORITATEA FUNCȚIEI intr-o 
FUNCȚIE DE AUTORITATE — 
profesională și morală. De a- 
ceea, el este ascultat și urmat 
fără ezitare, cu încredere și 
optimism. El nu are poate, pa
tosul apostolului și nici noble
țea eroului. El are insă fascina
ție...

★
Ceea ce impresionează mai 

mult ochiul atent al celui care 
vizitează exploatarea minieră 
Uricani este CLIMATUL SĂNĂ
TOS DE MUNCA. Acest climat 
— cu însuflețirea, disciplina și 
randamentele sale constante 
din ultimele cinci luni. care 
i-au adus titlul de exploatare 
fruntașă pe bazin — nu a e- 
xistat insă cu doi ani in urmă. 
Pe atunci, mina Uricani era „co
dașa codașelor". Sarcina de 
plan nu se realiza decît în pro
porție de 60%. Stadiul lucrări
lor — în special cele de pre
gătire — stagna. Nemulțumiți, 
muncitori și cadre tehnice se 
angajau la exploatări vecine de
și continuau să locuiască în Uri-

câni. Era evident că vechea 
conducere scăpase cîrma din 
mîini. Trebuia un nou dirijor 
la pupitrul de comandă al ex
ploatării. Și el a fost găsit : IN
GINERUL NICOLAE NICORI- 
CL Astfel a început bătălia pen
tru REDRESAREA încercatei 
mine Uricani...

A început cu ample dezbateri 
colective in care s-a elaborat 
planul de măsuri. Un plan de 
perspectivă — eu obiective pre
cise și cu o strategie clară — 
in care locul cel mai important 
il ocupau lucrările de pregătire, 
in vederea creării unui front 
larg de lucru, realizarea unor 
profile corespunzătoare pentru 
mărirea gradului de confort și 
de securitate a muncii, îmbu
nătățirea aprovizionării locurilor 
dc muncă din subteran ș.a. O- 
mul de acțiune iși dezvăluia, 
astfel, una din trăsăturile lui 
definitorii : gindirea practică, 
receptivă și eficientă. „Concep
ția noastră — spunea el — este 
că o măsură luată nu valorează 
doi bani dacă nu este materia
lizată. Numai astfel se poate 
conta pe o eficiență reală..."

Râmi nea insă partea cea mai 
grea : MUNCA CU OAMENII, 
MOBILIZAREA lor la înfăp
tuirea planului de măsuri. E- 
xemplui personal era cel mai 
convingător argument. Timp de 
șapte luni inginerul Nicorici a 
muncit și trăit în mijlocul oa
menilor săi. „S-a discutat cu 
oamenii zi și noapte. Nimic nu 
se poate face fără ei. Aici este 
cheia de boltă a reușitei". In
tr-adevăr, cine putea ști mai 
bine acest secret dacă nu cel 
care, cu numai cîțiva ani >n ur
mă, ia exploatarea minieră Lu- 
peni, cu asemenea minunați oa
meni — muncitori și cadre teh
nice — cîștiga steagul de unita
te fruntașă pe ramură și ordi
nul Steaua Republicii clasa I'!

Folosea orice mijloc de con
vingere. Pentru reducerea ab
sențelor nemotivate a vorbit pî
nă și cu soțiile minerilor. Sti
mula mult, sancționa puțin. Nu-i 
scăpa nici un aspect legat de 
grija față de om, de condițiile 
de muncă și de trai ale celor cu 
care lucra.

Redresarea minei începea să 
devină realitate : realizarea 
planului lună după lună, piuă 
in a doua jumătate a anulut ’71. 
Apoi, din nou probleme, odată 
cu introducerea regimului de 
șase ore in subteran. Noi ini
țiative, o nouă strategie erau 
menite să depășească și acest 
examen dificil. Așa s-a născut 
ideea de a realiza VITEZE DE 
AVANSARE MĂRITE cu brigă
zi anonime : „am dovedit că 
asemenea brigăzi obișnuite, ca
re realizau o înaintare lunară 
de 50—55 metri, pot realiza 
150—200 metri, in condițiile 
unei aprovizionări corespunză
toare și cu respectarea riguroa
să a programului de lucru". Tot 
așa s-a născut ideea BRIGĂ
ZILOR COMPLEXE, ca și ideea 
creșterii indicilor de funcționare 
in flux continuu, a unor utila
je...

La capătul acestor eforturi 
organizatorice, pianul de pro
ducție al exploatării, pe trimes
trul 1/1972, a fost depășit, pro
ductivitatea a crescut cu 100 
kg Pe post, iar din aprilie, cu 
200 kg pe post. Exploatarea mi
nieră Uricani Se instala, astfel, 
ferm în fruntea unităților mi
niere. Rod al muncij colective. 
Rod al unui dirijor de „orches
tră" care stăpînește „partitura" 
și. mai presus de toate, ȘTIIN
ȚA ȘI ARTA DE A LUCRA 
CU OAMENII, cheia de boltă a 
oricărei reușite. Căci, fără a 
..acorda" viorile producției la 
acest adevăr, nici o partitură a
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muncii nu poate fi scrisă, nici 
o simfonie a succesului nu
poate fi cîntată.

David MAN1U

— ...și cînd o să ai 
și tu zece ani, aici în 
atelier, atunci să-ți per
mit! să bei cafea... în 
pauză.

Desen de I. LICIU
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...Nu, nu vă invităm la un 
joc matematic, ci Ia o sim
plă discuție — un dialog — 
intre două valori exacte — 
matematic exacte! — in care 
intră, după cum se va vedea, 
și o cotă de inefabil. Un dia
log intre semnul „minus" și 
semnul „plus"... Un dialog in
tre imponderabile, intre ab
stracțiuni... Dar, in același 
timp, un dialog de viață, in
spirat de niște fapte reale.

Am fost martor, pe șantie
rul furnalului nr. 9, la o 
discuție in care preopinenții, 
un foarte tinăr constructor și 
un maistru mai vîrstnic. nu
me binecunoscute in Hune
doara, dezvăluiau, discutind, 
două optici, două concepții 
asupra muncii și a construc
ției. De fapt, nu era vorba 
de o dispută, de o înfrunta
re intre concepții deosebite, 
ci, la un pol iși spuneau cu- 
vintul experiența, înalta con
știință a gestului creator al 
muncii, iar la celălalt ne- 
virstnicia, neînțelegerea, un 
soi de „jemanfișism" juvenil, 
acuzind, totuși, niște carențe 
de ordin educativ asupra că
rora merita meditat.

Ceea ce-l indispusese pe 
tinăr (pentru că el, de fapt, 
începuse discuția) era că 
maistrul, în ziua aceea, ii 
trasase o „sarcină", mai exact 
o „anume sarcină", pe care 
tinărul nostru o socotea (și 
vom vedea de cel) „în 
plus"... Meșterul ii ceruse să 
mai rămină un ceas peste 
programul de lucru, ca să 
facă o treabă care — susți
nea tinărul — nu era a a- 
celei zile, nu cădea in răs
punderea ceasului respectiv, 
fiind înscrisă, pe grafice, in 
pătrățelul zilei următoare. 
„De ce această sarcină în 
plus ?’ — se întreba tină
rul personaj, aprig și înfocat.

sub ochii (nu lipsiți de un 
anume surîs malițios, dar 
ascuns) ai celuilalt...

Așadar — o sarcină în 
plus ! Așadar — printr-o ope
rație matematică simplă — 
o încordare in plus, o soli
citare „peste program", cerute 
nu la modul gratuit (practic, 
era vorba de recuperarea li
nei restanțe, „amănunt" pe 
care tinărul nostru îl „uita
se !“), ci în virtutea unei o- 
bligații de producție... Dar,

decenii in urmă, eroul nos
tru a lucrat, insușindu-și me
seria de constructor, tot aici, 
la Hunedoara, la înălțarea 
furnalului nr. 6. A lucrat, în 
anii care-au urmat, la edifi
carea altor obiective de an
vergură, de la Oțelăria Mar
tin nr. 2, la noua fabrică 
de aglomerare, de la furna
lele 7 și 8 la laminorul de 
450 mm, trudind, de fiecare 
dată, fără să-și cîntărească și 
să-și măsoare „ceasurile de
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INTRE
IMPONDERABILE

oricum, o „sarcină in plus", 
o sarcină care, cel puțin a- 
parent, cel puțin formal, era 
chiar „în plus"...

Autorul acestor rînduri nu 
mai știe cum, cu ce rezul
tate s-a încheiat, pînă la ur
mă, discuția... N-am mai 
stat să ascult argumentele 
maistrului, dar aș vrea, în 
rindurile care urmează, să a- 
mintesc — spre știința ace
lui tinăr și, poate, și a al
tora ca el — cîteva lucruri, 
citeva date despre viața a- 
cestui maistru, Teodor Ma- 
lancea, nume, cum spuneam, 
bine cunoscut pe șantierele 
Hunedoarei, constructor de 
vază al noului mare furnal 
al patriei.

Pentru unii, pentru tova
rășii de muncă ai maistru
lui, aceste date sint cunos
cute. Cu mai bine de două

lucru", „sarcinile în plus", 
„obligațiile peste program"... 
A cîștigat, pentru munca de
pusă la ridicarea Oțelăriei 
Martin nr. 2, destui bani cit 
să se odihnească un an. Dar 
i s-a încredințat — tocmai 
cînd iși spăla miinile de col
bul construcției — o „sarci
nă în plus", o sarcină adre
sată direct conștiinței, zelu
lui său de comunist, fiind 
trimis să dea o mină de aju
tor la înălțarea fabricii de 
aglomerare. Și romanul s-a 
repetat la toate construcțiile 
și obiectivele amintite. Pre
tutindeni, zile și nopți de e- 
fort, „sarcini in plus", încor
dări eroice. Prin acest efort, 
prin eforturile miilor de con
structori și de montori ase
meni lui, toate aceste obiec
tive, toate aceste mărețe pro
iecte ale noului, au devenit

realități constructive de an
vergură, inălțînd cu o treap
tă mai sus, împodobind cu 
noi străluciri harta cetății 
oțelului, marea hartă indus
trială a țării. Prin acest e- 
fort, prin aceste „sarcini în 
plus" asumate și înfăptuite 
exemplar, s-a dobîndit, la 
noi, intr-un ritm exploziv, 
în răstimp de ani și sezoa
ne, ceea ce oamenii altor 
meridiane au dobîndit prin 
îndelungate decenii, prin infi
nitezimale și lente acumulări 
cantitative, o dată cu fiecare 
pas în știință și tehnica, a- 
similat și aplicat.

După mai bine de flouă 
decenii de muncă eroica — 
muncă pe marile șantiere, 
muncă desfășurată sub Aspri
mile iernilor și căldura to
ridă a verilor, muncă prin 
praf, prin noroaie, prin vis
cole, muncă a cărei biografie 
se compune din mii și mii 
de „sarcini in plus" - mais
trul principal Teodor Malan- 
cea rămîne, mai departe, un 
neobosit. II poți vedea ade
seori, pe șantier, chiar și du
minica, fără să se gîndească 
dacă aceste „ore peste pro
gram" sint sau nu sint „o 
sarcină in plus"... O face in 
numele unui ideal. Este Idea
lul prin a cărui înfăptuire 
cresc, zilnic, o țară și. un 
popor, înflorește și se dez
voltă noua noastră civiliza
ție, care iși ia mereu „sar
cini în plus", propunîndu-și 
mereu cote tot mai înalte, 
mai îndrăznețe, mai lumi
noase, mai ferme. Iar in rea
lizarea acestui ideal intră — 
ca o coordonată obligatorie 
— acel inefabil, acei ceva 
„în plus" care se cheamă — 
limpede și emoționant — 
conștiința.

Paul GEORGESCU
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SCRISORI
sub flacăra gratitudinii

Au un farmec al lor aparte, 
respiră parcă un parfum suav, 
de cea mai bună calitate și de
gajă, cînd le privești fascinat 
și le citești, remareînd același 
stil înflorat, metaforic, un iz 
cald, fierbinte chiar, trecut prin 
flacăra gratitudinii cordiale. 
Sînt scrisori,... simple scrisori de 
mulțumire la adresa medicilor. 
La adresa celor ce străjuiesc să
nătatea oamenilor, a semenilor 
lor. Sînt buchete de flori aro
mate, cu destinație precisă : ce
lui ce m-a ajutat să-mi refac 
sănătatea, medicului... S-au o- 
bișnuit oamenii să-și exprime 
idînca lor mulțumire, prin scri

sori adresate redacției. Vorba 
aceea : scripts manent 1 Și 
ne-am obișnuit și noi să le dăm 
curs în ziar, să lăsăm să vor

bească și indirect faptele medi
cilor noștri...

Să răsfoim împreună cîteva 
dintre asemenea scrisori...

„Am avut o fractură la pi
cior și am fost operată .și timp 
de 5 luni de zile — ne scrie 
Zamfira Csiki din Petroșani, 
în vîrstă de 76 de ani — me
dicul ortoped Mihai Banaeu 
m-a îngrijit cu rar devota
ment. Este un medic corect, 
cinstit, un adevărat tovarăș 
și pentru asta vreau sâ-i mul
țumesc din inimă".

Din scrisoarea lui Ion Necu- 
liță din I-onca descifrăm : „Cu 
patru ani în urmă am fost ope
rat de tovarășul medic loan 
Balea. De atunci știu că acest 
medic are mîini de aur. Am fost 
redat familiei, vieții. Acum, la

începutul lunii mai, mi s-a îm
bolnăvit soția. Am dus-o la 
doctorul Balea și... e sănătoasă 
deja. Operație magistrală I Lu
cru de precizie, de bună calita
te, Cum aș putea să nu-i mul
țumesc ? !...“

Și iată o scrisoare, model de 
concizi.une. pe care o redăm în 
întregime : „Pacientele Elisabeta 
Kajcsa, Elena Fodor și Viorica 
Pop vă rugăm să mulțumiți din 
partea noastră, pentru felul cum 
am fost îngrijite și tratate la 
spitalul din Petrila, medicului 
Teodor Buzieă. Semnează..."

„Adresez aceste rînduri redac
ției cu rugămintea de a le pu
blica. Vreau să mulțumesc ce
lor ce mi-au redat viața. Am 
fost internat — ne scrie Ru
dolf l’ițec, mecanic la depoul 
C.F.R. Petroșani — în spitalul 
Petroșani, unde mi s-a făcut o 
operație foarte complicată, care 
a dat mult de lucru medicilor 
Mihai Farcaș, loan Samoilă și 
Puiu Lepădatu. Sînt mulțumit. 
Acum mă aflu din nou în mij
locul familiei mele și a colegi

lor de muncă. Și mi-am dat 
seama ce înseamnă să fii dona
tor de sînge I Datorită sîngelui 
primit în secția reanimare, 
mi-am recăpătat viața. Since
rele mele mulțumiri persona
lului medico-sanitar care m-a 
îngrijit".

„Vreau să mulțumesc celor 
ce merită să le fie munca lău
dată, colectivului de medici in
terniști din Vulcan, în frunte 
cu medicul primar Anatol Gur- 
tavenco — ne scrie Nicolae 
Stoian, miner la E. M. Paro- 
șeni. Și dacă transmiteți aceste 
mulțumiri ale mele celor în 
cauză, nu uitați s-o amintiți 
acolo și pe sora Dorina Mîrza, 
o adevărată prietenă a bolna
vilor..."

Scrisori. Scrisori sincere, scri
sori calde. Scrisori concepute 
sub flacăra gratitudinii, scrisori 
de profundă mulțumire la a- 
dresa ocrotitorilor sănătății u- 
mane... Le citim cu plăcere, 
le publicăm cu plăcere...

V. T.

„Căruța 
străină te lasă 

cînd vrea“
Cam astfel sună un mai vechi 

proverb, auzit nu o dată din 
gura vîrstnicilor. Despre lîle’A 
lui mi-am dat seama cu mvit 
mai tîrziu, abia zilele treeute, 
sîmbătă 20 mai, într-o dimi
neață plăcută, surîzătoare.

Călătoream cu autobuzul Co
rcești — Bărbăteni nr. 31—Hfi 
—2817. Majoritatea dintre obiș- 
nuiții călători ne îndreptam 
spre a uzină, o fabrică sau ua 
alt loc de muncă, nerăbdător# 
să ne începem cotidianul ser
viciu. La stația de la Viseezav 
în autobuz mai rămăsesem doar 
vreo 10 pasageri. Era ora 7 fă
ră cîteva minute, iar autobuzul 
stătea în stație fără să mai por
nească și nici nu putea pornî 
întrucît șoferul dispăruse de o 
bucată bună de vreme.

Puținii pasageri din autobuz 
ne priveam neliniștiți. Eram ci» 
toții în situația de a întîrzia ’b 
serviciu. Doar cîțiva dintre neî 
știam ce se întîmplase de fapt 
După ce a oprit în stație, șo
ferul a coborît. s-a uitat cîteva 
clipe în spate, la motor, apoi 
a pornit cu pași agale spre „A- 
limentara" din apropiere, unos 
avea să-și rezolve unele proble
me de aprovizionare.

Și așa, după cum se spune, 
un autobuz dacă este străin d» 
preocupările unei deserviri co
recte, dacă este străin de idee» 
de a-i face pe călători să se ba
zeze cu toată certitudinea p» 
punctualitatea lui, te lasă in 
drum, cînd vrea.

Am coborît din autobuz (ști-, 
ind că la Alimentara sînt cliențî 
după care șoferul avea să aș
tepte. nu glumă) și am luat-o 
pe jos. spre locul de muncă, 
pînă la Bărbăteni.

Elena MATEI 
Lupeni

Revenim cu acest prilej asupra 
unor rînduri anterioare, din dorin
ța de a aduce completări, de a 
reliefa adevărata stare de lu
cruri pe marginea cazului anterior 
publicat în nr. 7006 din 12 mai 
a. c. sub titlul „Acum pe cine mai 
dăm vina ?” Este vorba de 
un subiect care nu ne-a pro
dus plăcere, de citeva fap
te ale unor iresponsabili, sol
date cu o pierdere irecuperabilă 
pentru o familie, pentru societate. 
De această dată sintem în măsu
ră să aducem la cunoștința opi
niei publice un amănunt esențial 
care întregește adevăratele di
mensiuni ale faptelor petrecute.

Despre luliu Borca, tinărul ce 
a căzut victimă unor huligani în 
noaptea de 11/12 aprilie a. c. nu 
am auzit decît acele aprecieri cu 
care sînt înconjurați de regulă, 
oamenii în care societatea a in
vestit o nemăsurată valoare, un 
inestimabil tezaur. Ca o consecin
ță a educației primite în familie, 
luliu Borca se afla pe calea pe

riaș cu mîini de aur, ce avea des
chis, in față, viitorul unei strălu
cite cariere profesionale pe scara 
căreia făcuse deja cîțiva pași fru
moși. Bun la învățătură, conștiin-

Am întîrziat mai mult decît se 
obișnuiește asupra profilului a- 
cestui tînăr, pentru a scoate în 
evidență adevăratele dimensiuni 
ale pierderii unei vieți omenești

care pornesc acei tineri, conști- 
enți de investitura societății, con
vinși de faptul că această inves
titura trebuie restituită societății, 
din rațiuni umane, ce depășesc

Dimensiunile nebănuife 
ale unui act de huliganism
limita medie de înțelegere a ne
cesităților sociale, de progres și 
civilizație. Prin fapta iresponsabi
lă, necugetată a unor nechibzuiți, 
situați la polul opus preocupări
lor lui I. B., familia acestuia din 
urmă a pierdut un fiu - model de 
respect și afecțiune familială — 
iar societatea a pierdut un mese-

cios și disciplinat in producție, e- 
xemplu pentru multi tineri de sea
ma lui, luliu Borca era unanim 
stimat de colegi, profesori, de 
maiștrii-instructori, de conducăto
rii unei întregi uzine, in aminti
rea cărora va rămîne imaginea 
unui om cu deprinderi ale vieții 
deja formate, cu calități morale.

ca urmare a unui scandal declan
șat de cițiva iresponsabili.

Am întîrziat mai mult decît se 
obișnuiește asupra consecințelor 
nedorite ale unui act huliganic 
pentru a aminti celor care obiș
nuiesc să depășească anumite li
mite, că starea de ebrietate - 
mai ales dacă este „cultivată" pe

suportul lipsei de educație — nu 
duce decît la fapte reprobobile, 
care dăunează oamenilor cinstiți 
ce-și văd înainte de îndatoririle 
lor, sociale și cetățenești.

Pentru ca cei vinovați să știe, 
pentru a nu crede că faptele au 
și fost șterse de patina vremii, am 
revenit cu aceste completări Io 
rindurile precedente. Această re
venire se datorește, în același 
timp, dorinței de a restabili sfera 
de vinovăție in jurul faptelor pe
trecute, vinovăție care aparține 
grupului de huligani și scandala
gii în fruntea căruia s-a aflat au
torul omorului, Nicolae lanc, de 
a arăta că numai dintr-o eroare 
(posibilă oricui) reporterul a pre
zentat faptele într-o manieră, care 
a pus poate într-o lumină nefa
vorabilă, amintirea tinărului luliu 
Borca.

Aducem pe această cale cu
venitele rectificări pentru o eroa
re pe care cu sinceritate o regre
tăm.

I. MUSTAȚĂ
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Model demn
de urmat

Un magazin alimentar exce
llent pus la punct, exemplu în 
ce privește ordinea, curățenia și 
aprovizionarea, poate fi socotit 
și ce] cu nr. 51 din Sohodol — 
IParoșeni. Gestionara unității, 
Lucia Aron, este preocupată pî- 
mă la dăruire de bunul mers al 
treburilor interne, locuitorii 
cartierului având numai cuvin
te măgulitoare la adresa maga
zinului lor. In unitate, ordinea 
tronează autoritar, curățenia la 
fel. Gustul estetic dovedit în ex
punerea mărfii, deservirea pli
nă de solicitudine și lipsa tota
lă a... reclamagiilor sînt virtuți 
(indubitabile, revelatoare pentru 
grija manifestă a personalului 
de aici în fața solicitărilor lo
cuitorilor cartierului. Un model 
demn de urmat !

Obrăznicie
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sc oogâjcază icni,
cu încredere in

(Urmare din pag. 1)

tortele proprii

Ion Cîrstea, de 34 de ani, do
miciliat în Petroșani, str. Funi- 
cularului nr. 6, salariat al E.M. 
Ixmea a fost internat nu de 
mult în spitalul Petroșani, cu 
diagnosticul : lombago cronic- 
sacralizare. In timpul spitaliză
rii, bolnavul a fost excesiv de 
obraznfc cu personalul medico- 
oanitar, s-a manifestat deseori 
p-u numai necuviincios dar și

I
8
I
8
I
5

pe un ton revendicativ. La ex
ternare s-a adresat cam astfel 
mcdioullui Filomela Hogman t 
„Îmi dai 7 zile, că eu cer pre
lungire, că eu și așa mă inter
nez cînd vreau", după care a 
început cu amenințările, amin
tind celei ce i-a vegheat însă
nătoșirea că locuiește, încă, prin 
■apropierea casei sale și trântind 
zgomotos ușa în fața medicilor 
specialiști din secția interne.

Comitetul sindicatului de la 
E.M. Lonea are cumva ceva de 
p.is ?

I
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I

te
puneri — fruct al inteligenței și al 
mîntărilor colectivului — nu li s-a 
curs nici pînă la ora actuală... Multe brigăzi 
continuă să piardă timp „de aur", pentru că a- 
proviz.ionarea este deficitară, pentru că defec
țiunile electromecanice se țin lanț pe alocuri. 
E adevărat că nicj Ia nivelul centralei nu s-au 
onorat unele cerințe ale unității în direcția asi
gurării cu o serie de piese de schimb de primă 
necesitate. Starea necorespunzătoarc de tergiver
sare a materializării măsurilor, a propunerilor 
constructive se mai explică prin faptul că și co
mitetul de partid, membrii biroului său, s-au 
mulțumit nu o dată cu optimismul, nu îndeajuns 
de temeinic fundamentat, al organului colectiv de 
conducere, fără să tragă Ia răspundere pe toți 
factorii care nu-și îndeplinesc pe 
sarcinile, obligațiile 
aspecte, organizația 
vul creșterii rolului 
domeniile activității
flecteze profund, să treacă neîntârziat la aplica
rea unor măsuri concrete de redresare a situației 
pe ansamblu Și de perfecționare a muncii pe 
fiecare compartiment în parte. Nu-i de loc fi
resc ca din organul colectiv de conducere doar 
cîțiva să „tragă", iar ceilalți să asiste doar cum 
NU se înfăptuiesc deciziile, hotărîrile — de altfel 
foarte bune, nimeni nu contestă acest lucru — 
luate la un moment dat. Faptul că directorul 
minei, ing. CONSTANTIN MORARU, președinte
le comitetului oamenilor muncii, a recunoscut, 
în intervenția sa, că de Ia un timp, la toate ni
velele ierarhice se promite și — din păcate — nu 
se face, spune ceva. Dar asta nu-i deajuns! 
Trebuie întronat grabnic un asemenea climat — 
determinat de o totală schimbare de optică — 
în care să se. promită mai puțin dar să se 
mai mult, și nimeni nu cere mai mult deeît 
ce trebuie și ceea ce se poate face I

Referiri pertinente, pronunțate la un ton 
this, partinic. Ia activitatea comitetului 
partid, a comitetului oamenilor muncii, a între
gului colectiv, au venit în cadrul dezbaterilor

formațiile de lucru. Or, multor 
fruct al inteligenței și 
colectivului — nu li

pro- 
fră- 
dat

de-antregul 
ce le revin. Asupra acestor 
de partid — sub imperati- 
său de conducător în toate 
minei — va trebui să re-

facă 
coca

ți es
tic

din partea șefilor de brigadă AUREL CR1STEA 
și VASILE MEREUȚĂ eare au făcut și propu
neri deosebit de prețioase în legătură cu moda
litatea de a aduce absolut toate brigăzile minei 
în situația să-și realizeze ritmic sarcinile de 
plan. Intr-o atmosferă entuziastă, de manifesta
re a dorinței arzătoare de a contribui activ, pal
pabil, Ia îmbunătățirea de esență a activității 
minei, ei s-au angajat, în numele colectivelor pe 
care le conduc, să amplifice fiecare sporul de 
cărbune pe care deja J-au cumulat, cu incă 1 000 
de tone de cărbune pînă la Conferința Națională 
a partidului. Totul este ca întregul colectiv, con
ducerea sa, avind în față exemplul viu al comu
niștilor, să acționeze în așa fel îneît să se ajungă 
ca nici o brigadă să nu se mai plîngă că nu are 
condițiile asigurate pentru o muncă rodnică, ca 
fiecare formație de lucru să-și onoreze neabătut 
sarcinile de plan zilnice ! Inginerii CONSTAN
TIN FLOREA, GHEORGHE COSMA și CORNEL 
CAPRIȚESCU, maistrul miner principal NI
COLAE PUȘCAȘ și alți reprezentanți ai colecti
vului minei și-au exprimat puternic hotărîrea 
de a munci mai mult și mai bine pentru ca sar
cinile de plan să fie îndeplinite Ia timp, pentru 
ca să se recupereze cit mai curind posibil rămî- 
ncrea în urmă. Să sporească efectivele direct 
productive I Să fie folosite din plin utilajele și 
timpul de lucru disponibil ! Sg crească vitezele 
de avansare la toate genurile de lucrări pentru 
asigurarea liniei de front la exigențele actualu
lui cincinal I Să se vădească mai multă preocu
pare pentru calitatea produsului extras, pentru 
încadrarea în indicatorii de eficiență I Intr-un 
cuvînt: eforturi sporite din partea tuturor, ca
litate sporită a acestor eforturi I Și, mai ales, să 
se onoreze exemplar ceea ce se promite ! Sînt 
doar cîteva concluzii care au reieșit cu preg
nanță din adunarea activului de partid de la 
mina Aninoasa și care vor trebui urmate cu 
convingere și deplină dăruire pentru ca „fața 
producției" cum foarte plastic se exprima cineva, 
să se întoarcă spre „soarele" 
tigiu. pentru a întâmpina cu 
rința Națională a partidului 
re a proclamării Republicii.

realizărilor de pres- 
fruntea sus Confe- 
și a 25-a aniversa

Organizarea judicioasă a acțiunilor
(Urmare din pag. 1)
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zona turistică 
Europei"; In sala de lectură, 

18, seară literară.

8
8
I

a

I

Soarele răsare la ora 4,34 și 
apune la ora 19,53.

Zile trecute din an — 154. 
Zile rămase — 212.

EVENIMENTE

1923 — A apărut Ia Brăila 
cotidianul „Muncitorul", condus 
de N. D. Cocea; 1840 — S-a 
născut scriitorul englez Thomas 
Hardy (m. 1928); 1972 — fn 
Anglia începe zborul în jurul lu
mii al avionului „Concorde"; 
1882 — A murit Giuseppe Ga
ribaldi, erou național al Italiei 
(n. 4. VIL 1807) (90 de ani); 
1946 — Proclamarea republicii. 
Sărbătoare națională italiană: 
1972 — Congresul extraordinar 
al Federației Sindicatelor Norve
giene — discută relațiile Norve
giei cu C.E.E. (2—3 iunie).
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CASA DE CULTURA PE
TROȘANI. La ora 17, expune
rea „Suveranitatea, principiu de
terminant în relațiile contempo
rane dintre state"; In sala ex- 
periment-clubului, la ora 18,30, 
în ciclul „Invitație la drume
ție" tema „Porțile de fier — o

Conform 
cerințelor•

De cîteva zile, în multe uni
tăți aparținând O.C.L. „Alimen- 
tara", a intrat într-un proces de 
largă desfacere publică o varia
tă gamă de produse de carne 
tip „Gospodina". Se-miprepara- 
lele din producție internă — 
sarmale, carne măcinată, șnițele 
salată de boeuf, ouă a la Puse 
etc, — intens solicitate de cum
părători satisfac, se pare, cele 
mai exigente cerințe.

O dovadă în plus că atunci 
cînd există inițiative, cînd re
flectarea acestora este accepta
tă cu interes de cei cărora li se 
„adresează" — roade se „culeg" 
de ambele părți...

Cum adică ?
Cum adică de la... zero ? A- 

dică cooperativa „Unirea", în 
momentul în care s-a unificat 
ou „Jiul" nu avea, oare, obli
gația de a prelua, printre alte
le și... comenzile făcute fostei | 
.competitoare" neonorate în B 
timp ? Nu știu dacă e corect să I 
privim astfel lucrurile 1 Dar * 
cine-a zis așa ? Cineva din con - 
ducerea cooperativei „Unirea" g 
consideră că dacă Nicolae Scur- | 
1» (Petroșani, str. Unirii nr. 20) „ 
a făcut o comandă pentru con- g 
fecțioriarea unei perechi de ciz- g 
me, în aprilie 1971. cooperativei . 
„Jiul", nu are de ce să pretindă | 
cooperativei „Unirea" onorarea I 
comenzii I Interesant, nu 7 Aș- b 
teptăm explicații...

nilor posibilitatea practică de 
a-și aduce contribuția la reali
zarea lucrărilor propuse.

încă din primele zile, un nu
mai- mare de locuitori s-au pre
zentat la punctele de lucru în- 
deplinindu-și norma stabilită. 
Orașul l’etrila, de exemplu, a 
cunoscut încă de la începutul 
lunii martie ritmul intens al 
acțiunilor de prestare a contri
buției în muncă pe șantierele 
obiectivelor gospodărești-edili- 
tare. Insușindu-și propunerile 
făcute de cetățenii orașului ca 
prestările în zile muncă să se 
facă în circumscripțiile și carti
erele în cate aceștia locuiesc, 
comitetul executiv al consiliului 
popular a luat din timp toate 
măsurile organizatorice ca locu
itorii să-și poată aduce efectiv 
contribuția la realizarea obiec
tivelor stabilite. Pînă în prezent 
s-au executat lucrări de repara
ții și întrețineri de drumuri în 
Răscoala. Birăoni, Moșiei, îndi
guiri de drumuri și decolmata- 
rea șanțurilor de gardă în car
tierele 7 Noiembrie și 8 Martie, 
canalizări, construcții de străzi, 
săparea fundației la grădinița 
și creșa de copii, amenajarea 
terenului și săpături la noua 
piață de alimente din cartierul 
8 Martie și alte obiective aflate 
în curs de execuție și finalizare.

Și în celelalte localități din 
Valea Jiului s-au deschis șan
tierele de muncă obștească a 
locuitorilor la obiectivele apro
bate. în orașul Lupeni se lu
crează la drumul de acces pen
tru telescaunul pîrîul Roșia — 
Straja, pe șantierul tineretului 
din aDropierea spitalului, iar 
în Băn'ta sînt în curs de finali
zare o serie de lucrări edilitar- 
gospodărești în centrul comunei.

Discutînd cu mai mulți cetă
țeni din municipiul Petroșani 
despre obiectivele stabilite și or
ganizarea punctelor de lucru, 
aceștia și-au exprimat acordul 
față de prevederile legii 20. a-

de vedere al coordonă-

a fost și continuarea 
de popularizare a legii,

rătînd că legea vine în sprijinul 
dezvoltării fiecărei localități. E- 
xistă însă și unele nemulțumiri 
în legătură cu modul în care 
este aplicată legea. In Petroșani 
de exemplu deși „teoretic* acți
unea de înștiințare a cetățenilor 
s-a încheiat, mai există încă un 
mare număr de cetățeni care 
nu au primit pînă acum docu
mentele întocmite de serviciul 
administrației de stat. In gene
ral, întreaga acțiune suferă din 
punctul 
rii.

Slabă 
acțiunii
care, după adunările populare, 
practic a încetat. Ca dovadă, 
un număr mare de cetățeni so
licită lămuriri în legătură cu 
modul de aplicare a anumitor 
prevederi Insuficient au acțio
nat și comitetele de cetățeni 
însărcinate cu urmărirea execu
tării lucrărilor stabilite. De a- 
semenea, a scăzut aportul de- 
putaților în sprijinirea eforturi
lor comitetelor executive pen
tru buna organizare și desfășu
rare a contribuției bănești și în 
muncă. In multe cazuri servi
ciile do gospodărie de la consi
liile popuilare au deschis punc
tele de lucru fără să țină seama 
de problemele ce le ridică orga
nizarea lor. D.in cauza aceasta, 
munca se desfășoară neritmic, 
fără eficiență. Așa stau lucru
rile la 
cum sînt 
pararea 
străzilor
sului. Poligonului, Cărbunelui și 
Gîrbești. precum și altele .din 
orașul Petroșani, amenajarea 
unor baze sportive, parcuri și 
drumuri din orașul Petnila, a 
Jocului de agrement din Vulcan. 
Acest lucru se datorește faptu
lui că unii lucrători ai adminis
trației de stat. însărcinați cu 
coordonarea acestei importante 
acțiuni politice, au lăsat întrea
ga muncă pe seama unor func
ționari care nu acționat pur ad
ministrativ, formal, fără a înțe
lege spiritul legii.

Sesizînd numai aceste cîteva 
aspecte constatate pe teren con
siderăm necesar să atenționăm 
serviciile administrației locale 
de stat și cele de gospodărie a- 
supra deficiențelor în organiza
rea și desfășurarea contribuției 
în îbuncă. Măsuri s-au elaborat 
de către fiecare comitet execu
tiv, prevederile Legii nr. 20 sînt 
precise și clare, cetățenii și-au 
exprimat adeziunea față de ele 
și hotărîrea de-a înfăptui obiec
tivele aprobate. Trebuie deci, 
ca comitetele executive să ac
ționeze cu fermitate pentru ca 
legea să fie cunoscută și aplica
tă în localitățile Văii Jiului în 
spiritul și litera ei. coordonînd, 
eforturile locuitorilor spre rea
lizarea lucrărilor menite să con
tribuie Ia dezvoltarea urbanis
tică și civică a municipiului 
nostru.

obiective importante 
lacul de agrement, re- 
drumului Maleia, 0 

Fun icul arului Progre-

v

DUMINICA 4 IUNIE

8,15 Gimnastică pentru toți.
8,30 Cravatele roșii.

10,00 Viața satului.
11,10 Să înțelegem muzica. 
12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba maghiară. 
14.0C Telesport. Campionatele euro

pene de box — tineret. Trans
misiune directă de la patinoa
rul „23 August".

16,00 Postmeridian.
17,05 Film serial pentru tineret : 

„Potcoava de piatră". Episo
dul al doilea : Căpitanul 
Stroe.

17,40 Cîntare patriei. Concurs co
ral in ier județean. Participă : 
Corul Căminului cultural din 
comuna Cevaș, județul Mureș; 
Corul Casei de cultură din 
Tîrnăvcni, județul Mureș; 
Transmisiune de la Teatrul 
de Stat din Tg. Mureș; Corul 
Palatului de cultură din Plo
iești; Corul Sindicatului învă
țământ Craiova; Corul Uzine
lor „Tractorul" din Brașov. 
Transmisiune din Studioul de 
concerte al Radioteleviziunii. 

19,00 Reportajul săptămânii : Zalău. 
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Fotbal : Steaua — Dinamo 

București. (Divizia A). Trans
misiune directă de la Stadio
nul „23 August" — repriza 
a 2-a.

20,45 Film artistic: „încurcătură 
blestemată". In distribuție : 
Pietro Germi, Claudia Cardi
nale, Franco Fabrizi, Eleono
ra Rossi-Drago.

22,35 Telejurnal. Duminică spor
tivă.

LUNI 5 IUNIE

17.30 Deschiderea emisiunii. Curs de 
limba rusă. Lecția a 17-a — 
reluare.

18,00 Căminul.
18.45 Ecranul.
19,05 Arta plastică. Expoziția na

țională de pictură și sculptură 
(III).

19,2C 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 In întîmpinarea Conferinței 

Naționale a P.C.R. și a celei 
de-a 25-a aniversări a repu
blicii. Țara întreagă în în
trecere.

20,20 Salut Germain. Serial produs 
de Studioul de televiziune 
din R.D.G. In rolul principal 
— Ulrich Thein.

21,10 Prim plan : Ion Cristea.
21,40 Să înțelegem muzica. „Spiri

tul folcloric latino-american".
22.30 „24 de ore".
22.45 Campionatele europene de box

— tineret (sferturi de finală). 
Înregistrare de la patinoarul 
„23 August".

MARȚI 6 IUNIE

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 Teleșcoală. Biologie (anul 111
— liceu). Funcția de reprodu
cere. Matematică (în ajutorul 
celor care susțin examenul de 
bacalaureat); Elemente de al
gebră (II). Aritmetică in inele 
de polinoame.

10,00 Curs de limba rusă. Lecția a 
18-a.

10.30 Căminul (reluare).
11,15 Prim plan : Ion Cristea.
11.45 Film serial : „Patru tanchiști

și un cîine" (XVI) — reluare.
12,40 Telejurnal.
14,00—16,30 Campionatele europene 

de box — tineret (sferturi de 
finală).. Transmisiune directă 
de la patinoarul „23 August".

17.30 Deschiderea emisiunii de du- 
pă-amiază. Curs de limba 
franceză. Lecția a 18-a — re
luare.

18,00 Steaua polară. Cabinei de o- 
rientare școlară și profesiona
lă. Preludiu la recolta vii
toare.

18.30 Interpretul săptăminii : Beno- 
nc Sinulcscu.

18.45 Dinamica societății românești. 
„Adaptarea sistematică a ior- 
melor și metodelor de con
ducere la cerințele dinamicii 
sociale — necesitatea obiecti
vă a accelerării întregii dez
voltări sociale".

19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 In întîmpinarea Conferinței 

Naționale a P.C.R. și a celei 
de-a 25-a aniversări a re
publicii. Țara întreagă în în
trecere.

20.20 Telerecital Dina Cocea.
21,35 Acei oameni minunați și ma

șinile lor. Dacia opus 1 300.
22,00 Trubadurul dorului (Intervi- 

ziune). Scară de 'balet.
22.30 „24 de orc".
22.45 Campionatele europene de box 

— tineret (sferturi de finală), 
înregistrare de la patinoarul 
„23 August".

MIERCURI 7 IUNIE

9,CC Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 Selccțiuni din emisiunea „Pro

populară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,15 Avan
premieră cotidiană; 13,30 Scri
sori către copii; 13,40 Melodii 
de ieri și de azi; 14,00 Compo
zitorul săptămâni; 14,40 Piese 
pentru fanfară; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Radioanchcta econo
mică; 15,30 Pagini din muzica 
de estradă; 16,00 Radiojurnal; 
16,15 Muzică ușoară; 16,25 Mi
niaturi corale; 16,35 Concert de 
muzică populară; 16,50 Publici
tate radio; 17,00 Pentru patrie; 
17,30 Jacques Hustin — compo
zitor și interpret; 17,40 In în- 
tîmpinarea Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român; 
18,C0 Orele serii; 20,00 Tableta 
de scară; 20,05 Teatru radiofo
nic. Premieră : „Apartamentul 
cu bucluc"; 21,30 Revista șlagă
relor; 22,00 Radiojurnal; 22,30 
Concert de seară; 22.55 Moment 
poetic; 23,00 Concert de seară 
(continuare); 24.00 Buletin 
știri; 0,03—6,CO Estrada
turnă.

11,55 Bucnreșiiul necunoscut : 
Grădinile orașului (II); 12,20
Telejurnal; 16.00—17,00 Tele
școală. Chimie (anul IV — li
ceu). Transmisiune din Cluj. Fi
zică (în ajutorul candidaților la 
concursul de admitere); 17,30 
Deschiderea emisiunii de după- 
antiază. Arta plastică; 17,45 Sa
tul contemporan; 18,10 Farmecul 
operetei — montaj muzical-core- 
grafic; 18,30 Drumuri în istorie. 
Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România (III) — „U- 
nitate și neatârnare"; 18,45 Tra
gerea Loto. Publicitate; 19,00 
Revista literară TV : Șantier dc 
creație. Prezintă Viorel Grecu;
19.20 1 001 de seri; 19,30 Tele
jurnal; 20,00 In întîmpinarca 
Conferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român și a celei 
de-a 25-a aniversări a Republi
cii. Țara întreagă în întrecere. 
20,15 Film artistic „Hatari":
22.20 Abruzzi și Molisc — film 
documentar italian; 22,50 ..24 
de ore".

VINERI 2 IUNIE

VINERI 2 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Micul scăldător; Republi
ca: Mihail Sirogoff; PETRII.A : 
Esop; LONEA — Minerul: Cor
tul roșu; ANJNOA.SA : Doar 
un telefon; VULCAN : B. D. 
la munte și la mare; PARO- 
ȘENI : Ritmuri spaniole; LU
PENI — Cultural: Saltul; Mun
citoresc : Bătălia de pe Neretva, 
seriile I—II; BĂRBĂTENI: 
Frații Saroian; URICANI : Ora 
hotărîioare.

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8.00 Sumarul presei; 9,30 
Memoria pământului românesc 
(reluare); 10.00 Buletin de știri; 
10,05 Orchestra de muzică popu
lară Mezeșul din Zalău; 10,30 
Selecțiilni din scena lirică „La șe
zătoare" de Tiberiu Brcdiceanu; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 Din 
muzica popoarelor; 11,15 Pe te
me juridice; 11,25 Țara holde
lor bogate — cîntece; 12,00 Cîn- 
tă Petre Geambașu și Conchita 
Bautista; 12,15 Recital Ion Bu- 
zea; 12,30 Intilnire cu melodia

9.0C Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex; 9,05 Dinamica 
societății românești; 9,40 Moment 
folcloric : Rapsodia românească; 
10,00 Curs de limba germană 
(lecția a 18-a); 10,30 Reportaj
TV : „Existența a doua"; 10,50 
Film serial pentru copii: 
cămila". Episodul „Omul cu trei 
degete"; 11,05 Pagini de umor: 
Aventuri în epoca de piatră;

„Aii și

Schimb de
între artiștii>

din Petroșani
>

In cadru) 
ță perfectat 
din Petroșani și Timișoara, un grup 
de amatori timișoreni va prezenta 
sîmbătă, 3 iunie, la ora 18, pe sce
na prestigioasei instituții de cultu
ră din Petroșani, un spectacol cu 
comedia „Gaițele" de Al. Chirițes- 
cu. Spectacolul va fi urmat de dis
cuții în cadrul cărora amatorii de 

T teatru ai celor două instituții vor 
face un util schimb de idei. Apoi, 
actorii amatori timișoreni vor pe
trece ziua de duminică vizitînd Va
lea Jiului și la cabana Rusu.

schimbului de experien- 
între casele de cultură

-sFZ
3s

■
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vizite
amatori

si>
Timisoara

>

grup de actori amatori ai 
de cultură din Petroșani va

Ieri, temperatura maximă ; 
fost la Petroșani de plus 23 
grade, iar la Paring de plțis 16 
grade. Minima din cursul nopții 
a fost de plus 8 grade atît la 
Petroșani cit și Ia Paring.

Pentru următoarele 24 de\ ore 
Vremea se menține frumoasă și 
călduroasă. După-anriază, pe a 
locuri, vor cădea precipitați: sub 
formă de averse de ploaie.' Vini 
slab din sectorul sudic.

Navomodelism

/

Primul concurs al anului,

Un 
Casei 
întoarc- vizita colegilor lor prezen- 
tînd în ziua de 10 iunie a. c., la 
Casa de cultură din Timișoara, un 
spectacol cu piesa „Funcționarul de 
la domenii" de Petre Locustcanu, 
pregătit sub îndrumarea experimen
tatului actor profesionist Alexandru 
Jcles. La înapoiere, duminică 11 iu
nie, amatorii petroșăneni vor vizita 
noua Orșova și Sistemul hidroener
getic și de navigație de la Porțile 
de Fier.

primul titlu de campion

gw &

Un vlăstar între flori...

-■

Intre 24 și 2b mai, pe lacul 
Jupiter din Mangalia, a avut 
loc etapa finală a campionatu
lui național de navomodelism 
cu vele (pînze). la clasele i A, 
M 10 și X, seniori și juniori, 
precum și la clasele de veliere 
teleghidate F.S.M. și F.S.X., un
de s-au întrecut sportivi din 
toate județele țării.

Lacul bine amplasat, vîntul 
corespunzător, au permis mode- 
liștiJor să realizeze performan
țe valoroase.

Un adevărat record a consti
tuit și participarea. în număr 
deosebit de mare, a sportivilor 
lă acest concurs. Echipa Avân
tul Reghin, de exemplu, la se
niori și juniori, s-a prezentat cu 
35 modele, iar A.S. Aeronautica 
București, numai la seniori a 
prezentat 10 modele.

Echipa reprezentativă a Jiu
lui Petroșani formată din cunos- 
cuții sportivi Eeontin Ciortan, 
Vasile Mocanu, Aurel Nenișeu 
și Elena Gașpar, s-a prezentat 
doar cu patru modele la seniori 
(numărul minim de modele), 
care, la finele competiției, au o- 
cupat locul II în clasamentul 
general pe echipe, înaintea e- 
chipelor din București și Plo

iești, orașe cu tradiție la aceste 
tipuri de modele.

Ila clasa veliere „la interna
țional" s-a dat o luptă drama
tică între ploieșteanul Danielen- 
co și jiulistul Vasile Mocanu. 
pentru ocuparea primului loe. 
Numai o întâmplare nefericită 
— agățarea modelului în ier
buri — l-au dus pe sportivul 
nostru pe locul II.

Tot în acest an, s-a desfășu
rat și primul co-ncurs republi
can de navomodele cu vele te
leghidate prin rad-io. Iia aceas
tă clasă, pe primul loc s-a si
tuat reprezentantul clubuluS 
sportiv Jiu] Petroșani, Uconfin 
Ciortan.

In general, echipa reprezen
tativă a municipiului noștri e-s 
comportat peste așteptări, ți- 
nînd cont de condițiile de an
trenament din Valea Jiului n» 
atît de prielnice dezvoltării e- 
cestor clase de navomodele. 
Deci, un motiv în plus, pentru 
ca clubul sportiv Jiul, să acor
de mai mult sprijin secției de 
navomodelism, care an de an 
a reușit să culeagă o serie de 
rezultate atît pe plan intern cît 
și pe plan Internațional.

s. bAloi

Foto : Al. RIEGELHAUPT
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menada duminicală" •(reluare).
9,30 O viață pentru o idee : Emil 

Racoviță (reluare).
10,00 Curs de limba franceză. Lec

ția a 19-a.
10.30 Telccinemateca pentru copii 

și tineret (reluare). „Prima 
lecție".

12,C0 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii de du- 

pă-amiază. Curs de limba en
gleză. Lecția a 18-a (reluare).

22,40 „24 de orc".
22,50 Campionatele europene de box 

— tineret (semifinale). înregis
trare de la patinoarul „23 
August".

JOI 8 IUNIE

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9.C5 România în lume (reluare).
9,35 Prietenii lui Așchiuță.

P ROGRAMUL
pentru 

săptâmîna 
viitoare

18,CC Muzica — emisiune de ac
tualitate muzicală.

18,25 Noutăți culttiral-artistice.
18,40 Tragerea Pronoexpres.
18,50 Timp și anotimp în agricul

tura.
19,2u 1 001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 In întîmpinarea Conferinței 

Naționale a P.C.R. și a celei 
de-a 25-a aniversări a repu
blicii. Țara întreagă în între
cere.

20,20 Telccinemateca : „Jurnalul An- 
nci Franck“. Cu : Millie Par
kins, Joseph Schildkraut, Shel
ley Winters și Richard Bey- 
mer.

10,00 Curs de limba engleză. Lec
ția a 19-a.

IC,30 Telecinematcca : „Jurnalul An- 
nei Franck“ (reluare).

12.50 Telejurnal.
16,00—17,00 Teleșcoală. Biologic 

(anul III liceu). Funcția de 
reproducere (reluare). Mate
matică (în ajutorul candida
ților la concursul de admi
tere). Continuitate — derivata 
și diferențiala.

17.30 Deschiderea emisiunii cc dtt- 
pă-amiază. Emisiune în limba 
maghiară.

18.30 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

18.50 Sensul acțiunii : Perfecționa

rea. îndeplinirea și depășirea 
planului de export — o sar
cina majoră a fiecărei Cen
trale, a fiecărei unități, a fie
cărui om al muncii.

19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 In întîmpinarca Conferinței 

Naționale a P.C.R. și a celei 
de-a 25-a aniversări a repu
blicii. Tara întreagă în în
trecere

20.20 Tinerii despre ei înșiși.
21,00 Pagini de umor : „Aventuri 

în epoca de piatră“.
21.50 Universitatea TV.
22,35 „24 de orc".
22.50 Campionatele europene de box 

— tineret (semifinale). înre
gistrare dc la patinoarul „23 
August"

VINERI 9 IUNIE

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 Universitatea TV (reluare).
9,50 Virtuoși ai instrumentelor : 

violonistul Ghcorghe Toadcr. 
10,00 Curs de limba germană. Lec

ția a 19-a.
10.30 Desen animat.
10,45 Sensul acțiunii : Perfecționarea 

(reluare).
11,15 Pagini dc umor: „Aventuri 

în epoca de piatră" (reluare).
12,05 Film serial pentru copii : Aii 

și cămila (reluare).
12.30 Telejurnal.
16,00—17,00 Teleșcoală. Literatura 

română. (In ajutorul celor ca
re susțin examenul de baca
laureat). Realitatea socială o- 
glindită în literatura dc la 
slîrșitul secolului XIX și în
ceputul secolului XX. Fizică. 
(In ajutorul candidaților la

concursul de admitere). Tu
buri electronice. Semiconduc
toare.

17.30 Deschiderea emisiunii dc du
pă-amiază. Curs de limba 
germană. Lecția a 18-a — re
luare.

18,00 Pentru sănătatea dv. Ce tre
buie și ce nu trebuie făcut 
în ajun dc examen.

18,15 Satul contemporan. Ești tînăr, * 
îndrăznește !

18.45 Tragerea Loto.
19,00 Drumuri în istoric. Muzeul de 

istorie al Republicii Socialiste 
România (IV).

19.20 1 001 dc seri.
19.30 Telejurnal.
20,0C In întîmpinarca Conferinței 

Naționale a P.C.R. și a celei 
dc-a 25-a aniversări a repu
blicii. Țara întreagă în între
cere.

20.20 Film artistic : „Măsura riscu
lui" — producție a studiou
rilor sovietice. Cu : Boris Li
vanov, Innokenti Smoktunov- 
ski, Alla Demidova, L. Api- 
nina.

21,55 Ancheta TV : Radiograma li
nei mentalități.

22,35 „24 de ore".
22.45 Campionatele europene de box 

— tineret (semifinale). înre
gistrare de la patinoarul „23 
August".

SÎMBATA 10 IUNIE

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,0 Biblioteca pentru toți. I. L. 
Caragiale (I).

9,50 De vorbă cu gospodinele.
10,05 Telccnciclopcdia (reluare).
10,50 Ancheta TV. Radiografia unei

mentalități (reluare).
11.30 Drumuri în istoric (reluare). 

Muzeul dc istorie al Republi
cii Socialiste România (IV).

11.45 Teatru scurt. „Mama s-a în
drăgostit" de Ion Băieșu (re
luare).

12.30 In slujba sănătății.
12.45 Telejurnal.
16.30 Deschiderea emisiunii de du- 

pă-amiază. Emisiune în limba 
germană.

18,00 In direct : Start în cursa au
tomobilistică de 24 dc ore de 
la Le Mans.

18.15 Ritm, tinerețe, dans. 
19,00 Săptamîna în imagini.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 In întîmpinarea Conferinței 

Naționale a P.C.R. și a celei 
de-a 25-a aniversari a repu
blicii Țara întreagă în în
trecere.

20.15 Teîeenciclopedia.
20.45 Film serial : Schulmeister.
21/ Luna și trei bani jumate. „E- 

misiune cosmică umoristică 
Varictăți-10". In distribuție : 
Toma Caragiu, Dem. Savu, 
Ovid Tcodorescu, Mihai Fo- 
tino, Aurel Giurumia, Mi- 
hacla Mihai, Cornel Constan
tinii!, Magdalena Popa, A- 
matto Checiulescu, Ghcorghe 
Zamfir, Doina Patrichi, Ion 
Tugearti, Silvia Marco viei,
Nancy Brandes, Ileana Po
po viei etc.

22,40 Anglia — noutăți tehnico-ști- 
ințifice.

23,00 Telejurnal.
23,10 Campionatele europene dc box 

— tineret (lin ale). înregis
trare dc la patinoarul „23 
August".

ANJNOA.SA
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la festivaluri internaționale

AZi, LA BRUXELLES

Se deschid lucrările Adunării 
reprezentanților opiniei publice pentru 

sscuritate si
BRUXELLES 1. — Trimisul 

special Agerpres, Silvia Coman, 
transmite : Vineri, la Palatul 
Congreselor din Bruxelles vor 
începe lucrările Adunării re
prezentanților opiniei publice 
din Europa pentru securitate și 
cooperare, care va reuni, timp 
de patru zile, peste 700 de dele
gați din toate țările continen
tului, reprezentanți ai unor or
ganizații internaționale, inter- 
guvernamentale și neguverna
mentale. La lucrări va lua 
parte și o delegație a opiniei pu
blice din țara noastră.

La o conferință dc presă orga
nizată joi. Albert de Smaele,
A —--------------------

încheierea vizitei președintelui

președintele Asociației belgiene 
pentru securitate și colaborare 
in Europa, a relevat că aduna
rea va fi cel mai reprezentativ 
forum al opiniei publice euro
pene întrunit vreodată pentru a 
dezbate problemele ce preocupă 
toate popoarele continentului. 
La lucrări, a menționat el, vor 
participa comuniști și catolici, 
socialiști și liberali, reprezen
tanți ai sindicatelor, ai organi
zațiilor de femei, de tineret și 
ai altor organizații obștești din 
30 de țări europene.

Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a adresat Adu
nării un mesaj de salut.

Nixon în Polonia
1. — Coresponden- 
Iosif Dumitrașcu, 

cca de-a dona zi a

(Agerpres). — Pur- 
cuvînt al delegației 
Revoluționar Provi-

VARȘOVIA 
tul Agerpres, 
transmite : In 
vizitei oficiale pe care a întreprins-o 
în Polonia, președintele Richard Ni
xon a făcut o vizită lui Henryk 
Jablonski, președintele Consiliului de 
Stat.

La sediul guvernului au avut loc 
apoi convorbiri oficiale polono-amc- 
ricane, la care au participat Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C, al 
P.M.U.P., și Piotr Jaroszewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, din 
partea poloneză, iar din partea ame
ricană Richard Nixon și Flenry 
Kissinger, consilier al președintelui 
pentru problemele securității națio
nale. Convorbirile au fost continua
te în ședința plenară, cu participa
rea unor persoane oficiale poloneze 
și americane. Au fost abordate pro
bleme ale situației internaționale ca
re interesează cele două părți și as
pecte ale dezvoltării colaborării în 
diverse planuri dintre Polonia și 
S.U.A

In încheierea convorbirilor oficia
le, Edward Gicrek și Richard Ni
xon au semnat un comunicat comun.

Președintele S.U.A. a oferit ia re
ședința sa de la Palatul Wilanow 
un dejun, la care au fost prezenți 
conducătorii de partid și dc stat 
polonezi, în frunte cu Edward Gie- 
rek. Richard Nixon și Henryk Ja
blonski au rostit toasturi.

Joi după-amiază, Richard Nixon 
și persoanele care îl însoțesc au pă
răsit Varșovia, plecînd spre patrie. 
La aeroportul internațional Okccie, 
șeful Casei Albe a fost condus de 
Henryk Jablonski, Piotr Jaroszewicz 
și alte persoane oficiale poloneze.

PARIS 1 
tătorul de 
Guvernului 
zoriu al Republicii Vietnamului
de Sud la Conferința cvadripar- 
tită de la Paris în problema 
Vietnamului, Ly Van Sau. s-a 
referit, în cadrul unei conferin
țe de presă, la operațiunile o- 
fensive desfășurate de forțele 
patriotice pe întregul teritoriu 
al Vietnamului de sud.

El a subliniat că sînt supuse 
atacurilor toate bazele mari de 
sprijin ale forțelor americane 
și saigoneze. Din cele 13 divizii 
care formează armata-marionetă 
de la Saigon nu există, în pre
zent, nici o unitate care să nu 
fi suferit mari pierderi. Succe
sul operațiunilor de luptă ale 
forțelor patriotice, destrămarea 
morală a armatei saigoneze și 
pierderile mari suferite de a- 
ceasta demonstrează eșecul po
liticii de „vietnamizare" a răz
boiului, a continuat Ly Van

Forțele patriotice au extins 
considerabil teritoriul regiunilor 
eliberate, în special în Delta 
Mekongului, în zonele platouri- 
Jor și de coastă. Populația regi
unilor eliberate atinge, în pre
zent, 12 milioane de oameni, 
dintre care 2 milioane au fost 
eliberați în ultimele luni.

In armata-marionetă se inten
sifica procesul destrămării mo
rale. Au loc totodată, cazuri de 
trecere de partea patrioților a 
unor întregi subunități ale ar
matei saigoneze.

In același timp, a arătat Ly 
Van Sau, guvernul S.U.A. con
tinuă politica sa de sprijinire a 
regimului Thieu și de escalada
re continuă a acțiunilor milita
re în Vietnam. In perioada de 
după 17 mai a.c., aviația ame
ricană efectuează zilnic peste 
300 de raiduri asupra teritoriu
lui R.D.V. și 600—700 raiduri 
asupra regiunilor eliberate din 
Vietnamul de sud.

în Ungaria
BUDAPESTA 1 (Agerpres). — 

Fidel Castro, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, primul 
ministru al Guvernului Revolu
ționar, care se află în R.P. Un
gară, a vizitat joi orașul Gyor, 
anunță agenția M.T.I. Oaspe
tele cubanez a fost însoțit de 
Lajos Felier, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Guvernului 
Revol uț.ionar Munci toresc-Țără- 
nesc Ungar, de alte oficialități 
ungare.

Fidel Castro a vizitat uzina 
constructoare de mașini din lo
calitate.

♦
Întîlnire Kohl-Bahr

Comunicat comun
libanezo-pakistanez
BEIRUT 1 (Agerpres). — Co

municatul comun libanezo-pa- 
kistanez. publicat Ja încheierea 
vizitei efectuate la Beirut de 
președintele Pakistanului, Zul- 
fikar Aii Bhutto, relevă că cele 
două părți au hotărît să aibă, 
periodic, consultări la nivel gu
vernamental. în vederea pro- 

relațiiJor bilaterale. 
Totodată, comunicatul mențio
nează că președinții Suleiman 
Frangieh și Zulfikar Aii Bhu
tto au trecut în revistă situația 
din regiunea subcontinentuilui 
sud-asiatic, exprimîndu-și satis
facția pentru stabilirea de con
tacte între India și Pakistan.

Cele 'louă părți, adaugă comu
nicatul. și-au reafirmat atașa
mentul Ia principiul soluționa 
rii conflictelor pe cale pașnică.

movării

în Venezuela
CARACAS 1 (Agerpres). — 

Reîntoarcerea aproape simulta
nă, săptămîna trecută, în Vene
zuela. a foștilor președinți Ro- 
mulo Betancourt și Marcos Pe
rez Jimenez, pentru a candida 
Ia alegerile '-ezidențiale din 
1973, a determinat un val de 
violențe politice în întreaga ța
ră — informează agenția Pren- 
sa Latina. La numai cîteva ore 
după ce sprijinitorii lui Jime
nez sărbătoriseră evenimentul 
reîntoarcerii, trei colaboratori ai 
acestuia au fost asasinați în sta
tul Guarico. Ca răspuns, spri
jinitorii lui Jimenez au anun
țat că în cazul în care se va 
dovedi că autorii asasinatului 
sînt adepți ai lui Betancourt, 
vor ucide zece lideri ai parti
dului Acțiunea democratică, 
condu? de acesta. Oricum. lide
rii celor două tabere se suspec
tează S' acuză reciproc

BONN 1 (Agerpres). — Mi
chael Kohl, secretar de stat la 
Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane, și 
Egon Bahr, secretar de stat la 
Cancelaria federală a Republi
cii Federale a Germaniei, au a- 
vut o întîlnire la Bonn, transmi
te agenția A.D.N. Ei au exami
nat probleme ce decurg din in
trarea în vigoare a acordului 
de tranzit între R.D.G. și 
R.F.G. Agenția menționează că 
întîlnirea a avut loc la invita
ția părții vest-germane.

Cîntecul și dansul românes-, 
an depășit de mult granițele 
României. Frecventele invitații 
adresate de organizatorii diferi
telor festivaluri internaționale 
unuia sau altuia din numeroase
le ansambluri folclorice existen
te în România constituie o re
cunoaștere unanimă a prețuirii 
de care se bucură în lume fol
clorul românesc. Iar participă
rile la asemenea parăzi ale vir
tuozității, măiestriei și culorilor 
au adus nu o dată înalte premii 
și distincții mesagerilor ei.

Printre invitații Festivalului 
internațional al dansului popu
lar din Finlanda — de curînd 
încheiat — s-a numărat și an
samblul „Brîulețul" al sindicate
lor din municipiul Constanța. 
Cunoscut și apreciat an de an 
de oaspeții străini veniți pe li
toralul românesc, ansamblul 
„Brîulețul" a prezentat în „țara 
celor 1 000 de lacuri" suite de 
jocuri și cîntece populare dobro
gene, moldovenești, ardelenești 
și oltenești. Arta dansatorilor și 
cîntăreților amatori dobrogeni a 
entuziasmat deopotrivă publicul 
și juriul festivalului, care i-a 
acordat nu numai premiul I — 
„Cupa de cristal" —. dar și Ma
rele Premiu pentru cel mn; bun 
ansamblu prezent la festival.

O altă formație artistică de a-

din

matori, ansamblul „Crăișorul" al 
sindicatului uzinei „Rulmentul" 
din Brașov, a obținut, de ase
menea, premiul I la cel de-al 
IV-lea Festival internațional de 
folclor de la Marchienne-Au- 
Pont (Belgia).

La acest festival-concurs. Ro
mânia se bucură deja de o fru
moasă tradiție i la ediția
1970, ansamblul românesc „Mu
gurelul", al sindicatului uzinelor 
..Electroputerc" din Craiova, a 
obținut premiul I, iar anul ur
mător — 1971 — a fost invitat 
de onoare al festivalului.

Concertul-spectacol prezentat 
anul acesta de ansamblul „Cră
ișorul" la Marchiene-Au-Pont a 
cuprins cîntece și piese coregra
fice specifice zonei folclorice a 
Țării Bîrsci, precum și piese re
prezentative pentru alte zone 
folclorice ale țării. In reperto
riul orchestrei au figurat renu
mitele niese orchestrale „Cioeîr- 
lia", „Sîrba în căruță". „Hora 
Staccato", „Breaza".

La festivalul internațional de 
folclor de la Graz — Austria, 
arta populară românească a fost 
reprezentantă dc Ansamblul 
„Banatul" al Clubului salariați- 
lor de la căile ferate din Timi-

șoara, care, pentru această 
prestigioasă confruntare artisti
că, a selectat din folclorul bă
nățean, transilvănean piese mu
zicale Și coregrafice „de album-, 
ce evidențiază particularitățile 
unei arfe milenare, originare și 
specifice. Repertoriul Ansam
blului „Banatul" a cuprins și 
piese din folclorul naționalită
ților conlocuitoare din România.

Alte formații artistice de a- 
matori românești sînt prezente 
în aceste zile sau urmează sâ 
participe la festivaluri interna
ționale. Așa, spre exemplu, an
samblul Fabricii de încălțămin
te și pielărie „Clujana" se află 
în Grecia, iar Ansamblul „Mio
rița" al sindicatului Fabricii de 
postav din Buhuși participă Ia 
festivalul folcloric de la Ru
dolstadt — Republica Democra
tă Germană.

La prestigiosul tt-s.ival inter
național de folclor de la Tarbes 
(Franța). România vă fi repre
zentată prin Ansamblul „Ța
rina" al sindicatului Fabricii de 
sticlă din Turda, iar' ansamblul 
..Țara Oașului" din i Biesad va 
participa în iulie la festivalul 
dc folclor de la Szeted (Unga
ria). ,

CONDIȚII :
fie

Cursurile încep în 5 iunie a.c.

oluareo atmosferei

Parisului

DIN NOU BORMANN
CAUZE ALE

ACCIDENTELOR RUTIERE

Consiliul administrativ al U- 
niunit Internaționale de Telecomu- 

) a hotărît, la cea 
sesiune, care se desfă- 

să restabilească

nicafii (U.l.T.)
de-a 27-a r * -- 
șoară la Geneva, _________
drepturile legitime ale Republicii 
Populare Chineze la U.l.T. — in
formează agenția China Nouă.

■$> Prezidiul Seimului R. P. Po
lone a hotărît convocarea celei de-a 
patra sesiuni a actualului Seim pen
tru zilele de 7 și 8 iunie a. c. Ordi
nea de zi a lucrărilor va cuprinde 
probleme privind proiectul de lege 
al Seimului asupra planului cincinal 
de dezvoltare social-economică a ță
rii pe anii 1971 —1975, informează 
agenția PAP.

<£> In Italia continuă să se des
fășoare acțiuni revendicative ale oa
menilor muncii. Astfel, la Roma, 
25 000 de muncitori din transpor
turile urbane au declarat o grevă, 
de scurtă durată, cerînd îmbunătă
țirea condițiilor de viață și de mun
că, precum și modernizarea trans
porturilor în comun. Tot în spri
jinul îmbunătățirii condițiilor de 
muncă, au declarat o grevă simila
ră alți 25 000 de salariați din între
prinderile metalurgice din Milano,

O Primul ministru al Canadei, 
Pierre Eliot Trudeau, l-a primit pe 
I. Novikov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., care 
face o vizită în Canada.

In cursul convorbirii, au fost a- 
bordate probleme referitoare la co
laborarea dintre cele două țări — 
transmite agenția TASS.

<$> Un nou avion militar de ti
pul „F-104 g Starfighter", aparți- 
nind forțelor aeriene vest-germane, 
s-a prăbușit miercuri în apropiere 
de Augsburg, a anunțat ministrul 
federal al apărării. Cu acest acci
dent, numărul avioanelor Starfighter. 
construite după un proiect american, 
prăbușite sau avariate în momentul 
decolării, a ajuns la 136, iar cel al 
piloților care și-au pierdut viața în 
aceste ocazii, la 71.

Consiliul japonez pentru inter
zicerea armelor atomice și cu hidro
gen (GENSUIKE) a anunțat, mier
curi, că a trimis invitații la peste 
100 de organizafii pacifiste, din 80 
de țări, pentru a participa la Con
ferința GENSUIKE din acest an. 
Manifestarea, organizată cu sprijinul 
Partidului Comunist Japonez, se va 
desfășura la Tokio, în zilele de 5—6 
august; la Hiroșima — la 6 august, 
la Nagasaki — la 9 august și în 
Okinawa — la 12—13 august.

Lansată cu un an în urmă în 
direcția lui Mane, nava spațială 
americană „Mariner-9" își va înce
pe, în această lună, programul de 
completare a hărții acestei planete. 
Pînă în prezent, a fost cartografiată 
85 la sută din suprafața marțiană, 
lucru ce a necesitat efectuarea a 
6 824 de fotografii. In așteptarea 
declanșării „ultimei runde" a aces
tei importante operații științifice, se 
verifică anumite componente ale sis
temului de bord și se procedează la 
încărcarea bateriilor solare ale 
vei prin intermediul unor celule.

NAȚIUNILE UNITE 1 (Ager
pres). — După cum anunță a- 
gențiile France Presse și Reu
ter, reprezentantul Israelului la 
Națiunile Unite, Josef Tekoah, 
a adresat președintelui Consiliu
lui de Securitate o scrisoare 
prin care îi cere să aducă de 
urgență în atenția acestui orga
nism „gravul atentat comis 
marți la aeroportul Lod, de că
tre persoane străine, atentat ca
re a dus la moartea unor oa
meni nevinovați". Afirmînd că 
atentatorul arestat și-a declarat 
apartenența la Frontul Popu
lar pentru Eliberarea Palestinei 
care acționează pe teritoriu] Li
banului, scrisoarea cere ca „gu
vernul de Ja 
capăt acestor

Beirut să pună 
activități11.
★

cu atentatul de la 
Lod, u.n purtător de 
Națiunilor Unite a 

că secretarul general 
Kurt Waldheim, este

In legătură 
aeroportul 
cuvin t al 
comunicat 
al O.N.U..
șocat de acest act de violență 
iresponsabilă. Nu poate fi decît 
deplîns un asemenea act, care, 
în mod gratuit și crud, provoa
că dezordine în comunicațiile 
internaționale civile și pașnice"

PARIS 1 (Agerpres). — Insti
tutul de urbanism, conducere și 
organizare a regiunii pariziene 
a publicat două studii privind 
gradul de poluare a mediului 
înconjurător în zona capitale: 
franceze. Primul dintre acestea 
subliniază că, în fiecare zi, cad 
asupra regiunii Parisului peste 
100 000 mc de acizi sulfurași și 
peste 10 tone de acid sulfuric. 
Aceste substanțe nocive provin, 
în proporție de 45 la sută, de 
la emanațiile din atmosferă ale 
instalațiilor de furnizare a e- 
nergiei termice, 25 la sută de 
la motoarele cu ardere internă, 
în specia] ale automobilelor, și 
25 Ia sută din industrii. In stu
diu se subliniază că la polua-

Dintr-o serie de anchete apărute 
in presa occidentală reiese că ex
cesul de viteză continuă să fie prin
cipala cauză a accidentelor de auto
mobil. Pe locul doi se află alcoolul 
fi oboseala, iar pe al treilea, defec
țiunile tehnice ale autovehiculelor. 
Se înțelege că eliminarea în cit mai 
mare măsură a acestor cauze ar 
duce la micșorarea numărului de 
victime. Unele publicații relevă, in 
același timp, că 50 la sută din cei 
care pier în accidente și-ar putea 
salva viața întrebuințînd centuri de 
siguranță.

CURA de slăbire

Campionatul mondial de șah din
tre Boris Spasski și B. Fischer este 
așteptat cu legitimă nerăbdare. Presa 
dă fel de fel de amănunte, unele 
interesante, în legătură cu cei doi 
protagoniști. Fischer, care are 29 
de ani, se spune că are greutatea 

■ de 86 kilograme, iar Spasski (35 
ani), numai 80. Publicarea acestor 
date nu este întîmplătoare. Meciul 
va fi deosebit de istovitor. Și deși 
ei își vor pune în joc numai efluviile 
inteligenței, la terminarea întrecerii, 
fiecare va cîntări cu cite 15 kilo
grame mai puțin !

ase-
ma-
pes-

rea aerului contribuie, de 
menea, și densitatea foarte 
re a populației pariziene — 
te 25 000 ie locuitori pe kmp, 
în comparație, de 
13 000 la Londra — 
suprafețele reduse 
verzi. Se recomandă 
de măsuri energice 
poluării în planurile 
modernizarea Parisului, în spe
cial prin extinderea spațiilor 
verzi și controlarea emanațiilor 
de substanțe toxice în atmosfe
ră.

Al doilea studiu atrage aten
ția asupra gradului înalt de po
luare a apelor Senei și reco
mandă măsuri dc combatere 
acesteia.

pildă, cu 
.precum și 
de spații 
includerea 
împotriva 

privind

La domiciliul unui jost o/i rf* ■ 
SS, pe nume Friedertch Schwend, ca
re trăiește actualmente, la Lima, a 
fost descoperită zilele trecute o fo
tografie a lui Martin Bormann. 
Poza îl reprezintă pe Bormann îm
brăcat in sutană de preot. Se spune 
că fotografia ar fi fost făcută în- 
tr-o mănăstire din La Paz (Boli
via). Se știe că în legătură cu load 
unde se ascunde acolitul lui Hitler 
au fost date nenumărate piste care 
pînă acum n-au putut conduce la 
fostul' nazist. Schwend a declarat 
poliției peruviene că el știe unde 
se află Bormann I In orice caz, ulti
mele informații arată că criminalul 
nazist s-ar afla printre membrii unui 
trib indian sud-american.

LACUL LEMAN ÎN PERICOL

Lacul Leman este în mare peri
col. Poluarea apelor sale a ajuns 
intr-un stadiu atît de înaintat incit 
autoritățile franco-elvețiene au fost 
nevoite să ia măsuri de salvare a 
viețuitoarelor subacvatice. Cu toate 
că încă de acum zece ani au fost 
puse in funcțiune mai multe stațiuni 
de filtrare a apelor, poluarea n-a 
dat aproape deloc înapoi. Autori
tățile franco-elvețiene au alocat re
cent un fond de 5,5 milioane franci 
pentru a pune în practică un plan 
de cinci ani în vederea depoluării 
apelor. Va fi oare salvat Lemanul ?

recrutează bărbați localnici pentru cursuri de 
calificare de scurtă durată cu scoatere din pro
ducție, pentru meseria de funiculariști fores
tieri.

Să îndeplinească vîrsta de 18—35 ani, să 
absolvenți a 7—8 clase ale școlii generale.

Solicitanții se vor adresa biroului personal 
al U.E.L. Petroșani.

ANGAJEAZA
PRIN CONCURS:

• TEHNICIAN PRINCIPAL ELECTROME
CANIC

Concursul va avea loc în ziua de 5 iunie 1972, 
ora 9, la sediul școlii din Petroșani, str. Repu
blicii, nr. 7, telefon 1575 de unde se pot obține 
și informații suplimentare.

Dc-

din 
scrie

Constantin ALEXANDROAIE 
corespondentul Agerpres 

la Washington

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 
prevăzute de H.C.M. 2841/1968 și Legea 
12/1972.

nr.
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PETROȘANI
ANUNȚA PUBLICUL CONSUMATOR

Alegerile preliminare din Califor
nia, programate la 6 iunie a. c., sînt 
considerate a avea o însemnătate de 
prim ordin în deciderea victoriei în 
lupta electorală dintre senatorii 
George McGovern și Hubert Hum
phrey, pentru obținerea învestiturii 
P..-’rtidului Democrat, în vederea can
didaturii în scrutinul prezidențial 
din noiembrie. Sondajele făcute de 
diverse agenții în rîndurile opiniei 
publice preanunță victoria lui McGo
vern în California, fapt ce neliniș
tește cercurile conducătoare conser
vatoare ale Partidului Democrat, 
care îl consideră pe acesta drept un 
„rebel răsculat împotriva platformei 
politice a propriului partid".

Potrivit declarațiilor unor condu
cători ai campaniei electorale a Iui 
McGovern, aceste cercuri refuză să 
dea o interpretare logică victoriilor 
repetalc repurtate de senator în pre
liminarii, refuză să accepte ca reale 
cifrele clare ale sondajelor opiniei 
publice, care atestă faptul că el este

ccl mai puternic reprezentant ce îl 
pot opune democrații candidatului 
republican în alegerile prezidențiale, 
refuză să înțeleagă de ce McGovern 
deține în prezent cel mai mare nu
măr de delegați aleși angajați să 
voteze în favoarea lui la Conven
ția Partidului Democrat din iulie 
a. c.

Tabăra democraților conservatori 
apreciază că, în cazul unui nou suc
ces al lui McGovern, în California 
va fi extrem dc greu, dacă nu chiar 
imposibil, să mai poată fi întrerupt 
șirul .victoriilor sale în preliminarii. 
Potrivit sondajelor opiniei publice, 
senatorul liberal are, deja, asigurată 
victoria și în statul New York. Or, 
California și New York sînt con
siderate preliminarii-cheie, aceste 
două state avînd dreptul să trimită 
un număr de circa 550 de delegați 
la convenția de Ia Miami Beach.

Senatorul Hubert Humphrey, 
principalul oponent al lui McGo
vern, încearcă să îmbine tactica ri-

valului său cu cea urmată de Mus- 
kie, care și-a axat eforturile pe ob
ținerea sprijinului liderilor democrați 
din fiecare stat. Insuccesele sale de 
pînă acum par a dovedi că masele 
de alegători democrați îl preferă pe 
McGovern.

„Hubert Humphrey a avut, în 
1968, mandatul nostru și a pierdut 
în fața lui Nixon". „Intre platfor
ma sa electorală și cea a președinte
lui nu sînt diferențe vizibile". 
„Humphrey reprezintă vechea gardă 
a partidului, acea aripă care a es
caladat războiul din Indochina". 
„El a fost vicepreședinte pe timpul 
cînd peste o jumătate de milion de 
militari americani au fost trimiși 
în Vietnamul de sud". „El a fost 
acela care, în 1967, a declarat că 
„războiul din Vietnam este cea mai 
frumoasă aventură militară ameri
cană". „Astăzi condamnă războiul. 
Pe care din cei doi Humphrey să-l 
credem ?“ — acestea sînt cîteva din

declarațiile unor alegători americani 
publicate recent în „New York 
Times" și „Washington Post". A- 
cciași alegători subliniau, în pai alei, 
„opoziția clară și lipsită de compro
misuri a senatorului McGovern față 
de război", „hotărîrea lui de a pune 
capăt conflictului imediat în cazul 
victoriei în alegeri", „insistența a- 
cestuia de a se reduce cu 35 miliar
de dolari bugetul militar al țării, a 
se revizui actualul sistem de impo
zite, a se lichida evaziunea fiscala 
a trusturilor și monopolurilor și a 
se micșora cota impozitelor plătite 
de cei cu venituri mici și mijlocii".

„Mișcarea McGovern și populari
tatea lui se explică prin protestul a- 
mericanului de rînd contra războiu
lui, împotriva inechității lor 
viața politică și economică", 
„Washington Post".

Aripa moderată a Partidului
mocrat apreciază că, acum, cînd a 
devenit clar pentru toți că senatorul

liberal McGovern deține locul 
protagonist în preliminarii și cînd 
avansul său nu mai poate fi recu
perat și, cu atît mai mult depășit 
de către H. Humphrey, soluția ga
rantării unității partidului și succe
sului în alegerile prezidențiale ar fi 
formarea unei echipe Humphrey- 
McGovern în vederea candidaturii 
în scrutinul din noiembrie. Aripa 
liberală înclină să accepte o astfel 
de soluție, dar cere ca ordinea celor 
doi candidați să fie schimbată, ast
fel ca McGovern să candideze Ia 
președinție. Realizarea unui aseme
nea compromis ar spori mult șan
sele democraților și, totodată, ar da 
alegătorului american șansa unor 
opțiuni reale față de care votul său 
ar echivala cu un veritabil plebis
cit în problemele războiului și re
vizuirii listei priorităților naționale.
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DE 3 IUNIE 1972, ORELE 10

grădina de vară „TERASA Mi
NERUL" din Petroșani, complet renovată.

Unitatea oferă consumatorilor un bogat sorti

ment de preparate eulinare, specialități la gră
tar, vinuri din cele mai renumite podgorii și alte

sortimente de băuturi.

Vizitați cu încredere noua noastră unitate

unde veți fi servit în mod ireproșabil.
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