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In ziarul nostru de mîine
VEȚI PUTEA CITI:»

® La rubrica „PE PODIUMUL ÎNTRECERII SOCIA
LISTE" vă prezentăm brigăzile cu cele mai mari viteze de 
avansare de la mina Aninoasa.

® „FLORI ALESE DE PE JIU" — un articol de prezen
tare a manifestărilor ce vor avea loc în cadrul concursului 
de muzică populară în următoarele zile, Ia Casa de cultură 
din Petroșani.

@ Pagina „INDIVID-COLECTIVITATE".
© Rubrica „COORDONATE HUNEDORENE".
@ Ziarul vă va informa asupra ultimelor evenimente 

petrecute în țară și peste hotare.
@ In ziar veți putea găsi PROGRAMUL TV pentru 

săptămâna viitoare.

COORDONATEtE ■! MLANț 
ERUCTBOS III PROCESUl 

Dl EDUCAȚIE SI INSTRUIRE 
M TINEREI GENERAȚII

O chemare ce stimulează inițiativele, 
dinamizează munca colectivelor:

CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN

In fiecare iunie se încheie 
un an școlar. In fiecare iunie 
clopoțelul sună prelung, ves
tind elevilor începutul vacan
ței de vară. Astăzi, peste 20 000 
de elevi își iau un rămas bun 
vremelnic de Ia școală, gîndu- 
rile lor îndreptîn.du-so cu re
cunoștință spre cei peste o mie 
de dascăli din Valea Jiului, ca
re le insuflă, zi de zi, setea de

ției multe alte elemente — cu 
realitatea din urmă doar cu 10 
ani, vom constata linia progre
sivă vertiginoasă, a perfecțio
nării, în deplină .armonie cu 
întreaga viață social-economică 
a Văii Jiului. La' acest ritm in
tens al progresului și perfecțio
nării societății noastre, școala 
își aduce o contribuție însem
nată. Pentru că una din prin

Sfîrșit de an școlar

LA MINA DÎLJA

Un singur 
gînd, 

o singură 
voinjă:

Exploatarea minieră 
Dîlja se numără printre 
unitățile din cadrul Cen
tralei cărbunelui care n-au 
trăit încă, în acest an, 
satisfacția îndeplinirii sar-

tru luni !) cînd, deodată, 
au apărut semnele încu
rajatoare ale redresării. 
Comuniștii, minerii cu 
vechi state de serviciu în 
abataje nu' s-au împăcat

re, cadre de conducere ale 
exploatării au afirmat că 
vor încheia această lună 
fără restanțe. Va fi pri
ma lor victorie în tentati
va de redresare. In spri-

REDRESAREA
cinilor de plan. Insucce
sele s-au ținut lanț, ră- 
mînerile în urmă s-au ac
centuat de la o lună Ia 
alta, atingînd la un mo
ment dat cifre alarmante, 
chiar echivalentul produc
ției pe o jumătate de lu
nă. Se părea că lucrurile 
nu se vor schimba așa 
curînd (restanțele lunii 
mai au fost egale cu cele 
înregistrate în primele pă

cii situația existentă, ei au 
căutat cu înfrigurare so
luții pentru a ieși din im
pas. Erau convinși că 
printr-o mobilizare gene
rală a forțelor, prin uni
rea voințelor într-un sin
gur torent, vor reuși să 
depășească punctul critic, 
să se reintegreze în ritmul 
de activitate care, cîndva, 
Ie adusese atîtea satisfac
ții. Mineri, șefi de sectoa-

jinul acestei afirmații sînt 
aduse argumente convin
gătoare :

— Pînă la sfîrșittll lu
nii, a specificat inginerul 
Mircea Popescu, directorul 
exploatării, vor intra în 
producție noi fronturi : a- 
batajul cu trepte răstur
nate din stratul 6, blocul 
II, sectorul I, abatajul 
frontal din stratul 3, sec
torul II, două abataje ca

meră în stratul 5,. secto
rul I și un abataj cameră 
4n stratul 3, sectorul II. 
Prin deschiderea acestora, 
capacitatea de extracție 
se mărește cu circa 500 
tone pe zi, ceea ce va asi
gura realizarea producției 
planificate.

După cum au apreciat 
specialiștii minei, o dată 
cu intrarea în exploatare 
a noilor capacități de pro
ducție, se preconizează și 
o creștere simțitoare. a 
randamentelor. Luna tre
cută, la Dîlja, a fost inau
gurat primul abataj fron
tal cu susținere metalică. 
Noua metodă a dat rezul
tate promițătoare. Cînd 
oamenii din brigada lui 
Grigore Maxim o vor cu
noaște și stăpîni îndeajuns 
de bine, ea își va arăta 
și mai din plin roadele

Experiența acumulată de 
către minerii din I.upeni 
dovedește că susținerea 
metalică a reprezentat 
suportul determinant în 
creșterea productivității 
muncii cu 50 la sută în 
decurs de 5 ani. Minerii 
de la Dîlja așteaptă viito
rul cu optimism, convinși 
fiind că vor reuși și ci să 
atingă performanța celor 
de la Lupeni.

Unii șefi de brigăzi — 
Gheorghe Opreanu, de la 
sectorul II, Mihai Cosma, 
de la sectorul III, și alții 
— ne-au declarat că ne- 
realizările de pînă acum 
se datoresc, în primul 
rînd, aprovizionării defec
tuoase a locurilor de mun
că cu cele necesare, în

Al. SANDULESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

dreptate și simțul echității, îi 
învață să iubească adevărul, îi 
îndeamnă să studieze temeinic 
și constant pentru a intra în 
rîndurile cetățenilor demni ai 
patriei noastre socialiste. Dar, 
în acest sfârșit de an școlar, se 
află și începutul celui viitor i 
elevilor le sînt înmânate ma
nualele necesare clasei în care 
au promovat, fapt cu deosebite 
semnificații privind destinul 
învățământului din țara noastră 
cu caracter general, obligato
riu și gratuit.

Orice sfîrșit de an școlar es
te un bilanț. Dar, ieșind din 
sfera celui strict didactic, pu
tem face un bilanț cu rezonan
țe mai ample: comparând numă
rul școlilor, gradele lor, numărul 
elevilor și al cadrelor didactice 
— și s-ar putea adăuga opera

cipalele pârghii sociale care a- 
sigură instruirea și formarea 
atît a forței de muncă, cît și 
a forței de creație, este învă
țământul. In actuala epocă de 
construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, învăță
mântul primește noi dimensiuni 
noi funcții, un rol sporit, 
transformîndu-se într-una din 
forțele propulsoare ale vieții 
sociale.

Țelurile îi sînt stabilite în 
strânsă legătură cu progresele 
rapide ale științei și tehnicii, 
cu cerințele economiei și cul
turii. In acest complex de sem
nificații își află rațiunea înfi
ințarea atelierelor școlare, di-

T. SPATARU

(Continuare în pag. a 3-a)

Instantaneu 
mineresc 

In pralol 
împlinirii
/ncă vreo două săptă- 

mîni îl mai despart pe 
șeful de brigadă ION 

VASILE, de la E.M. Petrila de 
dala cînd va intra, în sfîrșit, 
în mult așteptata „probă de 
foc" : EXAMENUL DE STAT. 
Un brigadier va obține diplo
ma de inginer... Cînd îl „de
ranjam" (poate ar merge și fă
ră ghilimele...) acum o lună- 
două acasă, îl aflam aplecat 
asupra mesei plină de schițe 
în calc, de ciorne, de foi cu 
scriitură fină, în tuș. Ataca 
deschiderea flancului sudic al 
Jiului, de Ia mina unde-și des
fășoară activitatea. „Is bucuros 
c-am putut să mecanizez lo- 
tu’... Combină, scut..." Îmi vor
bea cu o dezinvoltură surprin
zătoare despre detensionarea și 
pretensionarea susținerii, despre 
coeficientul de utilizare în timp 
a combinei. „L-am diminuat, 
n-am vrut să pară randamentu' 
exagerat, ce, 50 de tone pe 
post e puțin ? Deși pe plan 
mondial..."

f -am întilnit, deunăzi, cu 
brațul îndesat de suluri, 
pe serpentina care du

ce către Institutul de mine... 
Nu s-a putut abține să nu se... 
laude (eu zic, pe drept cuvînt) 
mai ales cu varianta optimă, 
care prevede complexul de a- 
bataj KTU-2M pentru exploa
tarea cu banc subminat. Scu
tul are un fel de oblon, pe a- 
colo se va executa perforarea 
găurilor deasupra, în bancul 
de cărbune, în vederea submi
nării. Bulgării negri, sclipitori 
vor cădea prin „fereastra" a- 
cestuia direct pe transportorul 
de pe vatră. „Stratu1 trei se 
pretează, că doar nu faci me
canizare de dragu’ de-a fa
ce..."

sist la un „diferend" 
între absolventul de 
mîine al cursurilor se

rale ale institutului și coordo
natorul de proiect, inginerul 
VALER STANCIU, șeful serviciu
lui metode din C.C.P., asupra 
plasării stilpilor de susținere, 
pentru crearea unui tavan ar
tificial durabil. In orice caz, 
așa ceva nu-i doresc și cu co
misia examinatoare, iar de se 
va întîmpla totuși o asemenea 
dispută, el să fie cel victorios.

T. MORAR

PAROȘENII

frontal
avansare in

Necesitățile producției au 
impus găsirea într-un 
timp cit mai scurt cu 

putință a unei soluții pentru 
eliminarea întreruperilor ac
cidentale în alimentarea cu cu
rent a cuptorului electric de 
1,5 tone de la turnătoria 

CF U.U.M.P. Aceste întreruperi se 
datorau transformatorului care 
deservea cuptorul și care nu 
maj corespundea solicitărilor. 
Vechiul utilaj trebuia neapărat 
înlocuit cu altul de o construcție 
mai robustă. Pentru procurarea 
unui transformator care să poa
tă face față solicitărilor 
de la cuptor erau necesare in
tervenții la forurile superioare 
un timp destul de lung de aș
teptare deoarece fabricile con
structoare nu preluau o ase
menea comandă fiindcă nu se 
încadra în producția lor de se
rie ; era vorba de un unicat 
ca putere și construcție.

Iată însă cît de simplu în a- 
parență a fost găsită soluționa
rea acestei probleme complica-

BENEFICIUL, 
puternic stimulent în dezvoltarea 

eficientă a activității 
întreprinderilor, în creșterea 
bunăstării oamenilor muncii

1481 tone de cărbune peste 
planul lunar

După prima decadă a lunii 
iunie 14 ml de avansare Un scurt colocviu între ortacii schimbului condus de 

Gheorghe Bădoi din brigada minerului Nicolae Croitoru...

Trei ortaci din brigada de pregătiri a brigadierului Ion 
Manta : șeful de schimb Petre Miu (mijloc), Ion Stroilă și 
Nicolae Căpățină.

3,5 ml media zilnică 
de avansare

In 8 zile 28 ml 
galerie cu profil 
9,5 m.p.

de
de

Citiți reportajul 
în pagina a 3-a:

Deplină 
satisfacție

te. După mai multe consultări 
cu maistrul electrician ALE
XANDRU PANEK, mecanicul 
șef al uzinei, ing. NICOLAE 
BIRO a ajuns la concluzia că 
transformatorul atît de necesar 
se poate confecționa în atelie
rul nostru electric. Lipsea însă 
miezul din fier al viitorului 
transformator. Atunci au înce
put căutările. La o exploatare 
minieră a fost identificat un 
transformator scos din funcție 
al cărui miez de fier a scutit 
pe mecanicul șef al uzinei de 
prima și cea mai mare grijă. 
Confecționarea noului transfor
mator a fost încredințată co
muniștilor FRANCISC PAȘCA 
și VASILE BALUȘE, meseriași 
destoinici care au Ia activul 
lor multe lucrări de mare im
portanță executate în cadrul 
uzinei. A urmat apoi montarea, 
probele de funcționare efectu
ate de echipele de electricieni 
în frunte cu TERENY ADOLF, 
ALEXANDRU DANE. FRAN
CISC PAȘCA, NICOLAE STA- 
NESCU, LIVIU CEUȚA sub 
directa îndrumare a maistru
lui Alexandru Panek. Pus sub 
tensiune, transformatorul con
fecționat de electricienii uzinei, 
ca urmare a traducerii în fapte 
a unei idei valoroase vizînd fo
losirea tuturor posibilităților 
de autodotare, a dat depline 
satisfacții. Miile de amperi 
și-au reluat pulsația în elec
trozii cuptorului, iar la tempe
ratura arcului electric metalul 
din cuptor a început din nou 
să se topească. Pe fețele celor 
care au dat viață unei iniția
tive ce a adus uzinei cîteva 
sute de mii de lei economii se 
puteau citi satisfacția și bucu
ria unui nou succes dobîndit 
în cinstea apropiatei Conferin
țe Naționale a partidului și a 
celei de-a 25-a aniversări a 
proclamării Republicii.

Wilhelm LOJADI 
corespondent

Existența economico-socială 
solicită obținerea de beneficii, 
în realizarea acestora fiind, deo
potrivă, interesați atît partici- 
panții nemijlociți la producție, 
cît și societatea în totalitatea ei. 
Beneficiul constituie sursa de a- 
coperire a multitudinii de nevoi 
la diferite nivele : lucrător, în
treprindere, ramură, societate. 
Beneficiul are un rol activ de 
impulsionare a factorilor pro
ducției, în obținerea de rezulta
te economice superioare, el ge
nerând stimulente materiale pu
ternice pentru îmbunătățirea 
activității economice în toate 
compartimentele acesteia. Bene
ficiul — prin funcțiile sale e- 
conomice în cadrul unităților — 
determină autonomia funcționa
lă a acestora, dezvoltarea pro
ducției și acoperirea unor ne
voi sociale, precum și ridicarea 
calității activității economice. 
Intre beneficii și cHeltuielile de 
producție există un raport de 
dependență, de aci rezultând ne
cesitatea sporirii beneficiilor cu 
aceleași cheltuieli de producție, 
sau chiar cu cheltuieli mai 
mici. Această corelație se reflec
tă în rentabilitatea unității e- 
eonomice, care exprimă măsura 
în care sînt valorificate elemen
tele participante la activitatea 
economică, îndeosebi, rezultatele 
financiare ale întreprinderii.

Ca rezultat al efortului făcut 
de către unitățile economice din 
municipiul Petroșani, pentru 
perfecționarea aparatului de 
producție, pregătirea cadrelor, 
îmbunătățirea organizării pro
ducției și a muncii etc., s-au 
obținut rezultate fructuoase în 
direcția sporirii continue a ren
tabilității. Astfel, în primele 4 
luni ale acestui an I.G.C. Petro
șani, I.G.L. Petroșani, întreprin
derea de morărit și panificație 
Petroșani și organizațiile co
merciale cu amănuntul și-au 
depășit sarcinile de beneficii 
planificate cu peste 1,2 milio 
ne lei.

D PATRAȘCOIU 
directorul Filialei Petroșani 

a B.N.R.S.R.

Cu toate acestea, mai există 
unități care obțin o rentabilitate 
scăzută, sau chiar lucrează cu 
pierderi. Așa este cazul I.I.L. 
Petroșani care în perioada pri
melor patru luni din acest an, 
în loc să realizeze beneficiul 
planificat a avut pierderi în va
loare de 279 mii lei, iar Centrala 
cărbunelui Petroșani, pentru ac- 
tivitateș minelor din Valea 
Jiului, împreună cu cea a E.M. 
Țebea n-a realizat sarcinile pla
nificate de beneficii cu 40 la

I

In pag, a 2-a:
® In ce măsură putem bene

ficia de răcoarea recon
fortantă a apei ștrandu
rilor ?

© Atlas cultural : MUZEUL 
ZAMBACCIAN

® Știința la zi
A
In pag, a 3-a:
© Pe șantierul telescaunului 

de la Paring — o cadență 
normală de lucru impune 
organizare judicioasă, a- 
provizionare ritmică

® Informații utilitare

sută, aceasta pe seama depăși
rii prețului de cost planificat 
și a nerealizării sortimentelor 
planificate.

Un factor important de influ
ență apreciabilă asupra .benefi
ciilor este reducerea prețului 
de cost, în care scop conduceri
le întreprinderilor trebuie să 
manifeste mai multă grijă și 
răspundere în respectarea con
sumurilor normate de materiale, 
în introducerea tehnicii și teh
nologiei moderne, în ridicarea 
permanentă a calificării cadre
lor, creșterea productivității 
muncii într-un ritm mai mare 
decît salariul mediu. De ase
menea, îmbunătățirea utilizării 
fondurilor fixe ale întreprinde-

(Continuare în pag. a 2-a)

Cotidiene
Urcînd mereu pe scara care l-a ajutat să devină sapiens, 

omul s-a deprins, în virtutea logicii care-l ajuta la plămă
direa unor lucruri, să le creeze pe acestea cu un scop bine 
definitivat. Indiferent de dimensiunea sau de valoarea lor. 
obiectele create de om aveau să îndeplinească o funcție de 
strictă^ necesitate practică, ori să servească la desfătarea spi
rituală a celui și a celor care le-au creat, în orice caz prin 
realizarea lor de către mina omenească erau chemate să ser
vească la ceva.
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Din cele mai vechi timpuri și pînă in zilele noastre, o- 
biecte făurite sau atitudini manifestate, care să nu folosească 
la nimic, care să nu aibă un oarecare grad de funcționali
tate, au fost privite de contemporani și de către cei care 
le-au urmat pe treptele generațiilor ca ceva care frizează 
absurdul.

Pentru că dincolo de forma lui abstractă absurdul are și 
o față concretă, palpabilă chiar, in diferitele ei faze de ma
nifestare. Dar să concretizăm :

Borcanul de iaurt cumpărat vineri in oricare unitate 
din urbea noastră poartă capac de mențiune „duminică", iar 
cel cumpărat luni capac cu denumirea calendaristică „joi" 
ș.a.m.d. Deci capace sînt, zilele săptămînii sînt imprimate pe 
acestea. Atunci? Conchidem, simplu: absurd / Pe sticla con
ținând ulei dietetic (din germeni de porumb) consumatorul 
poate citi că valabilitatea produsului se întinde pe o durată 
de 45 de zile. Pe abscisa etichetei sînt notate lunile, iar pe 
coordonata ei zilele din lună, dar nici un semn care să te e- 
difice asupra datei cînd a fost îmbuteliat produsul. La ce 
bun, atunci avertizarea cu valabilitatea produsului ? Aceeași 
situație și cu etichetele de pe sticlele de apă minerală. Joi, 
18 mai a.c. la magazinul cu „Autoservire" nr. 4 de pe strada 
principală un client solicită cafea măcinată la o anume gra- 
nulație. Vînzătoarea răspunde sec și fără echivoc : „Nu se 
poate. Aparatul este reglat pe poziția „fin". Privirile celor 
din jur caută discul ustensilei de măcinat pe care stau în
scrise cu litere de o șchioapă pozițiile : normal, special, fin. 
foarte fin.

Cumpărătorul exigent refuză marfa, părăsește magazinul 
murmurind pentru el și poate nu numai pentru el: „Dar e 
absurd, dom’le !"

T. KARPATIAN
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ATLAS CULTURAL

iorigi-

Anghel MIRȘOLEA

domeniu de defi-

Ionel ȚABREA

ÎNNOIRI

de
cea 
în

ajutor 
aduce 

au 
a-

prin curățirea

ba- 
car- 
îm- 
ne- 

acestui

terminarea, darea 
a ștrandului la

zeci 
neri 
turi 
ceau
’.urarea ștrandului.

Acum, la începutul 
veri,

Modernizarea străzilor cu circulație intensă 
înfrumusețarea acestora prin plantarea ma

Pe arterele principale ale Petroșaniului

Cetățenii Petroșaniului participă efectiv Ia repararea 
străzii principale

Muzeul Zambaccian

ȘTIINȚA
la zi

Ts.

de gospodărire și reparti
fondului locativzare a

(Urmare din pag. 1)

noastre 
ultimul

ușoară, 
acestui

încurajatoare, 
procentul de mortali- 

este mult mai mic 
pacienții care și-au 

activitatea decit la

remarcabile : 
VI ȘAN, 

MOLDO- 
clasa a

Vara iși_ intră țrepța[ in drepturi

ÎN CE MĂSURĂ PUTEM BENEFICIA
DE RĂCOAREA RECONFORTANTĂ 

A APEI ȘTRANDURILOR ?
La Lupeni: Bazinele ai*hig>Hne9 

ambianța plăcută
Se obișnuiește ca despre lu

crurile făcute cu gust, pricepe
re, eu aceea pasiune de a cons
trui ceva folositor colectivită
ții, în care unii oameni depun 
toate strădaniile lor, și nu de 
puține ori sînt nevoiți să lupte 
pentru anihilarea, printr-o ar
gumentare logică, a unor o- 
țpreliști venite din partea unor 
gemeni refractari la nou, la 
irumos, la utilitar, se obișnu
iește, ziceam, să se vorbească 
lo superlativ. Intr-adevăr, da
că ne gîndim la munca depusă 
pentru construirea frumosului 
ștrand cu apă termoficată din 
[Lupeni. preparatorii localnici 
merită toate elogiile noastre. 
Această bază sportivă, ce poa
te rivaliza cu alte obiective si
milare din multe centre de a- 
grement estival. cu tradiție

chiar, se remarcă prin elegan
ța construcției, frumusețea a- 
menajărilor incintei, prin fe
lul în care bunul gust a fost 
îmbinat armonios eu utilul, 
simbioza lor dînd naștei-e unui 
cadru ambiant, plăcut. Iniția
torul și animatorul acestei rea
lizări, omul cu spirit practic și 
simț estetic, care din resursele 
interne valorificate Intr-un 
mod impresionant a reușit să 
realizeze această „perlă" esti
vală este Victor Ardeleana, di
rectorul Preparației cărbunelui 
din localitate.

■k

Duminică. Amiază. Un soare 
torid își trimite razele-i fier
binți spre pămînt. In moleșea- 
la zilei, ..oazele" în care găsești 
răcoarea reconfortantă a unei

băj sînt foarte căutate. In 
ștrand, o animație deosebită t 
copii, tineri, vîrstnici. Unii fac 
plajă, alții, în bazine, gustă din 
plăcerea unei băi mai răcoroase 
sau mai calde (după preferin
ță). Voioșia, ghidușiile celor 
mici, ambianța plăcută oferă 
ochiului o priveliște impresio
nantă. Intr-un bazin, cele 3 
bărci ale ștrandului sînt ocu
pate de începătorii care, mai 
stîngaci sau mai hotărîți, des
cifrează tainele canotajului, 
Peste tot plutește un aer de 
veselie, bună dispoziție, rela
xare.

Acum, la început de vară, ne 
gîndim, punîndu-ne totodată 
fireasca întrebare : oare cînd 
își vor deschide porțile cele
lalte locuri de agrement de a- 
ccst fel ?

rit pictorului la Barbi- 
zon și Fonteinebleau 
(1862-1867) — „In
trarea în pădurea de la 
Fontainebleau", „Fermă 
la Barbizon" fi „Peisaj 
cu stînci", — duioasa 
imagine a „Maternită
ții", în care o mamă 
îngîndurată, cu furca în 
brîu, plasată în cadrul 
unei umile odăi de ța
ră, veghează somnul 
pruncului din copaie, 
amintindu-ne parcă de 
anii copilăriei sale, „Ță
rancă toreînd", „Țăran
că lucrînd la război".

Lucrările celui mai 
mare colorist al nostru, 
Ștefan Luchian, demn 
urmaș al maestrului de 
la Cîmpina, ocupă un 
întreg perete al muzeu
lui. Florile sale, redate 
cu atîta suavă gingășie, 
în culori aprinse, avînd 
parcă ceva din strălu
cirea smalțului ceramicii 
noastre populare, ne 
vorbesc despre marca sa 
dragoste pentru aceste 
podoabe ale cîmpului 
românesc.

Pe Nicolae Tonitza îl 
găsim, prezent cu unele

Petroșani : 
finalizarea

Dc mult se simțea nevoia, cu 
neuitate chiar, a construirii în 
orașul Petroșani a unui ștrand. 
Un ștrand frumos, aspecluos, 
o necesitate care nu avea ne
voie, pentru a se impune, de 
o argumentare prea pretențioa- 

E suficient să amintim 
lipsa unui ase- 
se făcea va- 

mod firesc, și 
de pe autobu-

să.
doar faptul că 
menea obiectiv 
ra. simțită. în 
In aglomerația 
zele înspre Lupeni sau Petrila. 
Inițiativa construirii unor 
zine de înot în perimetru] 
fierului Aeroport a fost 
brățișată cu entuziasm de 
numărații amatori ai 
plăcut mod de recreere —îno
tai) — unii angajîndu-se chiar 
că contribuie, prin muncă pa
triotică, la edificarea lor cît 
mai grabnică. Astfel, dumi
nică de duminică, în această 
primăvară, pe șantierul viito

Iha imiterativ presant 
Incrărâlor Ia nmsl ștrași«i
rului loc de agrement 
petroșănean puteau fi 

și zeci de cetățeni 
și vîrstnici — car 
de constructori, î; 
cu sîrg aportul 1

acestei 
stadiul lucrărilor se pre

zintă într-o fază destul de a- 
vanșată. Bazinele, cel pentru 
copii, cît și cel pentru înotă
torii avansați, sînt aproape ter
minate. Ele necesită încă doar 
cîteva mici operațiuni de fi
nisare (vopsit, marcarea cu
loarelor, racordarea instalați
ei de termoficare a apei la 
centrala termică din imediata 
vecinătate — operațiune ce va 
fi executată de I.I.L. Petroșani 
etc.). Trambulina de sărituri, 
prevăzută cu patru nivele de 
înălțime, va aduce o notă de 
inedit în ceea ce privește cons-

trucția sa. de o formă 
oală ce se remarcă prin ele
ganță și suplețe.

Din discuția purtată cu coor
donatorul tehnic al lucrărilor, 
tov. Emil Krauter, am reținut 
faptul că în ciuda unor mă
runte greutăți. în parte expli
cabile, predarea ștrandului se 
va face totuși, pe la mijlocul 
lunii iulie, astfel ca adevăra- 
ții beneficiari ai acestei lu
crări — marea masă a amatori
lor de înot — să aibă posibi
litatea să-și petreacă o bună 
parte din timpul liber al verii în 
cadrul ambiant pe care îl va 
oferi cu siguranță viitorul 
ștrand.

In următoarele zile, se:va tre
ce la construirea vestiarului, 
conceput în stil „garderobă", 
a căilor de acces și, înspre fi
nal, a împrejmuirii ștrandu
lui. La impulsionarea finali
zării obiectivului, un 
substanțial l-ar putea
cetățenii cartierului, care 
de prestat zile-muncă în 
ceastă zonă, 
șanțului de gardă de aluviuni, 
ajutând la înălțarea zidului de 
sprijin etc.

Așteptăm cu nerăbdare mo
mentele în care undele de cleș
tar ale bazinelor termoficate 
vor cunoaște o animație deo
sebită. cînd voioșia, exuberan
ța tinereții — sau, poate cine 
știe, emoțiile unor concursuri 
de natație și sărituri de la 
trambulină — își vor găsi aici 
un prielnic 
niție.

Credem că 
în folosință
termenul preconizat, nu va mai 
fd tergiversată, ținîndu-se cont 
și de faptul — chiar dacă nu 
e un argument prea concludent 
— că anotimpul plajei și al 
înotului își intră pe zi ce trece 
tot mai pregnant în drepturile-i 
firești.

In Editura tehnică a apărut :

ÎNREGISTRAREA
SI REDAREA

9Ciclul Tehnica sunetului

Si
terialului floricol, constituie în prezent princi
pala preocupare a serviciului de gospodărire co
munală și locativă din cadrul Consiliului popu
lar Petroșani.

Pe str. Cuza Vodă de exemplu, serviciul a- 
mintit a reușit să termine asfaltarea părții ca
rosabile și a trotuarelor rodind circulației a- 
ccastă arteră de mare importanță pentru trafi
cul rutier.

In cadrul aceluiași program de modernizare 
a căilor de circulație, în urmă cu cîteva zile, au 
început lucrările de reparație a străzii Republi-

rilor constituie o calc importan
tă de reducere a prețului de 
cost. Conducerea c’e partid a 
criticat faptul că fondul de ma
șini și utilaje, pentru care sta
tul investește sume considera
bile nu este folosit întotdeauna 
la nivel corespunzător; ca ur
mare s-a trasat sarcina unei în
cărcări medii a mașinilor de cel 
puțin 2,2—2,4 schimburi în toa
te ramurile industriei. Reduce
rea prețului de cost se poate 
realiza și prin micșorarea chel
tuielilor de conducere și deser
vire, a penalizărilor, locațiilor, 
pierderilor din întreruperi etc.

Beneficiile și. respectiv, ren
tabilitatea sînt influențate în 
bună măsură, și de structura și 
de calitatea producției. Accele
rarea circuitului bani—marfă— 
bani, respectiv, mărirea vitezei 
dc rotație a fondurilor pot con
tribui în mod pozitiv la mărirea 
masei beneficiului obținut in 
decursul unui an și, în același 
timp, determină reducerea pre
țului de cost, favorizînd astfel 
creșterea rentabilității. Aceasta 
presupune ca fără să se sporeas
că fondurile avansate, întreprin
derile să obțină beneficii mai 
mari prin reducerea timpului de 
rotație.

Eforturile conducerilor între
prinderilor pentru sporirea efi
cienței producției materiale, 
pentru reducerea cheltuielilor 
materiale de producție, a pier
derilor, trebuie să înceapă cu 
programarea optimă a produc
ției, a stocurilor, a folosirii u- 
tilajclor și forței de muncă, ra
ționalizarea consumurilor, me

cii, pe porțiunea cuprinsă între maternitate 
cartierul Carpal i. Pînă în prezent, a fost desfăcut 
pavajul dc piatră cubică, urmînd ca după des
congestionarea terenului să înceapă operațiunile 
premergătoare asfaltării. Organizarea contribu
ției în muncă la acest obiectiv creează condițiile 
optime ca modernizarea străzii Republicii să se 
realizeze într-un termen scurt, reintrînd în cir
cuitul transportului în comun. Concomitent cu 
desfășurarea lucrărilor amintite, sectorul sere 
și zone verzi de la I.G.C. Petroșani execută plan
tări masive de material floricol de-a lungul stră
zii principale și în alte zone din centru) ora.șu-

canizarea transporturilor interne. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
Conferința pe țară a cadrelor 
dc conducere din întreprinderi 
și centrale industriale și de con
strucții, din februarie, anul cu
rent, a arătat că : „Intreprinde-

Hotărîrile Plenarei C.C. 
P.C.R. din 18 aprilie 1972 con
stituie orientări ale muncii de 
viitor a organelor de conducere 
colective din unitățile economice 
pentru lichidarea neajunsurilor 
existente și valorificarea supe-
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BENEFICIUL,
puternic stimulent 

în dezvoltarea eficientă
■ >a activității întreprinderilor, 

în creșterea 
bunăstării oamenilor muncii
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rile, comitetele oamenilor mun
cii, toți oamenii muncii, ca 
proprietari și producători, poar
tă răspunderea nemijlocită pen
tru organizarea producției în 
conformitate cu cerințele celor 
mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, cît și pentru desfacerea 
producției atît in țară cît și pe 
piața externă"..,

rioară a imenselor rezerve in
terne existente, fapt ce va duce 
la creșterea rentabilității produ- 

~ sclor sau serviciilor. Tovarășul
Nicolae Ceaușcscu, în cuvântarea 
rostită în încheierea lucrărilor 
plenarei a accentuat că „cea 
mai mare parte a lipsurilor pe 
care lș avem sînt de ordin or
ganizatoric pînă la urmă, ele

A. MIȘCA, INA BRATESCU, E. ȘERVAN

Lucrarea conține descrierea metodelor de înre
gistrare și redare, a aparatelor utilizate și a mă
surilor specifice la înregistrarea magnetică și op
tică a sunetului.
Se dau indicații pentru instalarea, exploatarea 
și întreținerea aparatelor dc înregistrare Și re
dare a sunetului utilizate în radiodifuziune, te
leviziune, cinematografie și in producerea de dis
curi.
Cuprins ; Generalități : înregistrarea magnetică ; 
înregistrarea mecanică : înregistrarea optică ; 
Aparate pentru înregistrarea Și redarea sunetu
lui din diferite domenii de aplicare, inclusiv ce
le pentru radioamatori; Măsurări în tehnica 
înregistrării și redării sunetului.
Lucrarea se adresează tehnicienilor din radio
difuziune, televiziune, cinematografie, din indus
tria de discuri, precum și radioamatorilor care 
se ocupă de înregistrarea sunetului.

Spiritul
conci
liator

lin de fermitatea cu care se ac
ționează în soluționarea proble
melor". Ca atare este necesar 
ca factorii cu munci de răspun
dere din organizațiile socialiste 
să realizeze și să inițiez.e noi so
luții care să contribuie la elimi
narea cheltuielilor care n-au 
suport economic și la o mai bu
nă organizare a proceselor de 
producție.

Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român, convo
cată în a doua jumătate a lu
nii iulie anul curent, va dezba
te importante probleme ale dez 
voltărij calitative a economiei 
noastre naționale, va reprezenta 
un eveniment politic 
pentru perfecționarea 
nuare a conducerii 
economice în actuala 
făurire a societății 
multilateral dezvoltate.

In întâmpinarea Conferinței 
Naționale a Partidului Comu
nist Român, a celei de-a XXV-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Române, colecti
vele de salariați din întreprin
derile municipiului nostru sînt 
chemate să desfășoare o susținu
tă muncă pentru îndeplinirea 
indicatorilor economico-finan- 
ciari pentru recuperarea nerca- 
lizărilor existente. Va trebui să 
se acorde o atenție deosebită 
folosirii rationale a capacități
lor de producție, a materiilor 
prime și materialelor, a timpu
lui de lucru, reducerii cheltuie
lilor de producție, ridicării pro
ductivității muncii și, Pe aces
te căi. să se aii’-să la realiza
rea și I "pășirea beneficiilor 
planificate.

important 
în conti- 
activității 
etapă de 
socialiste

S-a împlinit, cu puțin 
tim în urmă, un sfert 
de veac de cînd K. H. 
Zambaccian dăruia sta
tului colecția sa de artă, 
rod al unei vieți întregi 
de căutări, de străda
nii și de entuziasm. 
Astfel, printr-un gest 
patriotic de înaltă no
blețe, cea mai frumoasă 
și mai bogată colecție 
particulară de artă ro
mânească din țara noas
tră devenea muzeu pu
blic.

In sălile acestui lăcaș 
de cultură, în care sînt 
reunite aproape 300 de 
lucrări de pictură, grafi
că și sculptură româ
nească, vizitatorul poa
te urmări drumul dez
voltării artei 
plastice din
veac, înregistrind apor
tul fiecărei generații de 
artiști la marele proces 
de înnoire permanentă 
și maturizare a artei ro
mânești.

Pășind in prima sală 
admirăm, plini de în- 
cîntare, unele dintre ce
le mai reușite creații 
ale celor doi mari ma
eștri ai culturii româ
nești din secolul al 
XIX-lea Nicolae Gri- 
gorescu și Ion Andre- 
escu. Douăzeci de ta
blouri în ulei și șapte 
desene semnate de Gri- 
gorescu oferă o imagine 
convingătoare a artei 
marelui meșter al pene
lului. Un studiu din 
prima perioadă de șe
dere la Paris — „Băiat 
cu armonică" — adevă
rată capodoperă ce a- 
mintește de pictura fran
ceză a secolului al 
XVIII-lea, trei opere 
capitale din epoca șede-

„Țăranca culcată în iar
bă", „Cioban călare pe 
asin", precum și alte i- 
magini obișnuite ale vi
eții satului, pe care ar
tistul le-a adus pe pîn- 
zcle sale pline de lu
mină, un „Autoportret", 
reprezentîndu-l pe artist 
la o vîrstă mai înainta
tă, sînt numai o parte 
dintre lucrările de aici, 
ce redau elocvent multi
lateralitatea vigurosului 
talent al lui Grigorescu.

Din valoroasa creație 
a lut Ion Andrecscu, 
muzeul Zambaccian de
ține opt tablouri. Prin
tre ele figurează cea 
mai vestită operă a pic
torului, „Iarna la Bar- 
bizon", una din capo
doperele picturii româ
nești, ce poate sta ală
turi de cele mai înalte 
creații ale impresionis
mului în epoca sa 
glorie.

dintre cele mai alese 
lucrări ale sale: tablouri 
ca „Portret dc copil", 
„Katiușa Lipoveanca", 
„Nina în verde", „Fe
mei sărace" și altele.

Una din gloriile mu
zeului Zambaccian o 
constituie colecția apar- 
ținînd pictorului Ghcor- 
ghe Petrașcu, aproape 
treizeci de uleiuri, acua
rele și desene alcătuiesc, 
poale, cel mai impor
tant ansamblu al crea
ției marelui pictor, ex
pus într-un muzeu. Ză
bovind în fața admira
bilelor marine, a natu
rilor statice sau a por
tretelor, în care artistul 
a revărsat inepuizabila 
bogăție a paletei sale, 
ne vom face o idee cla
ră și completă asupra 
personalității artistice a 
unuia dintre cei mai ori
ginali pictori români.

O serie de alți pictori

din generația artiștilor 
de la începutul secolului 
nostru, sau de după pri
mul război mondial, sînt 
și ei reprezentați cu o- 
pere caracteristice crea
ției fiecăruia: Ressu, I- 
ser, Steriadi, Theodo- 
rescu, Sion, Baltazar, 
Bunescu, Dărăscu, Șira- 
t<^ Țuculescu, Catargi, 
Ciucurencu, Baba, Lu
cian, Grigorescu, Ștefan 
Constantinescti etc.

Cele patruzeci 
sculpturi, așezate în 
mai mare parte
curtea interioară a mu
zeului, întregesc imagi
nea asupra artei noastre 
contemporane. Lucrări 
de valoare — Busturi, 
portrete, compoziții în 
bronz și marmură — a 
parținînd lui Brâncuși. 
Cornel Medrea, 
Han, Ion 
Storck, G . 
ții oferii 
cunoașterii 
creatoare a 
artiști.

Adăugind impresia 
nantei galerii de opere 
de artă românească un 
mănunchi de lucrări a- 
parținînd unor iluștri 
pictori impresioniști 
francezi — Sisley, Pi
ssarro, Renoir, Cezanne 
— sau post- impresio- 
niști — Bonnard, Ma
tisse, Albert 'Marquet, 
Andre Derain, Utrillo. 
Corot, Delacroix — a- 
vem imaginea clară a 
unui important lăcaș de 
cultură, a unei splendi
de antologii de artă 
modernă, alcătuită prin 
devoțiunea, generozita 
tea și însuflețirea unii 
mare iubitor de\ frumos

Oscar 
falca, Fr 

Anghel și al- 
posibilitatca 

personalității 
acestor mari

Reflecții despice tactul 
și măiestria pedagogică

Sînt suficient de frec
vente împrejurările în 
care auzim o expresie 
din care se degajă o 
foarte fină ambiguitate : 
tactul și măiestria peda
gogică. Tentativele de 
explicitare eșuează și, în 
ultimă instanță, sînt i- 
lustratc prin exemple, 
deoarece tactul și măies
tria pedagogică scapă 
din strînsoarea definiți
ilor, dar sînt reductibile 
la cunoașterea psiholo
gică. Ne aflăm înaintea 
unui adevăr axiomatic : 
un bun pedagog este 
doar acel care dovedește 
o subtilă penetrație psi
hologică, indispensabilă 
pentru pătrunderea în 
sufletul unui om. Cu a- 
tît mai necesară calita
te pentru un cadru di
dactic a cărui muncă 
de șlefuitor al persona
lității copilului trebuie 
să învingă destule pie
dici...

Pe culoarul dc la ul
timul etaj al liceului 
din Vulcan priveam lu
crările unei expoz.iții de 
desen decorativ. Erau 
desene în care te im
presionau armonia și 
prospețimea coloristică,

fantezia motivelor geo
metrice sau florale, di
versele tehnici de lucru. 
După cum aflam de la 
profesoral de desen An
drei Vass, la acest liceu 
s-a consolidat un bun 
obicei ca, periodic, să 
se schimbe expozițiile 
de artă plastică ale ele
vilor, ce capătă, astfel, 

caracter permanent, 
e treabă 
existența 
presupune la rîn- 
existența talentului 
să se manifeste în 
constant și evolu-

un 
Nu 
Dar 
fapt 
du-i 
care 
mod 
tiv.

— Printre elevi se a- 
flă talente promițătoare, 
ne spune prof. Andrei 
Vass. Să amintesc doar 
două nume, care-mi 
vin acum în minte : RI
TA REISZ (clasa a 
V-a) și MARIANA BI
RO (clasa a VIII-a). 
Dar creativitatea artisti
că a elevilor se ivește și 
la orele de artizanat, la 
care se confecționează 
coliere, diverse veioze 
fanteziste și alte obiec
te pe care le valorifi
căm și se bucură de a- 
precieri calde. Și aici 
sînt eleve inspirate și cu

înclinații 
AURELIA 
MARIANA 
VAN (din 
Xl-a), NICULIȚA CU-
CU și MATILDA 
TAMBURL1NI (din 
clasa a IX-a).

Contemplind frumoa
sele desene și plăsmui
rile artizanale ale elevi
lor aruncam din cînd în 
cînd priviri furtive că
tre însoțitorul meu, 
prof. Andrei Vass. Sub 
modestia lui se află tac
tul și măiestria pedago
gică — calități persona
le cu ajutorul cărora a 
reușit să-și cunoască ele
vii aflați la început de 
drum în artă, să le se
sizeze, stimuleze și în
drume forța creatoare 
latentă.

Copilul este un teren 
care, explorat cu disced- 
nămînt pedagogic, scoa
te la iveală comori ne
bănuite. La liceu] din 
Vulcan se află o fru
moasă pildă care susți
ne această afirmație 
prin lucruri ce bucură 
ochiul, mintea și sufle
tul.

Instalație pentru 
purificarea aerului

in Anglia se construiește o 
instalație mobilă de purifi
care a 'ierului in cartierele 
sau șantierele de construcții 
de drumuri, instalația pose
dă o mare putere de aspira
ție a aerului încărcat cu praf 
intr-o cameră unde sint sus
pendați mai mulți saci f'il- 
tranți confecționați dintr-o 
pisla specială. Aerul traver
sează sacii in care își lasă 
praful cu care era încărcat. O 
serie de jeturi de aer acțio
nate de un mecanism, creează 
în saci o presiune înaltă prin 
impulsuri care nu durează 
decit o fracțiune de secundă. 
Pisla este astfel agitată și scu
turată de praful colectat, ca
re este apoi evacuat printr-un 
orificiu și descărcat pe un 
transportor.

Tratarea infarctului 
miocardic

Una din sarcinile deosebit dc im
portante ce stau în atenția comite
telor executive ale consiliilor popu
lare este respectarea prevederilor 
l egii nr. 10/1968 cil privire la ad
ministrarea și repartizarea fondului 
locativ, asigurarea unor raporturi 
principiale între proprietari și chi
riași caic să ducă în final la o mai 
bună gospodărire și întreținere a 
spațiului locativ proprietate de stat.

In cuprinsul acestei legi și al in- 
sti-ucțiunilor de aplicare, repartiza
rea și normarea londului locativ se 
face dc către comitetele executive 
ale consiliilor populare, organe care 
sînt obligate să respecte anumite cri
terii legale de modul dc reparti
zare a locuințelor întreprinderilor 
nominalizate în planul de stat. Din
tre acestea, verii icarea exactității 
datelor trecute în labele de către 
comisiile sociale, completarea ordi
nului dc repartizare cu toate datele 
cerute de formular pe baza docu
mentelor autentice și nu pe afirma
ții, emiterea deciziilor de evacuare 
în cazurile intrărilor abuzive în a- 
partamente etc. sînt cele mai im
portante prevederi.

Cu toate că aceste reglementări 
legale sînt puse în aplicare de mai 
bine de trei ani, numeroase fapte 
arată că ele nu se respectă în tota
litate.

îndeosebi, sînt frecvente cazurile 
cînd întreprinderile nu respectă pre
vederile cu privire la obligația în
tocmirii dc labele nominale pe întreg 
anul, cu salariații ce urmează să 
primească locuințe, care apoi să lie 
afișate timp de 30 dc zile în ve
derea formulării de eventuale con
testații privind urgența și prioritatea 
atribuirii apartamentelor. Printre a- 
cestea excelează în primul rînd u- 
niiățile C.C.P.

In tabelele amintite sînt trecute 
date ireale cu privire la linele per
soane ce urmează să primească lo
cuință. Drept urmare s-a ajuns a- 
colo. incit, destul de midie apar
tamente cu 2—3 camere, sini ocu-

pate de numai o persoană, sau sînt 
pur și simplu închiriate, contra unor 
mari sume de bani, (familia sala
riatului respectiv găsindu-se în altă 
parte) în timp ce, acesta, benefi
ciază de gratuități la chirie și căl
dură.

In urma controalelor efectuate de 
consiliile populare s-a constatat că 
există un mare număr de aparta
mente degradate și neîngrijite, iar 
administratorii de imobile nu acțio
nează prompt pentru remediere, pe 
scama locatarilor respectivi. In a- 
cecași situație se află și spațiile de 
folosință comună, cărora unii loca
tari le-au schimbat destinația. Prin
tre apartamentele ce se încadrează 
în această stare amintim pe cele de
ținute dc către Vasile Vișan, Floa
rea Cîrnean, loan Fîță, Olga Ko- 
nyady, Iosif Krcpncr, luliana Car- 
podean toți din str. Viitorului, car
tierul Aeroport, blocurile nr. 41, 
43, 45 și 50, Dumitru Ivan sir. 
Independenței nr. 13, Ioan Damian 
str. V. Roaită bloc 7/1, Elena Mol
dovan cartierul 7 Noiembrie Petri
la bloc 4/25, Eftimie Dragomir 
bloc B 10/26 Lupeni, Dumitru Cos
tau str. Gh. Șincai nr. 3, Otilia I.u- 
pedean sir. T. Vladimirescu bloc 
74/20 tot din Lupeni, loan Miiller 
bloc B 53, Agneș Nagy bloc C nr. 
13/3 din Vulcan ș. a.

Mai sînt și la ora actuală foarte 
mulți locatari care nu-și respectă 
obligațiile față de stat, nu achită 
încălzirea și taxele comune, nu par
ticipă la acțiunile dc înfrumusețare, 
deranjează liniștea celorlalți, lapt 
pentru care comitetele asociațiilor 
dc locatari au lost nevoite să soli
cite evacuarea lor. Printre aceștia 
se numără Gheorghe Manole, Ludo
vic Bicaz, Ion Ion, Enteric Tar, Lu
dovic Nagy, Nicolae Negoțiu și 
mulți alții.

Desigur că aceste exemple nu au 
caracter general dar, este necesar 
să le discutăm și să luăm atinidine 
față dc ele, tocmai pentru că situa-

țiilc relatate contrastează 
normele 
și viața 
jorității 
triotice 
rirea și 
pentru întreținerea fondului locativ. 
Se impune deci și în aceste ca
zuri, luarea unor severe măsuri in 
sprijinul legii a: intite, pe baza că
rora să acționeze toți factorii inte
resați și care răspund în același 
timp de buna administrare și gos
podărire a fondului locativ de stat. 
Este necesar să se prelucreze cu ce
tățenii dc la fiecare bloc prevede
rile Legii nr. 10/1968 și instruc
țiunile de aplicare, să se studieze 
temeinic aceste prerogative de că
tre toți salariații serviciilor de gos
podărie și spațiu locativ din cadrul 
consiliilor populare, cu administra
torii de imobile ai I.G.L. precum și 
dc către toți șefii serviciilor admi
nistrative de la întreprinderi care se 
ocupă cu întocmirea evidenței spa
țiului locativ.

Va trebui să se intensifice contro
lul în apartamente pentru a se con
stata, pe concret, modul de îngriji
re și folosință al acestora, stabilin- 
du-se pe loc măsuri pentru reme
dierea deficiențelor. In scopul reali
zării acestui obiectiv, este necesară 
o perfectă colaborare cu comitetele 
asociațiilor de locatari, deputați și 
comitetele de cetățeni, conjugată cu 
o largă opinie de masă a tuturor 
cetățenilor cinstiți care sînt chemați 
să ia atitudine împotriva acestor 
fenomene negative manifestate în 
viața civică și socială a munici
piului.

Fără îndeplinirea acestor măsuri 
nu se poate realiza o îmbunătățire 
în activitatea 
mini straie a 
vor putea fi 
rile legale în 
late în legea d•-

izbitor cu 
de comportare în societate 
civică, cu participarea ma- 
locatarilor la acțiunile pa- 
organizate pentru gospodă- 

înlrumuscțarea cartierelor,

Toate statisticile mondiale 
dovedesc că la 5 ani după in
farctul miocardic, rezultatele 
obținute sînt 
iar 
tale 
la
reluat 
cei care au fost menținuți in 
repaus absolut prelungit, re
comandat pînă acum de me
dici în asemenea cazuri. Noile 
prescripții preconizează un 
program de exerciții fizice in 
pat efectuate sub controlul 
medical, imediat ce au încetat 
durerile. La sfirșitul celei de-a 
patra săptămână de la infarct 
este autorizat mersul pe jos și 
executarea unui program de 
gimnastică medicală. Printre 
metodele noului tratament 
aplicat in Franța se numă
ră : „covoarele rulante" — 
simulare a mersului pe mun
te și biciclete artificiale la 
care se efectuează, încă din 
cea de-a 25-a zi după infarct, 
exerciții fizice caracterizate 
prin solicitarea redusă a cor
dului.

Alinarea durerilor 
bolnavilor de cancer
Echipe de cercetători din 

S.U.A. și Marea Britanic își 
concentrează eforturile asupra 
găsirii unui paleativ in dure
rile insuportabile ale bolna
vilor de cancer, care să în
locuiască morfina. Se știe că 
după un anumit timp morfina 
își pierde orice efect antalgic, 
iar în multe cazuri ea pro
voacă bolnavilor grețuri și 
vărsături. In unele spitale din 
Anglia se folosește în ulti
mul timp cocaina la care se 
adaugă alcool și sirop, iar in 
S.U.A. cîteva spitale folosesc 
droguri I.SD și DPH cu re
zultate încurajatoare. Aceste 
droguri nu sint administrate 
decit intr-un anumit context. 
Ele nu trebuie niciodată fo
losite ca un analgezic pro- 
priuzis. Fără aport psihologic 
ele nu dau efectul dorit. Se 
impune crearea de condiții 
speciale pentru bolnavi, care 
să favorizeze destinderea asi- 
gurind tratamentului un ma
ximum de eficacitate,
constatat că după aceste tra
tamente hoinarul devine mult 
mai destins. Durerea dispare. 
El manifestă interes pentru 
muzică, literatură, familie, vi
zitatori etc. In plus își redo- 
bîndește pofta de mâncare pe 
care o pierduse de foarte 
multă vreme .

S-a

de întreținere și ad- 
londului locativ, nu 
întronate reglementă- 
acest domeniu, slipu- 

care am vorbit.

Cornel HOGMAN
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taie vor cîștiga și muncitorii și mina.

se

Coordonatele

al tinerei
— îmi ml pe

(Urmare din ptig. 1)

buni 
pent ru

facă 
gră- 
deja

lumea aceasta,

în ce ne 
să fim și 
acești oa- 
unii pe

vom 
o altă brigadă 
in frunte. Totul 
ei să fim deser- 
trebuie

bilanțului pe 
îndeajuns să 
bun în briga- 
cn toți să

PE PODIUMUL ÎNTRECERII SOCIALISTE

® Ne onorăm lună de lună sarcinile de cărbune, dar pentru Conferință vom da mai 
mult @ O veritabilă experiență din

cunoașterea meseriei 
nasc faptele mari

Totul pe
prin urmare și vitezele 
de avansare, se reali

zează de către oameni pasio
nali, îndrăgostiți de munca lor. 
Aceasta e și părerea brigadie
rului NICOI.AE CROITORU: 
„Ca să meargă treaba, spunea 
el, cu prilejul 
luna mai, nu e 
fie un muncitor 
dă, e nevoie 
fie „aleși", să aibă dorința de 
a-și propune ceva și voința de 
a încheia ceea ce și-au luat 
în gind“. In ziua în care stăm 
de vorbă cu ortacii — cînd a 
fost nevoie să se introducă în 
abataj stilpii hidraulici sosiți 
de la reparații — toți cei din 
schimbul I au rămas pentru 
a-i transporta. în timp ce mine
rii schimbului II, fără între
rupere, încărcau transportorul 
„virf" cu cărbune, iar acesta 
revărsa pe fișia alergătoare a 
benzii de cauciuc, bogăția tri
misă către, suprafață.

Un abata j in care toți oame
nii își cunosc locul. „Dacă sin
guri ne-am hotărît să produ
cem mult și să cîștigăm bine, 
este nevoie să ne cunoaștem 
meseria", spune unul din ei. 
S-au specializat pe. operații: 
două echipe fixe pentru tăiere 
la cele două nișe, două-trei e- 
chipe mai bune pentru răpire, 
altele pentru dirijare, altele 
pentru completări, rueulire, 
curățire... lăcătuși, combinieri, 
fiecare din ei priceput și pre
gătit pantru ca întotdeauna 
să poată da cel mai mare ran
dament. Comuniștii GRIGORE 
IUGA, IOAN LEONTE. 
GHEORGHE VOINEA, MlHAl 
P1SOK, DUMITRU DEHE- 
LEANU, iar alături de ei DU
MITRU TOPL1CEANU. IO AN 
UNGUREANU. GHEORGHE 
RADO1 și alții. Fiecare au 
contribuit prin efort și gîndire 
la cele aproape 1 500 de tone 
cărbune date peste plan în 
luna trecută.

Priceperea, disciplina, au 
fost nelipsite in tot cursul lu
nii. „E important să ști a exe-

cuta ceea ce iți revine, dar es
te mai folositor să ști să asculți 
și să îndeplinești'ceea ce iți 
cere șeful de schimb, brigadie
rul, maistrul sau inginerul a- 
tunci cînd se încearcă ceva 
nou, o schimbare in bine. Să 
dovedești că gîndirea creatoa
re poate prinde roade prin 
contribuția ta. Astfel de oa
meni sînt socotiți cei mai ti
neri componenți ai formației: 
PETRU GĂTI, CONSTANTIN 
GAGEA, VAS1I.E TUȘNEANU, 
EUGEN HELEȘTEANU..." Așa 
ii vede brigadierul lot, dar 
știe oare cum îl văd ei pe el ? 
„Nea Croitoru e omul care a 
format cei mai mulți șefi de 
brigadă din exploatare, iar u- 
nii din ei, cum e CONSTAN
TIN PELOIU — vestit de a- 
cum — lucrează la alte mine. 
Cum să nu credem 
spune, cînd sperăm 
noi la fel ?“ Și toți 
meni, sprijinindu-se 
alții, vădind o disciplină fermă, 
liber consimțită, legindu-se 
împreună cu același angaja
ment dea imprima frontului de 
abataj avansare cu 8 ml mai 
mult decit planul, au cîștigat 
în fiecare a patra zi un ciclu 
de avansare in plus.

— Ce ne-am propus să rea
lizăm în cinstea Conferinței 
Naționale a partidului ? —
îmi răspunde „nea Croitoru" la 
întrebare. Dacă în luna trecută 
am realizat 36 ml, luna asta 
avem ambiția să realizăm 38, 
să facem un efort în plus pen
tru a întimpina cum se cuvi
ne un eveniment pe care toți' 
din jur îl așteaptă cu tot re 
au mai bun. La răspunsul, a- 
cesta modest, stăpînit. alții din 
brigadă au dorit să complete
ze : „avem toate șansele să a- 
vansăm 40 ml, doar după 9 
zile de lucru am realizat 14 ml 
și nu vrem să slăbim ritmul". 
Și au dreptate, zic'eu, pentru 
că aflasem că în luna mai 
au întîlnit o gaură de sondă 
plină cu apă. care i-a ținut pe 
loc aproape o săptămînă, le-a 
îngreunat munca. Acum topo- o

grafii asigură : nu mai există 
nici un obstacol.

L-am, întrebat pe șeful de 
schimb GRIGORE 1UGA, tinăr 
carc.-l înlocuiește pe cel mai 
vîrstnic miner al brigăzii, PE
TRU SP1NU, plecat în conce
diu: cum reușesc să păstreze 
ritmul acesta ? Mi-a răspuns 
liniștit : Trebuie să previi a-

varia, oprirea, urmărind atent 
și mereu utilajul, să ceri înlo
cuirea, revizia lui in momentul 
oportun, să-l oprești tu din 
timp pentru a nu te opri el 
mai mult. Și să urmărești ca 
cel care face asta să o 
bine. Degeaba încerci să 
bești. ea pompierii, cînd 
„arde".

Experiența înseamnă muncă 
și oameni hotărîți

oisprezece muncitori li
nul și unul, au fost de
tașați de la Filipeștii de 

Pădure în Valea Jiului pentru 
două motive deodată: spriji
nul Văii Jiului, al minei Pa
roșeni în realizarea planului 
de pregătiri și un valoros 
schimb de experiență din care 
toți vor avea de cîștigat. A- 
ceasta este brigada lui ION 
MANTA, cea care a reușit să 
realizeze o medie zilnică de 
înaintare de 3,5 ml în galeria 
colector pe care o execută 
pentru pregătirea unui nou pa
nou de abataj clin care, în 
scurt timp, cuțitele combinelor 
vor sfărima în bulgări mari 
și lucioși stratul de cărbune. 
„Ne-am bucura dacă vom fi 
și în această lună cîștigători, 
dar aceeași bucurie o 
simți și dacă 
de aici va fi 
e ca și noi și 
viți cu tot ce
spune ajutorul miner NECU- 
LAI RAGULSKI. Conducătorul 
acestui colectiv de harnici mi
neri, „după 18 ani de fruntă- 
șie“ pe alte meleaguri, este a- 
c.um in luptă directă și dreap
tă cu brigadierii minei. „Au 
cîștigat pe merit întrecerea,

brigada este de o înaltă clasă", 
exprima inginerul PETRU 
REISS, adjunctul șefului de 
sector.

Comunist, șeful de brigadă 
Ion Manta își caracterizea
ză pozitiv ortacii cu care lu
crează : șefii de schimb NE- 
DELEA P1RVU, PETRU MIU 
și CONSTANTIN ȘARGU, a- 
jutorii mineri CONSTANTIN 
MELINTE JOAN OLTEANU 
și CONSTANTIN VLADESCU... 
cei care au răspuns cu un sin
gur și hotărît „da" unei che
mări a minerilor celui mai 
mare bazin carbonifer. Au a- 
dus la Paroșeni și vor duce 
cu ci cunoștințe profesionale, 
ambiție de fapte mari și pri
cepere de a organiza și coordo
na colective de oameni. Un 
schimb de experiență rodnic, 
întrecere între cei mai 
din minerii cei buni 
progresul țării.

— Am avansat cite 4 
zi și am atins și cinci. In luna 
asta vom face in total 100 ml, 
dacă vom fi ajutați așa cum 
ni s-a promis. Poate nu. vom 
fi primii, dar oricum vom fi la 
înălțime. Așa cum am pornit,' 
așa vom continua!

(Urmare din pag. 1)

special cu lemn de mi
nă, seînduri și vagoncie 
goale. Pentru lichidarea 
întreruperilor în produc
ție, transportul materiale
lor și al producției tre
buie să funcționeze irepro
șabil. Directorul minei ne 
asigură că acest domeniu 
va cunoaște îmbunătățiri 
radicale.

— Primii pași, afirmă 
el, s-an făcut anul trecut 
cînd a fost dat 
sință compl 
principal de 
la orizontul 440 m. 
momentul de față refacem 
uncie trasee (în special 
din zona stratului 3, blo
cul II), care strangulează 
activitatea de producție a

Red
sectoarelor I și II.

Tovarășul Radu l.upaș- 
cu, secretarul comitetului 
de partid pe exploatare, 

că

■

Situatc pe cotele înalte de pe podiumul întrecerii in , ț 
luna trecută, cele două brigăzi au stirnit entuziasmul ' 1 
tuturor colectivelor de brigăzi ale minei, dorința fie7.. .. i.' 

căruia de a încerca atingerea unor performante minerești.(.'■ 
Aceleași șanse Ie au toți : NICOLAE CROITORU, ION, 
MANTA, IOAN DEMETER, GHEORGHE GLODARU, CON
STANTIN ZAHARIA, NICOLAE BRATU, GHEORGHE DIN- 
CU, ANDREI SANDOR, ALEXANDRU LASZLO, vestitul 
DIONISIE BARTHA și alții. Le dorim tuturor împlinirea a 
ceea ce și-au propus 1

Situate pe cotele înalte 
luna trecută, cele două

A. HOFFMAN

-t-.

Pe șantierul telescaunului de la Paring

Pînă la cota 1278 spre Paring 
n urcat în ritmul accelerat 

al inimii care, ca o tobă, îmi 
măsura pașii. Am ajuns la fun
dația pilonului nr. 4 al viitoru
lui telescaun Paring gîfîind și 
dornic să aflu noutăți în nume
le tuturor îndrâgostiților de 
frumusețile muntelui. Căldura 
și urcușul mi se păreau mai 
grele atunci cînd imaginația 
rnă purta deja cocoțat pe tele
scaun, zburînd ca o pasăre pe 
deasupra muntelui. Tovărășia 
maistrului Laurențiu Rădulescu 
m-a readus la realitate, anun- 
(îndu-mă că am ajuns. Eram 
lîngă fundația pilonului nr. 4. 
Mă așteptam să găsesc aici 
freamătul de furnicar al con
structorilor. Dar nu, era liniș
te, prea multă liniște pentru 
miezul zilei. Mecanicul Dumi
tru Popovici păzea cîtcva uti
laje reci — un motocompresor 
un grup electrogen de 450 volți, 
o cisternă și un malaxor fără 
motor. Cu regret în glas,mecani
cul 
a.c.

îmi spunea că din 15 mai 
s-a prezentat cu utilajele 

pe munte dornic să-1 
dar... Grupul electrogen 
folosit numai 19 ore din 
sibilc, malaxorul stă

spargă 
a fost 
70 po- 
inac-tiv 

deoarece de o săptămînă nu i
s-a montat motorul care se „o- 
diiinește* alături, pikamerele 
nu mai au „șpițuri" pentru că 
acestea sînt fragile ca sticla 
și se rup etc. Maistrul Rădules
cu dă din umeri a neputință 
și-mi spune că a preparat be
tonul manual sub „ochii" iro
nici ai malaxorului.

Oricine ar urca ajei, la cota 
127'8, unde va fi pilonul nr. 22 
și-ar da ușor seama că e greu

să lucrezi. Greu a fost însă pes
te tot pe unde au trecut 
struotoriî 
pentru a schimba fața țării și 
a da putere sporită locuitorilor 
ei. Nu de mult am fost mar
tori la inaugurarea grandioasei 
hidrocentrale de la Porțile de 
Fier, care multă vreme va în
semna pentru constructori sem
nul puterii lor. Gîndul că sîn- 
tem și noi membri ai acestei 
uriașe familii de constructori 
și puritatea aerului de munte 
trebuie să ne învioreze și să 
ne determine o gîndire și o ac
tivitate mai cadențată.

Din cei 22 de piloni, numai 
trei au fundațiile betonate, pa
tru sînt săpate, iar două se a- 
flă în curs de săpare. Prezența 
pilonilor metalici la fața locu
lui trebuie să-i facă pe con
structori mai activi, mai atenți 
cu folosirea utilajelor la ma
ximă capacitate- și mai gospo
dari cu prețul de cost. Toți cei 
cu care am stat de vorbă mi-au 
demonstrat dorință și putere de 
muncă. Nici unul nu se scoală 
de la ora 5 ca să stea degeaba 
în vîrful muntelui, mai ales 
că au contractat lucrarea în a- 
cord global. Dorința tuturor es
te o organizare mai atentă și 
o aprovizionare cu materiale

corv-
Româiiiei socialiste

mai ritmică, 
mai bună a 
vizionare ritmică cu 
iată ce se impune pentru a de
termina accelerarea lucrărilor. 
Echipele de muncitori ai între
prinderii de rețele electrice 
Deva, care execută pe aceiași 
traseu rețeaua electrică, ne de
monstrează zilnic că se poate. 
In ritmul sincopat de acum, 
fundațiile pilonilor se vor ter
mina, după afirmația maistru
lui Rădulescu la 10 iulie a.c. 
Cu mai multă preocupare din 
partea organizatorilor, cu asigu
rarea a încă unei cisterne pen
tru apă și a unui tractor pe 
șenile pentru transport, mi s-a 
garantat că fundațiile se pot 
termina la 20 iunie a.c. Pentru 
respectarea acestui termen este 
de asemenea, necesar a se ur
genta montarea mini-funicula- 
rului provizoriu pentru trans
portul materialelor la piloni.

Puterii și dragostei de tnun-
* constructorilor noștriMjt- 

la cote așa de înalte le 
necesară doar o seînleie

La, o organizare 
lucrului și o apro- 

materiale

că a
flați
este . . .. .
care să le asigure forța de por
nire
In acest scop
am

corespunzătoare cerințelor, 
m-am gîndit și 

scris rîndutiile dc față.
Vasile UORDEA 

corespondent

unui bilanț
9

fructuos în procesul
de educație și instruire

generații

Baza didactică Paring
ANGAJEAZA K

în folo- 
complexul puțului 

extracție de 
In

e cxploat; 
a arătat, la rîndul său, 
efectivele din sectorul de 
transport au fost întărite 
cu cadre competente, ca
pabile și decise să ducă 
ia bun sfîrșit sarcinile în
credințate. Măsura s-a do
vedit a fi înțeleaptă pen
tru că activitatea a cu
noscut o înviorare vizi
bilă. In paralel, s-a făcut 
redistribuirea torței de 
muncă între sectoare, a-

1 I

JOI 15 IUNIE

Soarele răsare la ora 4,30 
ipiinc la ora 20,01.

Zile trecute din an — 167. Zile 
rămase — 199.

Șl

EVENIMENTE

resa
sigurîndii-se o repartizare 
judicioasă a muncitorilor 
calificați la locurile de 
muncă. Obiectivul princi
pal aflat acum în atenția 
conducerii minei îl con
stituie întărirea disciplinei 
sub toate aspectele, stabi
lizarea oamenilor, reduce
rea fluctuației.

— Absențele nemotivate 
— a declarat ing. Mircea 
Popescu — continuă să 
pcrturbezc serios activita
tea exploatării. Știți ce 
producție se pierde pe a- 
ceastă cale ? 35C tone de

I

vederea dintre președintele S.U.A., 
Richard Nixon, și președintele 
Mexicului, Lttis Ecchcverria.

mergem

cărbune pc zi. Dacă n-am 
fi înregistrat atîtea absen
țe, producția planificată 
ar fi fost realizată, iar 
mina Dîlja n-ar fi ajuns 
în situația neplăcută de 
astăzi. Asta demonstrează 
că neî) ide plinirea sarcinilor 
de plan se 
fecțiunilor 
continua sa
in ''organizarea 
și a muncii, in 
ciplinard...

In condițiile

datorește de-
interne
se

care 
manifeste 

producției 
starea dis-

cînd între-

gul popor intîmpină cu 
realizări de prestigiu Con
ferința Națională a parti
dului, cînd numeroase co
lective de muncă își 
plimentează 
le, minerii 
simt la fel 
dorința de 
păși, de a 
impresionantul front con
structiv care a cuprins 
țara. Acest colectiv mine
resc este hotărît ca în iu
lie, cînd se vor deschide 
lucrările Conferinței, să 
raporteze nu numai înde
plinirea sarcinilor de plan 
pe luna iunie ci și depă
șirea acestora cu 1 COC to
ne. Va fi, cu adevărat, cel 
mai frumos gest pe care-1 
pot face...

su- 
angajamen te- 

de la Dîlja 
de puternic 

a se atitode- 
se integra în

recție în care s-au obținut fru
moase rezultate în școlile mu
nicipiului nostru. Pe noua te
melie a învățăroînlului general 
și obligatoriu de ‘30 ani se dez
voltă diferite rămUri ale învă- 
țămîntului profesional ; conco
mitent, pornind de la nivelul 
absolvirii a 8 clase, .s-au dez
voltat diferite forme liceale 

■'de specialitate. Această diver
sificare a învățămîntului me
diu și profesional, întemeiată 
pe o solidă școală de cultură 
generală, răspunde unor pro
funde și însemnate cerințe so
ciale (fapt ilustrat și de Valea 
Jiului, prin existența Grupului 
școlar minier Petroșani, Școlii 
profesionale din Uupeni, Liceul 
industrial minier). Printre a- 
ceste comandamente sociale 
cuprindem nu numai corelația 
dintre nevoile dezvoltării eco
nomiei și culturii și posibilită
țile de instruire și educare ale 
școlilor, ci și un factor cu ac
țiune permanentă în societatea 
socialistă .și comunistă — nece- 

’ sitatea valorificării optime a 
. fiecărei generații.

Prin pîrghiile diferențiate ale 
învățămîntului, în țara noastră 
se transformă capacitatea po
tențială a generațiilor de tineri 
într-o multilaterală și imensă 
forță de muncă și de creație, 
potrivit unui obiectiv formativ 
permanent : educația prin și 
pentru muncă. In fiecare gene
rație se află latente aptitudini, 
înclinații, talente care pot în
flori, se pot afirma din plin, 
în condițiile pe care le oferă 
partidul și țara noastră. Ea a-

ceasta operă de modelate a o- 
mului nou asistăm și în școlile 
din Valea Jiului.

Anul școlar 1971—1972 se în
cheie în municipiul nostru eu 
rezultate bune în procesul in- 
structiv-educativ și cu acumu
larea unei prețioase experien
țe privind legarea învățămîn- 
tului de practică. Pe lîngă noi
le spații școlare, laboratoare, 
ateliere etc., s-au obținut suc
cese educative, ca efect al u- 
nei metodologii adecvate. Prin 
învățămîntul aplicativ, vizite 
și excursii, întîlniri cu diverși 
activiști de partid și de stat, 
alte forme de muncă didactică, 
caracterul elevilor s-a îmbogă
țit cu noi trăsături, ei au cu
noscut realizările noastre so
cialiste paralel 
unor frumoase 
ral-artistice și 
acestea indică
tă pentru formarea tinerilor în 
spiritul muncii și al mîndriei 
patriotice, pentru înarmarea 
lor cu solide cunoștințe științi
fice, caracteristice omului îna
intat și activ constructor al so
cialismului

Astăzi, elevii își iau rămas 
bun de la școală pentru a se 
odihni în numeroase tabere și 
a cunoaște patria prin interme
diul excursiilor ; profesorii Și 
învățătorii își văd concretiza
tă munca depusă de-a lungul 
unui an sau mai multor ani. 
Este una din zilele în care ele
vii îmnînează 
prețios omagiu 
care în fiecare 
ticică din eul 
a-i face pe alții mai înțelepți, 
mai buni, fericiți.

cu înregistrarea 
rezultate cultu- 
sportive. Toate 

o grijă susținu-

flori dascălilor, 
adus acelora 

zi își rup o păr- 
propriu pentru

i

NEA — Minerul: Floarea de 
cactus; ANINOASA ; Căpitanul 
Korda; VULCAN: Micul scăldă- 
tor; PAROȘENI : Tudor, seriile 
I—II; LUPENI — Cultural: Far
mecul ținuturilor sălbatice; URI- 
CANI : Băieți buni, băieți răi.

Pronoexpres
La concursul Pronoexpres nr. 24 

din 14 iunie a. c. au ieșit câști
gătoare următoarele numere :

Extragerea I ; 7 12 30 25 13 24.

Extragerea a Il-a : 45 5 6 34 3.

Fond general
2 547 801 lei.

Sensul acțiunii ; Perfecționarea. Pla
nificarea și organizarea ; îmbinarea 
preocupărilor curente cu cele de 
perspectivă; 19.20 1 001 de seri; 
19,30 Telejurnal; 20.00 In întim- 
pinarea Conferinței Naționale a 
P.C.R. și a celei de-a 25-a ani
versări a Republicii. 1 ara întrea
gă în întrecere; 20,20 Tinerii des
pre ei înșiși; 21,05 Pagini de u- 
mor : Aventuri în epoca de piatră; 
21,55 Mai aveți o întrebare ? Ci
bernetică și informatică; 22,35 
„24 de ore".

© INSTALATOR ÎNCĂL
ZIRE

@ FOCHIST

Informații la căminul de băieți nr. 2 al In
stitutului de mine Petroșani, telefon 1055, tov. 
Cîndea Adrian, orele 10—13 și 17

©
bucătar

FUNICULARIST
LĂCĂTUȘ MECANIC

INFORMEAZĂ PUBLICUL CONSUMATOR

Petrowni
V ; ’"fit ;

că începînd cu data de 10 iunie 1972 s-a re-
înființat pe lîngă magazinul 18 Victoria

VICTORIA*'
pentru livrarea produselor alimentare Ia

domiciliu
— Comenzile se pot depune personal sau te

lefonic la telefon nr. 1813 — zilnic între orele 
6,30—21,45.

! 
I 
I 
I
I
I
I 
I
I

O 1889 — A murit Mihai E- 
minescu, cel mai mare poet român 
și unul dintre cei mai de seamă 
lirici ai literaturii universale (n. 
1850) 0 1929 — A murit ma
tematicianul Traian Lalescu (n. 
1882) Q 1215 — In Anglia a 
lost adoptată „Magna Charta Li- 
berlatum" 0 1918 — S-a născut 
Franțois Tombalbaye, președintele 
Republicii Ciad 0 1167 — A fost 
întemeiat orașul Copenhaga (Da
nemarca) 0 
Germană a 
Sindicatelor 
0 1933 —
dul Comunist
0 1843 — S-a născut E. Grieg, 
compozitor norvegian, pianist și 
dirijor (m. 1907) 0 1899 — S-a 
născut poetul revoluționar spaniol 
Federico Garcia Lorca (m. 19. III. 
1936) 0 1972 — Are loc între-

EXPOZ1 J‘1I. In sala din Piața 
Victoriei s-a deschis expoziția Șco
lii populare de artă din Petroșani, 
cuprinzând lucrări 
de țesături, cusături 
de elevi; In foaierul
tură, o expoziție de desen și pic
tură a elevului Ștefan Dan (Școala 
de muzică și arte plastice).

miiLBjap
reprezentative 
etc. executate 
Casei de cul-

de stat —

1945 — In R. D. 
lost creată Uniunea 

Libere Germane 
A lost efeat Partî- 

din Irlanda

CASA DE CULTURA Petro
șani. In holul mare, la ora 17, 
deschiderea unei expoziții a foto- 
amatorilor; In sala de lectură, la 
ora 18, o seară de romanțe în ca
drul ..clubului melomanilor".FOLM

JOI 15 IUNlfe

Pompierii militari Petro
șani — 08 și 1150; Serviciul de 
urgențe Petroșani — 1313; Mi
liția Petroșani — 1212; Inspec
toratul comercial
1220 interior — 43. Pentru a- 
nunțarea și remedierea deranja
mentelor electrice exterioare în 
Petroșani — 1651.

Miliția Vulcan — 108. Spi
talul unificat Vulcan, serviciul 
de urgențe — 103. Inspecția co
mercială Vulcan — 105.

Serviciul de urgențe Lupeni — 
116; Miliția Lupeni — 134; Pen
tru anunțarea și remedierea de
ranjamentelor electrice — 145;

PE 1ROȘANI •— 7 Noiembrie : 
Felix și Otilia, seriile I—II; Re
publica : Sacco și Vanzeli; PE- 
TRII.A : Mihail Strogoff; LO- &

premii :

JOI 15 IUNIE

JOI 15 IUNIE

vatră frumoasă — cîntecc și jo
curi; 15,C0 Buletin de știri; 15,05 
Tribuna radio; 15,25 Muzică de 
estradă; 16.00 Radiojurnal; 16,15 
Coruri bărbătești; 16,30 Știința la 
zi; 16,35 Interpreți de muzică 
populară; 16,50 Publicitate radio; 
17,00 Antena tineretului; 18,00 Ci
rcle scrii; 20,00 Tableta de sea
ră; 20,05 Zece melodii preferate; 
20,40 Marea întrecere socialistă în 
întîmpinarea Conferinței Naționale 
a partidului și a celei de a 25-a 
aniversări a Republicii; 21.00 Me
lodii populare; 21.10 Revista șla
gărelor; 21,30 Bijuterii muzicale;
21,45 Din lirica populară — me
lodii și versuri; 22,00 Radiojurnal; 
22.30 Concert de seara; 22,55 Mo
ment poetic; 23,00 Concert de 
scară; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

I

de 
de

— Livrarea mărfurilor comandate se va face 
în fiecare marți, joi și sîmbătă între orele 
15—17

— Pentru transport se va percepe o taxă de 
5% din valoarea mărfurilor livrate.

— Comanda minimă 60 lei.

9,00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex; 9,05 Emisiune 
știință; 9,35 Prietenii’lui Așchiuță; 
10,00 Curs de limba engleză (lec
ția a 19-a); 10,30 Ex-Terra ’72. 
Tema: Ingenius (II); 11,00 Film 
artistic: „Colina"; 12,55 Telejur
nal; 16,00—17,00 Teleșcoală; 17,30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. Emisiune în limba ma
ghiară; 18.30 La volan — emisiu
ne pentru conducătorii auto; 18,50

PROGRAMUL I : 6,00 Muzică 
și actualități; 7,00 
8,00 Sumarul presei; 
limbii române; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Muzică populară din 
Moldova; 10,30 Clubul călătorilor;
11,00 
lodii;
11.30 
rale;
Recital Elena Cernei; 12,30 Intîl- 
nire cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,15 Avanpremieră cotidiană;
13.30 Tot înainte; 14,00 Compo
zitorul săptămînii; 14,40 Satule,

Radiojurnal;
9,30 Odă

Buletin de știri; 11,05 Me
ll,15 Din țările socialiste; 
Pentru prietenii muzicii co- 
12,00 Muzică ușoară; 12,15

Ieri, temperatura maximă a ae
rului la Petroșani a fost de plus 
26 de grade iar la Paring de plus 
20 de grade. Minimele au fost de 
plus 12 și, respectiv, plus 13 
grade.

Pentru următoarele 24 de ore . 
Vreme instabilă, cer mai mult no- 
ros ziua, izolat averse de ploaie 
însoțite de descărcări electrice. 
Vînt slab pînă la potrivit din sec
torul sudic.

îatlREPKIOtRtA
OL REȚELE ELECTRICE 

ȘANTIERUL CONSTRUCȚII 
MONTAJ DEVA
A M \ T 4

că execută, pentru populație, prin lotul său 
de la Livezeni, strada Surduc, nr. 231 A

® INSTALAȚII ELECTRICE INTERI
OARE LA LOCUINȚE ȘI DEPENDINȚE

• BRANȘAMENTE ELECTRICE
Lucrările se execută cu materialul șantieru

lui, la prețuri cu ridicata, în termen scurt și de 
bună calitate.

Pentru salariați se execută lucrări și cu plata 
în rate.I I

NICOI.AE
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SOFIA 14. — Corespondentul Agcrpres, Constantin A- 
tnariței, transmite : Miercuri au continuat la Sofia lucră
rile Conferinței internaționale „Gheorghi Dimitrov și unirea 
forțelor revoluționare și democratice pentru pace, demo
crație și socialism", organizată cu prilejul aniversării a 90 
de ani de la nașterea marelui fiu al poporului bulgar.

In cursul ședinței de după-amiază a luat cuvîntul to
varășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român.

Expunerea făcută de conducătorul delegației române a 
fost primită cu mult interes de participant» la conferință.

Lucrările conferinței continuă.

Lucrările Conferinței 
ia nivel înalt a O. U. A

RABAT 14 — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Badea, 
transmite : In continuarea lu
crărilor celei de-a noua confe
rințe la nivel înalt a Organi
zației Unității Africane a luat 
cuvîntul președintele Republi
cii Populare Congo, Marien 
N’Gouabi, care s-a pronunțat 
pentru intensificarea sprijinu
lui acordat mișcărilor de elibe
rare națională de pe continen
tul african, propunînd în acest 
sens crearea unui fond de so
lidaritate. O mare parte a in
tervenției sale a fost consacra
tă problemei intensificării co
operării interafricane, în toate 
’domeniile, mai ales după re
centa Conferință U.N.C.T.A.D. 
de la Santiago de Chile. La 
rîndul său, președintele Ugan- 
■âei, Idi Amin, s-a pronunțat, 
între altele, în favoarea spori
rii ajutoarelor acordate patrio-

ților din Angola, Mozambic, 
Guineea-Bissau și Namibia.

După cum a anunțat purtă
torul de cuvînt al O.U.A., Mo
hamed Sahnoun, conferința a 
adoptat o hotărîre privind spo
rirea cu 50 la sută a bugetului 
anual al Comitetului O.U.A. 
pentru sprijinirea mișcărilor de 
eliberare africane. Purtătorul 
de cuvînt al O.U.A. a anunțat, 
de asemenea, că șefii de stat 
și de guvern africani prezenți 
la Rabat, precum și conducă
torii celorlalte delegații, au a- 
doptat mai multe rezoluții a- 
supra Rhodesiei, coloniilor por
tugheze, Namibiei, apartheidu
lui, în legătură cu actele de a- 
gresiune ale trupelor portughe
ze împotriva unor state vecine 
cu coloniile portugheze și un 
text general asupra decoloni
zării. Printre documentele a- 
doptate se află și o rezoluție a- 
supra Orientului Apropiat.

Willy Brandl
BONN 14 (Agerpres). — Can

celarul Willy Brandt a anunțat 
că va lua, la momentul potri
vit și de comun acord cu mi
nistrul de externe, Walter 
Scheel, inițiativa ce i se pare o- 
portună în legătură cu organi
zarea de noi alegeri generale, 
după ce opoziția a respins 0- 
ferta de a purta convorbiri se
rioase pe această temă, trans
mite agenția D.P.A.

Referindu-se la argumentele 
opoziției, care a cerut demisia 
guvernului, Brandt a declarat 
că „nu a fost prejudiciată ca
pacitatea de acțiune a guver
nului, ci situația parlamenta
ră a fost îngreunată de faptul 
că unii deputați au dispus de 
mandatele lor în contradicție 
cu voința exprimată de alegă
tori în scrutinul din toamna a- 
nului 1969“.

GENEVA 14 (Agerpres). — 
Miercuri au continuat dezbaterile 
generale pe marginea raportului di
rectorului general al Biroului Inter
național al Muncii, consacrat impli
cațiilor sociale ale evoluției tehni
cii contemporane. Luînd cuvîntul, în 
plenara celei de-a 57-a sesiuni a 
Conferinței Internaționale a Mun
cii, Ton Păcurarii, adjunct al minis
trului muncii, șeful delegației ro
mâne, a salutat inițiativa punerii în 
dezbatere a unei teme atît de actuale 
cum este promovarea tehnicii mo
derne în scopul împlinirii idealu
rilor de progres general al popoa
relor. Pentru ca promovarea pro
gresului tehnic să poată servi bună
stării popoarelor — a subliniat vor
bitorul — este necesară crearea con
dițiilor pentru respectarea strictă a 
principiilor libertății și demnității 
umane, a participării active a 
selor la elaborarea deciziilor în 
cesul dezvoltării.

In discurs au fost evidențiate 
eforturile întreprinse de România în 
anii construcției socialiste pe calea 
industrializării, pfintru lichidarea

împlinirii ideaht-

ma-
pro-

apoi

Președintele Nixon a trimis 
Senatului spre ratificare 

textul acordurilor
pentru limitarea armamentului

WASHINGTON 14 (Ager
pres). — Președintele Statelor 
Unite, Richard Nixon, a trimis, 
Senatului, marți, Tratatul din
tre U.R.S.S. și S.U.A. privind 
limitarea sistemelor I
antirachetă și Acordul provizo
riu dintre U.R.S.S. și S.U.A. cu

apărării

STOCKHOLM

Anuarul S. I. P. R. I. consacrat
problemei dezarmării

Trimi-

Insti- 
cerce-

STOCKHOLM 14 
sul special Agerpres, Corne- 
liu Vlad, transmite : 
tutui internațional de
tari pentru pace din capita
la Suediei—S.I.P.R.I.—a dat 
publicității ediția pe 1972 a 
Anuarului său consacrat pro
blemei dezarmării.

Principalul obiectiv al A- 
nuarului îl constituie — așa 
cum se precizează în plian
tul de prezentare a lucrării 
— consemnarea principalelor 
schimbări care s-au produs 
în decurs de un an în arse
nalele lumii și analizarea e- 
forturilor consacrate reduce
rii cursei înarmărilor. Pri
mele două ediții — se ara
tă în textul prezentării — 
ilustrau sporirea enormă a

materialelor de război de 
toate categoriile. Prezenta e- 
diție nu constituie, din ne
fericire, o excepție în aceas
tă privință. Anuarul subli
niază că în 1971 suma chel
tuielilor militare mondiale a 
fost aproximativ egală cu 
cifra corespunzătoare din 
1970, iar alocațiile bugetare 
de ordin militar pe 1972 nu 
indică o eventuală schimba
re a acestei stări de fapt. 
Totalul cheltuielilor militare
— constată Anuarul SI.P.R.I.
— este astăzi cu circa o tre
ime mai mare decît cel din 
anii premergători războiului 
purtat de S.U.A. în Vietnam.

Intr-o secțiune aparte a 
lucrării, consacrată repercu
siunilor economice și sociale

ale cheltuielilor militare, A- 
nuarul amintește că, Ia ini
țiativa României, Adunarea 
Generală a Națiunilor Unite 
a adoptat o rezoluție privind 
pregătirea de către un grup 
de experți a unui raport a- 
supra acestui subiect. Subli
niind valoarea raportului, 
Anuarul S.I.P.R.I. consideră că 
„principalul mesaj al acestui 
studiu constă în aceea de a 
servi ca un memento în ce 
privește imensa cantitate de 
resurse pe care lumea Ie i- 
rosește în cursa înarmărilor 
și ca un memento în ce pri
vește imensele beneficii pe 

aduce consacra-care le-ar
rea acestor resurse scopuri
lor pașnice ale umanității".
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privire la unele măsuri în do
meniul limitării armamentului 
strategic ofensiv — semnate la 
Moscova la 26 mai — 
agențiile de presă 
France Presse.

Șeful executivului 
a cerut Senatului să 
Tratatul și a 
lor Camere 
să-și declare sprijinul pentru 
Acordul provizoriu cu privire 
la unele măsuri în domeniul 
limitării armamentului strate
gic ofensiv.

In mesajul adresat, președin
tele Nixon subliniază că este 
vorba de un „prim pas impor
tant pentru frînarea cursei ar
mamentelor". In așteptarea re
luării convorbirilor 
mericane pentru 
cursei înarmărilor 
(S.A.L.T.), se spune 
mesaj, Statele Unite 
tinua modernizarea arsenalului 
lor nuclear.

transmit
TASS și

american 
ratifice 

solicitat ambe- 
ale Congresului

sovieto-a- 
limitarea 

strategice 
însă, în 
vor con-

VARȘOVIA 14 (Agerpres). 
_  Presa poloneză informea
ză că Fidel Castro, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, primul ministru al 
Guvernului Revoluționar, ca
re a făcut o vizită oficială 
de prietenie în Polonia, i-a 
invitat pe Edward Gierck, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și pe Piotr Jaros- 
zewicz, președintele Consi
liului de Miniștri, să facă o 
vizită oficială în Cuba. Invi
tația a fost acceptată, data 
vizitei urmînd să fie stabi
lită ulterior.
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decalajului care mai există față de 
țările avansate ale lumii, precum și 
rezultatele obținute în 
multilaterală și armonioasă 
nomiei, științei și culturii și 
terea nivelului de trai.

Vorbitorul a prezentat, de ase
menea, preocupările existente în Ro
mânia pentru contracararea efectelor 
auxiliare ale introducerii progresu
lui tehnic, cum ar fi poluarea me
diului înconjurător. Experiența ță
rii noastre, a arătat șeful delegației 
române, demonstrează că o condiție 
esențială a dezvoltării economice și 
sociale rapide o constituie efortul 
propriu al fiecărei țări pentru mo
bilizarea deplină a tuturor resurse
lor materiale și umane. Cooperarea 
internațională, promovată și prin 
intermediul organizațiilor internațio-

dezvoltarea 
a 

în
eco- 

creș-

nale, poate contribui, la rîndul său, 
la accelerarea dezvoltării economice 
a tuturor țărilor, pe baza deplinei 
egalități în drepturi și avantajului 
reciproc și a participării active și 
fără nici o discriminare a fjecărci 
națiuni la circuitul mondial de va 
lori materiale și spirituale.

In cuvîntul său, Ion Păcurarii a 
pus, de asemenea, accentul pe fap
tul că problemele majore ce con
fruntă omenirea — printre care și 
acelea care preocupă Organizația In
ternațională a Muncii — nu pot fi 
soluționate decît într-o lume a co
operării pașnice între națiuni, prin 
excluderea forței și a amenințării cu 
forța în relațiile dintre state și prin 
respectarea dreptului inalienabil al 
popoarelor de a-și decide singure 
soarta.

PREZENȚE ROMÂNEȘTI

La Budapesta, la Tîrgul Internațional de autocamioane, 
automobile și tractoare, poate fi văzută o foarte largă gamă 
de astfel de produse.

In foto: Automobilul „DACIA—1300“ — unul din expo 
natele standului românesc din cadrul Tîrgului International 
de la Budapesta.

Războiul din Vietnam
4 Guvernul Republicii itiuuieea 

a hotărît să pună la dispoziția gu
vernului Ghanci rămășițele pârmn- 
tești ale fostului președinte jhane», 
Kwame Nkrumah, țn vederea ftin*- 
raliilor naționale ale acestuia — • 
anunțat postul de radio guineea 
„Vocea Revoluției", reluat de 
țiile TASS și France Presse.

agetv

deschis 
Festival

la 14 
inter-

VIETNAMUL DE SUD 14 (A- 
gerpres). — Forțele Frontului Na
țional de Eliberare au declanșat, în 
cursul nopții de marți spre miercuri, 
atacuri deosebit de puternice asupra 
pozițiilor saigoneze.

In clirsul ultimelor 24 de ore, au 
fost înregistrate 110 operațiuni ofen
sive lansate de patrioți, dintre care 
74 împotriva aliniamentelor trupelor 
marionetă din zona „Ciocul de 
ță“, aflată la circa 100 km vest 
Saigon.

Artileria forțelor patriotice 
bombardat, pentru a treia oară
mai puțin de o săptămînă, pozițiile 
americano-saigonezc de la Da Nang,

ra
de

a
în

al doilea oraș ca mărime al Viet
namului de sud, aflat la o depărtare 
de 6C0 km nord-est de Saigon. Ti
rul de rachete al patrioților a pro
vocat numeroase pierderi efectivelor 
militare americane și saigoneze, dc- 
teriorînd serios clădirile și depozitele 

• de muniții și carburanți ale bazei. 
In regiunea Platourilor Centrale.

artileria F.N.E. a bombardat pozi
țiile trupelor marionetă din jurul o- 
rașelor Kontum și An Nhon, provo- 
cînd inamicului grele pierderi mate
riale.

Lupte deo:.-,. .. intense au fost
înregistrate și în zona orașului An 
Loc, precum și de-a lungul șoselei

Delegațiile S.U.A. și administrației 
saigoneze sint chemate să-și reia 

tocul la masa tratativelor

nr. 13, care continuă să se afle 
sub controlul forțelor patriotice.

★
Bombardiere americane B-52 au 

efectuat, în cursul nopții de marți 
spre miercuri, 19 raiduri asupra zo
nelor eliberate și pozițiilor ocupate 
de forțele patriotice în provinciile 
Quang Tri și Thua Thien, mai ales 
la vest și sud-vest de fosta capitală 
imperială Hue

★
VIETNAMUL DE SUD 14 (A- 

gernres). — După cum informează 
agenția de presă „Eliberarea", for
țele patriotice care acționează în 
provincia Thua Thien au scos din 
luptă, în numai patru zile, 470 de 
militari inamici. Alți 300 de mili
tari ai inamicului au fost eliminați 
în luptele inițiate de patrioți în 
zilele de 8, 9 și 10 iunie. în zona 
șoselei 13, provincia Binh Long.

In primele opt zile ale lunii, pe 
list.t pierderilor suferite de unitățile 
inamice în provincia Binh Dinh fi
gurează 630 de militari, inclusiv 40 
de ofițeri.

La Praga s-a 
iunie, cel de-al 9-lea 
național de televiziune. Participă 34 
societăți de televiziune din 30 de 
țări ale lumii, cu 49 filme, din care 
22 producții pentru prima categorie 
a competiției — filme artistice de 
lung metraj — și 27 pentru a doua 
— filme documentare.

T elevi ziunea din Republica Socia
listă România participă la această 
confruntare artistică internațională 
cu filmul documentar „Acei oameni 
minunați și mașinile lor".

Festivalul va dura pîna la 
iunie
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Reprezentanți ai oficiilor 
turism din R. D. Germană și 
Berlinul occidental au încheiat 
acord privind călătoriile turistice ale 
locuitorilor vest-berlinezi în R. D. 
Germană pe anul 1972. La baza a- 
cestui document stă acordul dintre

de 
din 
un

cvadripartite
14 (Agerpres). — De- 

R.D. Vietnam și Gu- 
Revoluționar Provizo-

de ia Paris
PARIS

legațiile 
vernului

■ riu al Republicii Vietnamului 
de Sud Ia Conferința cvadri- 
partită de la Paris în proble
ma Vietnamului au cerut din 
nou delegațiilor S.U.A. și, ad
ministrației saigoneze să revi
nă la masa tratativelor.

Delegația G.R.P. subliniază, 
în declarația difuzată, că a a- 
pelat de patru ori la delegați
ile S.U.A. și administrației sai
goneze, propunîndu-1 să reia 
lucrările conferinței cvadripar- 
tite asupra Vietnamului. De

a

❖

Partea
americano

fiecare dată însă răspunsul 
fost negativ. In declarație se 
menționează că, paralel cu sa
botarea lucrărilor conferinței, 
S.U.A. continuă escaladarea 
războiului împotriva R.D. Viet
nam.

Cea mai bună cale pentru 
soluționarea corectă, logică și 
rațională a problemei vietna
meze — subliniază declarația 
dată publicității de
R. D. Vietnam — o 1 
negocierile serioase, 
cale este avantajoasă 
tru Vietnam, cît și
S. U.A. Dacă Statele Unite 
vor încăpățâna 
războiului și în sabotarea con
ferinței de la Paris, ele vor 
purta întreaga răspundere pen
tru consecințele faptelor lor.

delegația 
constituie

Această 
atît pen- 

i pentru 
se 

în escaladarea

saigoneza 
refuză

avioanelor
agresoare

HANOI 14 (Agerpres). — 
Forțele aeriene, coordonîndu-și 
acțiunile cu unitățile 
din provinciile Tuyen 
Și 
au 
ne 
au

terestre 
Quang 

Vins Phu din R.D. Vietnam, 
doborît, marți, două avioa- 
militare amerilcahe „F-4" și 
capturat mai mulți piloți —

anunță agenția V.N.A. Totalul 
avioanelor S.U.A., doborîte în 
R.D. Vietnam se cifrează, ast
fel, la 3 653.

In zilele de 9,10 și 11 iunie, 
menționează agenția V.N.A., au 
fost incendiate trei nave de 
război americane.

guvernul R. D Germane ți Senatul 
Berlinului occidental in domeniul 
vizitelor și călătoriilor, semnat în 
decembrie 1971

❖ Parlamentul Libanului a acor
dat votul de încredere guvernului 
constituit, la 27 mai, de Premierul 
Saeb Salam, în urma alegerilor ge
nerale din luna aprilie. 77 de depu
tați au votat in favoarea guvernu- 

, iar 7 au ab-lui, 15 s-au abținut, 
sen tat.

</ Șefului statului 
gele Hassan al Il-lea, 
Medalia Națiunilor i____ r..... ..
pace. Medalia i-a fost înmînată de 
secretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, 
aflat la Rabat cu prilejul celei de-a 
9-a Conferințe la nivel înalt a 
O.U.A.

marocan, re- 
, i s-a acordat 
Unite pentru

Bănuia oare cineva că imagi
nea de relansare politică, pe ca
re Jean Jacques Servan-Schrei
ber încerca, la Congresul din 
octombrie 1971, de la Suresnes, 
sa o confere celui mai vechi 
partid din Franța, va recăpăta, 
in aproape o jumătate de an, 
aspectul unei formațiuni politice 
sclerozate, ale cărei poziții con
tinuă să se reducă constant pe 
scena politică franceză ? Și, 
totuși, săptămînă trecută, întrea
ga presă pariziană vorbea des
pre o sciziune de fapt a Parti
dului Radical, aflat în pragul 
unui congres extraordinar con
vocat, la Lille, in zilele de 24 
și 25 tunier

Un grup minoritar, ostil po
liticii promovate de actualul 
președinte al Partidului Radical, 
Servan-Schreiber, avînd în 
frunte pe Robert Falon, deputat 
de Aveyron, Maurice Faure și 
Rene Billeres, amândoi foști pre
ședinți ai partidului, Gaston 
Monnerville, fost președinte al 
Senatului, a hotărît, în unani
mitate, să nu participe la lu
crările congresului de la Lille 
deoarece acesta ar fi „prefabri
cat" și „nereprezentativ". In 
plus, „minoritarii" au hotărît să 
convoace o adunare generală a 
aleșilor lor — lideri ai federa
țiilor partidului și militanți de 
frunte. Hotărîrea adversarilor 
lui Jean Jacques Servan-Schrei
ber de a nu participa la con
gresul de la Lille privează pe 
liderul radicalilor de o dezbate
re clarificatoare pe care a spe
rat s-o angajeze atunci cinci de
termina Comitetul director al 
partidului să adopte ideea unui 
congres extraordinar.

Oare numai argumentele de 
ordin procedural, referitoare la 
modalitățile de convocare a fo
cului suprem, stau la baza deza
cordului dintre „minoritari" și

președintele Servan-Schreiber ? 
Cotidienele „Le Monde" și „Le 
Figaro" vorbesc, fără nici un 
fel de rezerve, despre un deza
cord intre actualul președinte 
al Partidului radical și grupul 
minoritar în privința alianțelor 
politice. In timp ce Servan- 
Schreiber promovează o politică 
ce ar conferi formațiunii pe care 
o conduce imaginea unui partid 
de centru-dreapta, grupul mino
ritar se declară — după cum se 
exprimă „Le Figaro" — „Parti
zanul unei strategii a unității 
cu stingă și a unei alianțe orga
nice cu Partidul Socialist". Re-

dede centru-stinga și un altul 
centru-dreapta.

împărtășind acest punct 
vedere, „Le Monde" afirmă 
partizanii unității cu stingă 
cei ai strategiei centriste, inau
gurată o dată cu crearea „Miș
cării reformatoare", nu se vor 
confrunta, deci, la Lille. Puțin 
încrezători în șansele victoriei 
lor, arată ziarul, „minoritarii" 
au preferat să nu meargă la 
luptă. Ei consideră că zarurile 
au fost măsluite și că modul 
de alegere a delegaților la 
congres ii dezavantajează prea 
mult.

Numai disputele de ordin ideo-

Comentariul zilei
f uzi nd să participe la congresul 
de la Lille, „minoritarii" vor — 
după opinia aceluiași cotidian 
— să arate că „deciziile luate în 
asemenea condiții de instanța 
supremă nu-i vor angaja și au 
intenția, în ce-i privește, să 
înceapă convorbiri cu secreta
rul general al Partidului Socia
list, Francois Mitterrand, care a 
rupt, acum o lună, negocierile 
cu Servan-Schreiber".

„Practic, consideră „Le Fi
garo", ne găsim în prezența a 
două partide radicale t unul ca
re, cu majoritatea deputaților și 
a unui număr important de 
senatori, își axează alianțele sa
le cu stînga conform politicii 
tradiționale; altul — in ' 
lui Servan-Schreiber, 
vede îndemnat 
politica spre o 
unilor comune 
mocrat în sinul
matoare". Pe scurt, un partid

jurul 
care se 

să-și orienteze 
întărire a acți- 
cu Centrul De- 
„Mișcării refor-

de 
că 
și

logic stau la baza hotăririi 
luate de grupul minoritar ? Ca
tegoric, nu. Una din mizele „mi
noritarilor" o constituie și salv
gardarea mandatelor lor de de
putați ori senatori. Aleși în cea 
mai mare parte a lor in de
partamentele a căror tradiție de 
stingă este veche, ei nu pot să-și 
asume riscul unei rupturi cu so
cialiștii și — prin intermediul 
acestora — cu electoratul de 
stingă. Din cei 14 deputați cit 
arc partidul radical în Aduna
rea națională franceză, 10 au 
avut nevoie de sprijinul acestui 
electorat pentru a fi aleși, in 
1968. Or, perspectiva alegerilor 
generale din 1973 nu le permi
te să-și asume riscuri prea 
mari. Refuzîncl să participe la 
congresul extraordinar de la 
Lille, „minoritarii" admit, im
plicit, că nu mai sînt deloc re
prezentanții unui partid care ar 
tinde spre alianțe cu dreapta și, 
deci, nu ar fi amenințați cu

pierderea creditului în fața ale
gătorilor lor.

Reconcilierea punctelor de ve
dere nu părea realizabilă în vi
itorul apropiat. Apreciind că, 
„sub eticheta reformatoare", 
foarte multe elemente ce nu 
sînt adevărați radicali-socialiști 
au fost chemate în partid, Rene 
Billeres, unul dintre conducăto
rii grupului separatist, consideră 
că „bătălia pentru putere nu es
te esențială momentului", că 
problema alianțelor politice este 
mult mai importantă acum. 
Pentru Servan-Schreiber, nu 
chestiunea alianțelor este esen
țială, ci aceea a acțiunilor gu
vernamentale, în cazul unui 
succes. „A ajunge la putere, fără 
să ști ce ai de făcut, este o a- 
devărată aventură. Eu nu voi 
participa niciodată la o aseme
nea aventură" — declară, nu 
fără a provoca zîmbetul, preșe
dintele radicalilor. Servan- 
Schreiber a anunțat chiar că va 
deveni, de acum înainte, mult 
mai intransigent cu cei care i 
se opun. Cit ? In cazul forțării 
notei, el s-ar afla, în cadrul 
„Mișcării reformatoare", pe o 
poziție mai slabă, în măsura in 
care va reprezenta un partid 
privat de o parte din notabili
tățile lui și dezavuat de o parte 
dintre ai săi.

Oricum, actuala stare de spi
rit din sinul Partidului radical 
determină pe observatori să a- 
firme că apropiatul Congres de 
la Lille se va deschide pe fon
dul unor puternice contradicții 
de ordin politic și al unor dis
pute personale, care nu vor 
permite, în fapt, o relansare a 
radicalilor pe scena politică a 
Franței, așa cum speră Servan- 
Schreiber.

Aurel ZAMFIRESCU
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Rodactia șî administrația ziarului I Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon t 1662

să reia
tratativele
de la Paris

PARIS 14 (Agerpres). — De
legațiile americană și saigone- 
ză la Conferința de la Paris în 
problema Vietnamului au res
pins propunerea delegațiilor 
R.D. Vietnam și Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud 
de a fi reluate lucrările 
conferinței, în ședință plenară, 
joi, 15 iunie — informează a- 
genția T.'ASS.

------ 4

H. Kissinger
va vizita

PEKIN 
formitate 
chino-amci 
Henry Kissinger, 
ședintelui S.U.A. pentru problemele 
securității naționale, va face o vizită 
în Republica Populară Chineză între 
19 șî 23 iunie 1972, anunță agenția 
China Nouă. El va avea consultări 
concrete cil conducătorii chinezi con
sacrate normalizării pe mai departe 
a relațiilor dintre Republica Popu
lară Chineză și Statele Unite ale 
Americii și continuării schimbului 
de vederi în probleme de interes co
mun.

14 (Agerpres). — In con- 
cu comunicatul comun 

■rican din februarie 1972, 
consilier al pre-

La spitalul Universității Stan
ford din California a fost efectuată 
o nouă operație de transplantare a 
inimii — cea ie-a 44-a de aici. 
Pacientul, a cărui identitate nu a 
fost dezvăluită, se află într-o con
diție satisfăcătoare. Grefa a fost e- 
fectuată de o echipă de medici con
dusă de Norman Shumway. Din cei 
44 pacienți care au primit inimi noi, 
la Stanford. 16 se află în viată

<t> Lucrările celei de a lC-a se
siuni a Comisiei mixte iugosl.tvo- 
norvegiei pentru colaborare econo
mică s-au încheiat, la Belgrad, prin 
semnarea unui protocol, informează 
agenția Taniua

Secretarul de stal britanic 
pentru problemele Irlandei de Nord, 
William Whitelaw, a avut o între
vedere cu reprezentanți ai Organi
zației protestante „Asociația pentru 
apărarea Ulsterului" (U.D.A). Du
pă cum releva agenția Renter. în 
cadrul întrevederii s-a ajuns la o 
înțelegere între cele două părți re
feritoare la angajamentul U.D.A. de 
a renunța temporar la constituirea 
unor „zone interzise" în cartierele 
locuite de protestanți, așa cum a- 
nunțaseră anterior conducătorii a- 
cestei organizații

♦ Curtea de Apel din Londra 
a anulat hotărîrea Tribunalului pen
tru reglementarea relațiilor de mun
că în industrie privind amendarea 
Uniunii sindicale a muncitorilor din 
transporturi ca urmare a refuzului 
docherilor din Liverpool de a pune 
capăt unei acțiuni revendicative, 
transmite agenția Reuter. Curtea de 
Apel a dispus anularea amenzii, în 
valoare de 55 0C0 lire sterline, apli
cată centralei sindicale în luna a- 
prilie a c.

Convenția din stalul Texas a 
Partidului democrat și-a ales dele
gații la Convenția națională, unde 
urmează să fie desemnat, după cum 
se știe, candidatul oficial al parti
dului la alegerile prezidențiale din 
toamnă. Cel mai mare număr de 
adepți — 42 — l-a întrunit guver
natorul stalului Alabama, George 
Wallace, senatorului George McGo
vern și fostului vicepreședinte Hu
bert Humphrey reveninclu-le 34 șî, 
respectiv, 21 de delegați.
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