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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe ambasadorul Republicii Democrate 

Germane la București
In cursul dimineții de vineri, to

varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de

Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, în stațiunea Neptun, 
pe ambasadorul Republicii Democra-

te Germane la București, dr. Hans 
Voss, la cererea acestuia.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

de Stat,
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Președintele Consiliului
Nicolae Ceausescu, a 

pe Henry Kearns, președintele Băncii 
de export-import a S. U. A.

primit

l/n țel suprem înaripează munca, inițiativa, dăruirea tuturor:

CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN I
<

E.M. Aninoasa se înscrie pe firmamentul 
întrecerii socialiste, cu o nouă inițiativă

Patru cîmpuri pe zi și aripă în
abatajele cameră din stratul 3
• Chemarea la întrecere lansată 

de minerul șef de brigadă Petru Ro
man ® Un impuls imprimat tuturor 
indicatorilor economici ® Extrăgînd 
patru cîmpuri pe zi și aripă, brigada 
va realiza :

— un randament de 8 tone pe

post, în loc de 7,22 tone;
— depășirea planului lunar cu

930 tone;
— o viteză de avansare de 200 

ml;
— un cîștig pe post de miner de 

155,40 lei.

iii Realizări constante, 
perspective promițătoare

Ceea ce caracterizează activitatea din acest an a colectivu
lui sectorului IV de la mina Petrila este constanța succeselor, 
situarea pe treapta cea mai înaltă a podiumului fruntașilor 
întrecerii socialiste ce se desfășoară cu intensitate sporită 
în aceste zile în cinstea Conferinței Naționale a Partidului. 
Colectivul acestui sector, condus cu înaltă competență de or
ganizația de partid în fruntea căreia se află maistrul miner 
principal Ioan Bodenlosz, delegat la apropiata Conferință ju
dețeană de partid, a încheiat primele 5 luni cu un plus la 
producția netă de peste 3 300 tone. Aportul cel mai însemnat 
— 1 250 tone — la acest plus, l-a adus brigada condusă -de 
comunistul Eugen Voicu. Secretul succeselor brigăzii : destoi
nicia oamenilor, efortul lor continuu, prezența brigadierului 
în abataj în schimburile în care împrejurările pun proble
mele cele mai dificile de rezol vat.

(Continuare în pag. a 1-a)
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In după-amiaza zilei de 16 iunie, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit, în sta
țiunea Neptun, pe Henry Kearns, 
președintele Băncii de export-import 
a S.U.A., care, la invitația Consi
liului de administrație al Băncii ro-

mâne de comerț exterior, face o 
vizită în țara noastră.

Au participat Manea Mănescu, 
președintele Consiliului Economic, și 
Vasile Voloșeniuc, președintele Con
siliului de administrație al Băncii 
române de comerț exterior.

A lost, de asemenea, dc față în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al

S.U.A. la București, Robert Mar
tens.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire în cadrul căreia au fost dis
cutate probleme privind relațiile de 
colaborare și cooperare economică 
dintre România și S.U.A.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

Întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu delegația Partidului Comunist din 

Argentina, condusă de tovarășul 
Geronimo Arnedo Alvarez, secretar general

Iată că, în atmosfera 
de vie însuflețire care a 
cuprins colectivele mi
niere din municipiul 
nostru, noi și noi iniția
tive ne vorbesc despre 
hotărîrea minerilor de 
a-și înzeci eforturile 
pentru sporirea produc
ției de cărbune, pentru 
întâmpinarea mărețelor 
evenimente ale acestui 
an — CONFERINȚA 
NAȚIONALĂ A 
PARTIDULUI Șl CEA 
DE A XXV-Â ANI- 
I 'ERSARE A REPU-

BLICI1 — cu rezultate 
pe măsura frumoaselor 
tradiții minerești. In a- 
cest context, al întrece
rii dintre brigăzi, după 
o prealabilă consultare 
cu ortacii de muncă, 
comunistul PETRU RO
MAN, miner șef de bri
gadă la un abataj ca
meră cu două aripi, de 
la mina Aninoasa, chib- 
zuindu-și bine posibili
tățile, cunoscînd în a- 
ceeași măsură potenția
lul brigăzii, capacitatea 
de dăruire a . membrilor

• acesteia, s-a adresat co
mitetului de partid al 
minei, comitetului sin
dicatului exprimîndu-și 
dorința de a lansa o 
nouă chemare la între
cere.

— „vom
4 CÎMPURI 
zi, la fiecare 
batalului", a 
rit, șeful de

Inițiativa 
din capul locului, 
mare interes

REALIZA 
în fiecare 
aripă a a- 
spus hotă- 
brigadă.

a stîrnit,
un

De îndată 
au fost făcute primele

calcule estimative și a 
reeșit că, în aceste con
diții, brigada va extrage 
cel puțin 3 600 tone de 
cărbune în această lună, 
deci cu 930 mai mult 
decît preliminarul. Ran
damentul va fi realizat 
în proporție de 120 la 
sută, iar la alt indicator
— viteza de avansare
— se vp atinge o cifră

(Continuare
în pag. a 3-a)

!0i Forestierii își suplimen* 
tează angajamentele

‘Colectivele de muncitori, tehnicieni și ingineri ale Uni
tății de exploatare a lemnului Petroșani au hotărît suplimen
tarea angajamentelor luate inițial în întrecerea socialistă. 
Cunoscîndu-și potențialul și rezervele de care dispun ele 
și-au propus să depășească cu 50 000 lei angajamentul inițial 
de 200 000 lei la producția globală, din care 150 000 lei pînă 
la Conferința Națională a partidului. Din produsul cherestea 
rășinoase, cel mai important sortiment din cele industriali
zate, s-au angajat să realizeze peste plan, pînă la sfîrșitul 
anului, 200 metri cubildață de 100 mc cît era angajamentul 
inițial, iar 130 mc pînă la mărețul eveniment pe care îl 
Întîmpină întreaga țară.

Vineri dimineață, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit, 
în stațiunea Neptun, cu delega
ția P.C.R. din Argentina, con
dusă de tovarășul Geronimo Ar- 
nedo Alvarez, secretar general 
al partidului, oare face o vizită 
de prietenie în Republica Socia
listă România la invitația C.C. 
al P.C.R.

Au participat tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

In cursul convorbirilor s-a e- 
feotuat un larg schimb de infor
mații privind experiența, activi
tatea și preocupările actuale ale 
celor două partide. Totodată, au 
fost abordate unele probleme ale 
situației politice contemporane, 
ale mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Reprezentanții celor două 
partide au exprimat consensul 
de a extinde și diversifica, prin 
mijloace -Și căi diverse, rapor
turile de solidaritate internațio- 
nalistă și colaborare tovărășeas
că dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Argentina, corespunzător țeluri
lor și intereselor comune ale ce
lor două partide și popoare, 
cauzei întăririi unității mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale.

Ambele partide s-au pronun
țat în favoarea lărgirii legături
lor economice, tehnice și cul-

al partidului 
tural-științifice dintre România 
și Argentina, în conformitate cu 
interesele celor două popoare, a- 
le păcij și înțelegerii interna
ționale.

Relevînd mutațiile pozitive 
în raportul de forțe pe plan 
mondial, în favoarea forțelor 
revoluționare, progresiste, anti- 
imperialiste, schimbări care cre
ează condiții tot mai favorabile 
luptei popoarelor pentru liberta
te, independență națională, 
dreptate socială, progres și pa
ce, părțile și-au exprimat, în 
același timp, hotărîrea dc a mi
lita cu fermitate împotriva po
liticii cercurilor reacționare, 
imperialiste de dominație și a- 
gresiune, de presiuni economice 
sau militare, de periclitare a 
păcii și securității internaționa
le.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Argentina 
au reafirmat sprijinul Și solidari
tatea lor deplină cu lupta dreap-
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PE PODIUMUL ÎNTRECERII SOCIALISTE
DE AVANSARE
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94 metri lini
ari avansare 
lunară într-o 
galerie cu 
profil de 10,3 
metri pătrați

ș
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Un angaja
ment concret: 
5 metri liniari 
de galerie 
peste plan în 
fiecare lună
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Primul abataj 
frontal al mi
nei va începe 
să dea căr
bune la tim
pul stabilit

Citiți 
reportajul 
în pagina 

a 3-a:
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Trei ortaci din brigada lui 

Constantin Peloiu (în meda
lion) : Șeful de schimb Ion 
Mitran (mijloc) Costache Pan- 
tiru și Viorel Clici — intr-un 
aprins dialog, înaintea intră
rii în șut.

pc șantierele 
contribuției In muncă 

din Valea Jiului?
Deschiderea punctelor de lucru Pe șantierele contribu

ției în muncă a cetățenilor constituie pentru locuitorii mu
nicipiului Petroșani un cadru de afirmare a spiritului pa
triotic și cetățenesc, izvorît din dorința firească a fiecăruia 
de a contribui cît mai deplin la înfăptuirea unor obiective 
de interes social și obștesc.

Pentru a ne convinge de modul cum au fost rezolvate 
problemele ce le ridică organizarea unor asemenea puncte 
de lucru pe aceste șantiere și în ce măsură obiectivele gos- 
podărești-edilitare începute corespund cerințelor înzestrării 
localităților cu dotările necesare, am întreprins un raid- an
chetă în localitățile municipiului.

Iată cîteva constatări la fața locului.

Măsuri organizatorice s-au luat
La nivelul municipiului Pe

troșani — ne informează tova
rășul ing. Emilian Tomulescu, 
vicepreședinte al 
popular municipal — 
executiv a repartizat 
salariat, din aparatul 
de specialitate, cîte un 
de care să răspundă pe 
perioadă a desfășurării contri 
buției bănești și în muncă. Au 
fost instruiți și s-au stabilii 
pentru fiecare sarcini precise, 
cu termene de rezolvare, în 
conformitate cu obiectivele a- 
probate pentru anul în curs. 
Așa s-a procedat la nivelul fie
cărei localități ; salariații con
siliilor populare, orășenești și 
comunale au fost repartizați pe 
sectoare pentru a rezolva pro
blemele ce le ridică această ac
tivitate. Prin măsura luată, s-a 
reușit să se mențină o legătură 
mai strînsă între consiliile 
populare și comitetele de cetă
țeni însărcinate cu urmărirea 
executării lucrărilor stabilite. 
Totodată, au fost mai bine or
ganizate punctele de lucru prin 
acordarea asistenței tehnice de 
specialitate și atacarea unor 
lucrări de necesitate imediată. 
Cu toate acestea, mai există 
unele neajunsuri ; nu toți fac
torii amintiți 
ren, ceea ce 
munca să se 
mic, pierzînd 
stau lucruri-le pe unele 
re din Lupeni, Vulcan, 
și chiar Petroșani. 

. Analizând situația, 
de interlocutorul nostru, 
statăm că ea este determinată 
de faptul că unii lucrători ai 
administrației de stat. însărci
nați eu coordonarea acestei im
portante acțiuni, au lăsat în
treaga muncă pe seama unor

consiliului 
comitetul 

fiecărui 
propriu 

sector 
întreaga

aeționează pe te- 
face ca, uneori, 
desfășoare nerit- 
din eficiență. Așa 

șantie- 
Uric ani

relata'ă
con-

■
li

■

funcționari care acționează pur 
administrativ, formal, fără a 
înțelege spiritul legii. Așa stînd*

Cornel HOGMAN

(Continuare în pag a 1d)

PENTRU
Sîntem în plină sesiune de e- 

xamene universitare. Amfiteatrele 
trăiesc din nou la înalta tempe
ratură a emoțiilor studenților, a 
bucuriilor lor și, ca întotdeauna 
(e în legea firii), 
Căci și eșecurile 
Fericiți cei care

eșecurilor.a
sînt fierbinți, 
au scăpat de 

„furcile caudine" ale examenelor!
Profesorii, însă, nu au emoții. 

Ei au griji. Și nu dintre cele mai 
mici. Ei vor ca viitoarele cadre 
de specialiști să ducă în produc
ție cunoștințe cît mai solide, cu 
care să perforeze cît mai adine 
în știința și în tehnica viitorului. 
Ei vor ca, peste ani, viitorii ab
solvenți să le pronunțe numele cu 
mulțumire și respect. De aceea 
sînt exigenți la examene, neîn
durători.

...Și, spre lauda lor, profesorii 
de la Institutul dc mine din Pe
troșani se bucură de venerația «- 
celora pe care „i-au făcut oa
meni"

La o mină din munții Poiana 
Rusca — Ghelar se numește —, 
am întîlnit deunăzi o cunoștință. 
In urmă cu cinci, ani era unul 
dintre c-i mai buni studenți de 
la I.M.P., era președintele consi
liului A. S. pe institut. Am stat 
puțin de vorbă. Se pregătea să 
coboare în abataj pentru a da 
indicații la fața locului oameni-

■■

tă a popoarelor din Indochina 
și au condamnat în mod hotărît 
noile acte de război ale S.U.A. 
îndreptate împotriva poporului 
vietnamez, celei două partida 
consideră imperios necesară a- 
nularea măsurilor de escalada
re a agresiunii. încetarea răz
boiului împotriva poporului 
vietnamez, retragerea totală a 
trupelor americane din întreaga 
Indochină, reluarea grabnică a 
tratativelor de ia Paris: popoa
rele vietnamez, laoțian și cam-' 
bodgian să fie llăsate să-și so
luționeze liber problemele, fără 
nici o ingerință] în treburile lor 
interne.

Au fost reafirmate deplina în
țelegere și solidaritate activă 
față de lupta popoarelor din 
Africa și alte continente pentru 
lichidarea colonialismului, a 
practicilor neocolonialiste, a po
liticii de discriminare rasială,

(Continual' în pag, 4 4-a}
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Se ridică primele caturi ale noului bloc turn de pe strada 
Republicii din Petroșani Foto : Ion LICIU

In pagina a 2-a:
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Pagină dedicată sărbătoririi 

„Zilei pionierilor"
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In ziarul nostru de mîine

VEȚI PUTEA CITI:
® Rubrica „Pe podiumul întrecerii socialiste" vă_ - . „ - . va

înfățișa brigăzile cu cele mai mari viteze de avansare de la 
mina Bărbăteni.

® O relatare despre tradiționala manifestare cultural- 
artistică „SARMIS 72“

© Pagina MAGAZIN
@ Rubricile : „Reportaj pe glob", „Cu scrisoarea dv. în 

față".
® In pagina a 4-a : evenimentele internaționale ale zilei

DĂSCĂLII
lor din sectorul pe carc-l con

duce.
Marin loțovici este azi șef de 

sector la mina Ghelar. El nu i-a 
uitat, însă, pe cei care i-au că
lăuzit pașii în amfiteatrele Petro- 
șamului, pentru a păși azi cu si
guranță în galeriile Ghețarului, 
pentru a alțicălăuzi, la rîndu-i,

examene 
ți-e dor

la 
de

— Sînt din nou
I.M.P., Marine. Nu 
ele ?

— Dăm examene 
xigente aici, în confruntarea 
filoanele de minereu. Și mult mai 
dese. Și ne
cu brio pe toate. De aceea... un 
gînd curat pentru minunății mei 
profesori.

la fel de e-
cu

străduim să le trecem

NOȘTRI
O altă cunoștință petroșănea- 

nă, un alt fost student la I M.P., 
conduce azi cel mai mare sector 
d: la o altă mină din munții 
Poiana Rusca — Teliuc. Aproape 
300 de oameni sînt îndrumați 
zilnic, teoretic și practic, la su
prafață și în abataje de tînărul 
inginer Francisc llcgcduș.

— După cîți ani ați fost pro
movat în această funcție I

— D pă ce am făcut de două 
ori institutul, odată în amfitea
tre, cinci ani, pe înălțimile Pe- 
troșaniului, a doua oară, tot cinci 
ani, în galeriile Teliucului.

— Aveți satisfacții ?
— Depline. Ele pornesc din 

anii studenției, spre care-mi în
drept adesea, cu plăcere, glodu
rile. Și, în primul rînd, spre cei 
care mi-au sădit în inimă știința 
și lumina cit car. mă orientez a- 
cum în minerit. Lor, profesori
lor, recunoștință fierbinte !

...Gîncluri curate, sincere, re
cunoscătoare, de la foști studenți 
către profesorii lor de la I.M.P., 
acum cînd amfiteatrele trăiesc din 
nou la înaltă tensiune a exame
nelor universitare, acum cînd noi 
cadre de specialiști fac importanți 
pași spre industria României so
cialiste.

Dan VRINCEANU
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„înaintea voastră se deschid larg porțile vi

itorului, societatea socialistă vă asigură tuturor 

posibilități nelimitate de afirmare a talentului, a 

capacităților, de împlinire a celor mai îndrăzne

țe visuri și aspirații. Pentru a putea beneficia 

din plin de aceste condiții, trebuie să învățați, 

să munciți, să vă pregătiți cu seriozitate, cu 

perseverență, cu înaltă răspundere. După cum 

vedeți, deși sînteti copii, trebuie să dați dovadă 

și de răspundere !“

r

(Din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la cea dc-a 11-a Conferință Națională a Or
ganizației pionierilor din R.S.R. — octombrie 
1971).

Cravatele 
roșii 

in

I
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sărbătoare
Miine, mii de pionieri din Va

lea Jiului împreună cu cadre
le didactice, alături de 1 600 000 
purtători ai cravatelor purpu
rii, sărbătoresc „Ziua pionie
rului". Este o sărbătoare a ti
nereții, o sărbătoare prin care 
copiii iși exprimă bucuria și re
cunoștința pentru viața lor fe
ricită.

Una dintre cele mai însem
nate înfăptuiri ale societății 
noastre socialiste este accesul 
nelimitat al întregului tineret 
ta valorile culturii și civilizați
ei - condiție socială pentru a- 
tirmarea energiei și talentului 
creator. Partidul și statul nos
tru înconjoară tinăra generație 
cu deosebită grijă și solicitu
dine. Ea are asigurate un in- 
vățămînt complet gratuit și în 
plin proces de modernizare, 
incepind din prima clasă și 
sfirșind cu încheierea studiilor 
universitare ; vacanțe reconfor
tante în cele mai pitorești sta
țiuni ; posibilități de afirmare 
a talentului prin activități și 
manifestări cultural-artistice 
și sportive. In municipiul nos
tru se află patru case ale pio
nierilor pe lingă care funcțio
nează zeci de cercuri tehnice- 
științifice, cultural-artistice, tu- 
ristic-sportive, reviste și publi
cații, concursuri și festivaluri. 
La toate acestea iși aduc o 
contribuție activă sute, mii de 
purtători ai cravatelor roșii din 
Valea Jiului, care, astfel se dez
voltă fizic și spiritual, iși cul
tivă aptitudinile. Nu odată 
creațiile lor, care vădesc fan
tezia, spiritul inventiv, gîndi- 
rea raportate însă permanent 
la realitate, ne umplu de ui
mire, dar si de mîndrie.

Organizația pionierilor a in
trat în al 24-lea an de exis
tență. In acest timp ea și-a a- 
dus o contribuție prețioasă la 
complexa operă de pregătire 
multilaterală a tineretului. Par
ticiparea la activități patrio
tice și înfrumusețarea localită
ților, rezultatele bune la învă
țătură, educația in spiritul pa
triotismului și al idealului u- 
man socialist — iată dominan
tele ce se realizează și îmbo
gățesc necontenit profilul mo
ral al pionierilor din munici
piu) nostru. „V-ați născut și 
creșteți într-o țară hărăzită de 
natură cu neasemuite frumu
seți - spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la cea de-a ll-a 
Conferință Națională a Orga
nizației pionierilor - într-o ța
ră cu o istorie glorioasă, pli
nă de lupte eroice pentru a- 
porarea gliei strămoșești, pen
tru neatîrnare, pentru păstra
rea ființei naționale, pentru 
progres social și pentru o via
ță mai bună, pentru socialism". 
Este un imbold permanent pen
tru efortul pionierilor și edu
catorilor de pregătire temei
nică, multilaterală.

„Ziua pionierilor" se sărbă
torește într-o perioadă cind la
nurile de grîu încep să se pîr- 
guiască, natura începe să-și 
arate roadele. Acest flux vital 
însuflețește și copiii, viitorul 
nostru spiritual și social-con- 
structiv, ei ne prelungesc pe 
noi in timp. De ziua lor, urăm 
pionierilor, tineretului școlar, 
sănătate și voioșie, le adresăm 
părintescul indemn de însușire 
a științei și culturii, a tot ce a 
creat mai de preț mintea ome
nirii.

J

mm, mm om /
Iți mulțumesc pentru păpușa blondă din pă- Și siluetele zvelte ale fabricilor.

lutul meu.
Iți mulțumesc pentru felia de piine pe care

o măninc în recreația mare,
Pentru toboganul pe care l-ai așezat în parc

copiii!

<

In viața pionierilor se pe
trec o mulțime de evenimente 
cu ample rezonanțe în sufle
tul lor. Grație talentului, apti
tudinilor și priceperii — la ca
re trebuia adăugată o perma
nentă muncă 
îndrumare a

de formare și 
profesorilor și

învățătorilor — au fost obți
nute succese răsunătoare pe 
plan cultural-artistic, tehnic, 
sportiv, turistic etc. Organiza
ții pionierești din Valea Jiu
lui au devenit 
ferință pentru

puncte de re- 
pionierii din

rți

Cu
Iți

Iți mulțumesc pentru florile din glastrele
așezate in ferestrele școlii,

Pentru ghiozdanul in care mi-ai așezat
Cele mai frumoase cărți
Pentru ploaia care mi-a
Pentru zăpada care mi-a

@ „Circus varietăți", Școala

cu slove de aur,
udat holdele aurii,
nins livada cu pomi.

mulțumesc pentru rochia cea nouă
care mă gătesc pentru serbare.

Pentru blocul de pe a cărui fereastră
Privesc jocurile zglobii ale copiilor

întreaga țară. De la „Ziua 
pionierilor" din anul trecut și 
pînă la actuala sărbătoare a 
lor, amintim cele mai însem
nate succese care fac mîndria 
purtătorilor cravatelor 
din municipiul nostru.

roșii

locuiesc,

(din revista 
Petroșani

Pentru izvoarele din care s-adapă gingașele

Pentru liniștea zilei de la amiază
Și pentru somnul legănat de
Pentru toate-ți mulțumesc,

Mariana NOSLOCAN
Clasa a VIH-a C

de cultură a Școlii generale nr.
„Raze timpurii" nr. 1)

vise.

căprioare,

partid, părinte
drag !

1
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Fapte demne 
de viitori 
comuniști »

A u trecut opt luni de la 
chemarea lansată de 
activele pionierești din 

Valea Jiului — „In fiecare zi 
din viața de pionier, o faptă 
demnă de un viitor comunist", 
chemare care rămîne în istoria 
mișcării pionierești din Valea 
Jiului ca una din cele mai va
loroase inițiative la care sînt 
antrenați cei peste 12 000 de 
pionieri. Mesajul ce-J poartă 
inițiativa ne convinge de sin
ceritatea și dorința copiilor ca
re prin pionieri ca BARCAN 
PAULINA fȘcoala generală nr. 
5 Petroșani) se angajează să 
iroarte cu cinste titlul de pio
nier și. prin faptele de zi cu zi, 
să devină peste ani comuniști.

Chemarea îndeamnă pio
nierii la a comportare 
corectă în școală și în 

afara ei. în familie ; îi mobili
zează la activități social-utile, 
de interes gospodăresc, stimu
lează preocupările lor pentru 
principala îndatorire — învăță
tura. Ecou] ei a prins viață în 
toate detașamentele și unitățile 
de pionieri din județ și vibrea
ză cu o sensibilitate mobiliza
toare pe buzele și în faptele 
tuturor pionierilor țării. Cîtă 
satisfacție pentru fiii acestor 
harnici mineri I

Mesajul a prins viață 
aici și tot aici e tradus în 
viață. Pionierii și școla

rii de ia Banița au efectuat 
peste 1000 ore de muncă patri
otică la construirea căminului 
cultural : cei de la Școala ge
nerală nr. 6 Petroșani, alături 
de părinți, lucrează cu însufle
țire la amenajarea bazei spor
tive, iar cei din orașele Petrila 
și Vulcan la căminul și grădi
nița de copii, la baza de agre
ment. Faptele individuale vin 
să confirme că. și izolați de 
grupă sau detașament, chema
rea le este mereu vie în activi
tate. Pionierii DORU FILIP. 
CLAUDIU POPESCU. DANIE
LA ȚANȚOȘ. MONICA 
TOC ACI (Școala generală nr. 1 
Petrila); SILVIA CATANA, A- 
NA SIMON. MARCELA COS- 
MA, RODICA MOLDOVAN 
(Școala generală nr. 3 Lupeni) 
ajută pe vîrstnicii din localită
țile respective în treburi gos
podărești ; ELENA GRADINA 
RU, G1GI CORNESCU (Școala 
generală nr. 3 Lupeni) au dat 
dovadă de multă vigilență de- 
mascînd persoane certate cu 
demnitatea socialistă, care au 
căutat să sustragă valori ma
teriale din bunul obștesc. Pline 
de semnificație s-au dovedit și 
faptele pionierilor ELENA 
MUNTOIU (Școala generală 
nr. 2 Petrila), ȘTEFAN BADO- 
IU (Școala generală nr. 1 Pe
trila), MIHAELA BULGARU 
(Școala generală nr. 3 Lupeni) 
care au dovedit cinste, corec
titudine și sinceritate în diver
se prilejuri.

FLORILEGIUL TRADIȚIILOR
Șl INIȚIATIVELOR PIONIEREȘTI

ss<(,

generală nr. 
5 din Petroșani, locul I pe țară în anul tre
cut Ia concursul cultural-artistic al elevilor. 
La ediția din acest an a concursului, locul 
I a fost atribuit frumosului montaj literar- 
muzical „Cîntă Valea Jiului" a| Școlii ge
nerale nr. 1 Petrila (în anul trecut, „Vapora
șul Vacanței", de la aceeași școală, a ocupat 
locul II pe țară);

© în această primăvară, pioniera Gretty 
Morar, de Ia Școala generală nr. 4 din Vul
can. a ocupat locul I pe țară la recitări;

@ locurile I Pe județ au fost atribuite, a- 
nul trecut, orchestrei de muzică populară a 
Școlii generale nr. 2 Lupeni; solistei Valeria 
Moldovan de Ia Școala generală nr. 6 Lu
peni: pionierului Marius Pienaru, solist de 
muzică ușoară, Școala generală nr. 3 Lupeni; 
formației de muzică ușoară de la aceeași școa
lă. „Șezătoarea" Școlii generale nr. 5 Vulcan a 
fost apreciată cu un meritat loc II;

© Ia concursul cultural-artistic al elevi
lor din acest an, faza județeană, brigăzile ar
tistice de la școlile generale nr. 4 Vulcan și 
5 Petroșani au ocupat locul II. Echipa de

generale nr. 2 Loneateatru a Școlii
I, iar a Școlii generale nr. 2 Lupeni — 
ii;

® din succesele anului trecut se cuvine a 
fi consemnate : „Diploma de onoare" atri
buită cercului de linogravură de la Casa pio
nierilor din Petroșani la expoziția de la 
Avignon (Franța); locul III Pe țară revistei 
„Spre înălțimi" (Școala generală nr. 1 Pelri- 
la) la concursul revistelor școlare; trofeul 
„Sfinxul Carpaților" pentru echipajul „Tu- 
rexfog" (Școala generală nr. 1 Petrila); echi
pajului de orientare turistică, de la a- 
ceeași școală, locul I pe județ: Ia concursul 
„Minitehnicus" au fost obținute 13 medalii 
de aur; pionierul Ernest Romanciuc, navo- 
modelist, locul I pe județ la autopropulsate 
militare iar Francisc Șomcherechi locul I la 
vel i ere;

@ o foarte sugestivă situație a distincțiilor 
pionierești în Valea Jiului : 900 de purtători 
ai treselor gradul I; 1 100 cu gradul II; 5 cu
tezători (remarcați prin curajul lor dovedit în 
diferite situații); 460 pionieri de frunte; 600 
de insigne sportive și turistice; 450 cultural- 
artistice; 200 științifice pentru membrii cercu
rilor tehnice.

locul 
locul

£
$

DIN VALEA JIULUI
V Avind un caracter formativ pregnant, organizațiile pionierilor din Valea Jiului se caracte-
î rizează printr-o foarte dinamică activitate, în căutarea de noi și noi forme de muncă, antre-
ț nante și cu un neîndoielnic conținut realmente util. In școlile din municipiul nostru Se află 42
> de unități care cuprind mai mult dc jumătate din totalitatea elevilor — 12 000 de pionieri.
> Este un număr impresionant de copii care, aflați la unison în gîndire și faptă, au lansat inițiati-
2» ve, transformate în tradiții statornice, diverse acțiuni ce evidențiază, fără echivoc, orientarea că-
> tre o pregătire intelectuală temeinică și împletită cu constante elemente de formare a unei 
2» personalități complexe și armonioase, intrutotul specifică idealului uman socialist.
■■ lată doar o parte din florilegiul tradițiilor și inițiativelor pionierilor din municipiul nostru.

în decembrie 1971 
eleva Paulina Bărcan 
(Școala generală nr. 5 
Petroșani) lansa chema
rea „In fiecare zi din 
viața de pionier, o fap
tă demnă de un vi
itor comunist"; $> 
„Flori alese de pe Jiu", 
festivalul lolcloric al 
formațiilor folclorice 
din Valea Jiului, jude
țele Gorj, Dolj, Mehe
dinți — se organiza în 
urmă cu doi ani; în 
liecare an, o duminică 
a lunii octombrie este 
consacrată unei activi
tăți cultural-sportive de 
la cabana Rusu, aștep
tată cu interes și plăce
re tic copii — „De treci

codrii de aramă", la ca
re participă i școlile din 
Petrila, Petroșani,
Iscroni și Aninoasa;
în fiecare vacanță dc 
primăvară are loc com
petiția de handbal dota
tă cu cupa „Diamantul 
negru". In acest an a a- 
juns la ediția a IV-a, 
participînd și pionieri 
din alte centre miniere 
ale țarii; la cabana 
Straja, în fiecare vacan
ță de iarnă, „Olimpia
da albă a Văii Jiului", 
întrecere de schi (sla
lom, fond); O „La pas 
prin județ" — excursie 
itinerantă de 8—10 zile, 
cu popularitate în rîn- 
dul elevilor deoarece au

posibilitatea să cunoască 
pe îndelete realitatea 
socialistă a județului; 
competiția de orientare 
turistică dotată cu tro
feul „Aurul verde", în 
luna iulie; „Prietenii 
mingii de celuloid" o 
altă competiție munici
pală ce se desfășoară în 
vacanța de iarnă; 
concursul corului clase
lor I—IV și V—VIII
„Copiii cîntă patria și 
partidul" are loc în tri
mestrul I al fiecărui an 
școlar; în vacanța 
de iarnă, competiția de 
handbal (sală) „Trofeul 
vacanței"; „Vetre
folclorice" un concurs

artistic anual inițiat de 
pionierii din Lupeni, la 
care participă și orașul 
Vulcan; „Carnavalul 
1 lorilor" și al „Fulgilor 
de nea"; în toate 
vacanțele tabere autofi- 
nanțate la cabanele din 
împrejurimi; <$> „Fru
moasă este patria mea" 
— concurs original de 
desene pe asfalt;
cercurile „micilor mi
neri" își împărtășesc ex
periența în „Schimbul 
de mîine" însoțit de ex
poziții anuale; a-
nual, echipele de gim
nastică participă la 
frumosul „Festival al 
grației".
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CRISTIAN MATEICIUC 
clasa a V-a C, 

Școala generală nr. 5 
Vulcan

GABRIELA BALASZV. 
clasa a VU-a A, 

Liceul 
Petrila

EMIL ILIESCU 
clasa a VlI-a, 

Școala generală 
Bănița

DOINA CHERTEȘ, 
clasa a V-a, 

Școala generală nr. 1 
Lupeni

NICU VASILE, 
clasa a Vil-a A.

Școala generală nr. 6 
Petroșani

AURICA IZVORAN, 
clasa a VII a C, 

Școala generală nr. 1 
Lupeni

EMESF GYORI, 
clasa a VI-a, 

Școala generală nr. 1 
Petrila

IULIAN DASCALU, 
clasa a Vl-a, 

Școala generală nr. 6 
Lupeni
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VALENTIN TOLOMEI, 
cfasa a V-a.

Școala generală nr. 1 
Petrila
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ILEANA BOCAN, 
clasa a VlI-a A, 

Școala generală nr. 2

MIHAELA GHEVIZA, 
clasa a V-a B, 

Școala generală nr. 2 
Petroșani
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Ce se iniimpiă pe șantierele

(Urmare din pag. I) Angajamente... uitate

® Un singur gînd : dezvoltarea realizărilor zi de zi.

® Termenul de predare a lucrării va £i respectat întocmai
Se poate mai bine

• Pulsul întrecerii e mai viu, mai fierbinte în această lună.

• Fiecare zi cu planul depășit

de statură, 
povețele și

co
că 
de-
5

Când
(in

‘.ș.
■'Sis.

De ce au „înghețat" unele lucrări pe șantiere ?

contribuției

Cînd muncești, drumul duce sigur

in ascensiune

întrecerea, 
ceva „neo- 
tit te stră-

Deviza brigăzii:
in muncă din Vslea Jiului ?

PE PODIUMUL ÎNTRECERII SOCIALISTE

CELE MAI MARI VITEZE DE AVANSARE

Propulsia interioară a faptelor
Instantaneul <lin secția Timplărie a I.I.E. Livezeni ne prezintă echipa de lîinplari 

condusă de comunistul Constantin Hurciu în exercițiul funcțiunii.

uzim deseori rostindu-se t 
„sînt iuți și harnici, ce 
mai!“. Ei • bine, la mina 

Livezeni, aceste cuvinte sînt frec
vente. Fie că-s adresate direct, 
fie că-s numai comentate t „iuți, 
harnici!“ Nu știm cit solemn 
poate însoți darea în jolosinfa a 
unui nou obiectiv industrial. Fără 
îndoială - însă că primii care își 
dau obolul, o parte din ei înșiși, 
din pasiunea și priceperea lor, 
sînt oamenii. Căci, dacă-i adevă
rat că măsura vieții noastre o cu
prind faptele, este neîndoios că în 
acest context ne putem referi și 
la complexul de lucrări pentru 
darea în producție a incintei Ma
leia a minei Livezeni. Noul, în
tregește, și aici pe lângă satisfac
ții, farmecul muncii grele, dar 
frumoase a minerului.

u se poate cuprinde intr-un 
spațiu restrâns tot ce s-a 
făcut în acest- complex în 

luna mai, toate brigăzile și toate 
rezultatele obținute și de aceea 
ne propunem să mai revenim.

— Micul colectiv format din 
numai li oameni — ne mărturi
sea Simion Tomuș, secretarul co
mitetului de partid, este inimos, 
mereu cu inițiativa de a săpa cît 
mai mult. De aceea nu ne-am 
mirat cînd l-am văzut pe 
munistul Constantin Peloiu 
își ia angajamentul să 
pășească planul lunar cu 
metri liniari de galerie, 
oamenii sînt harnici și
la demnitatea colectivului, vor
bele sînt urmate întotdeauna de 
fapte...

INFORMAȚII
UTILITARE

SÎMBATA 17 IUNIE

Soarele răsare la ora 1,30 și 
apune la ora 20,02.

Zile' trecute din an — 169. 
Zile rămase — 197.

EVENIMENTE

0 1925 — A murit Angliei 
Salingy, inginer constructor (1854). 
El a proiectat și construit podul 
de la Cernavodă 0 1964 — ,A 
murit Mih.ii Gh. Bujor, militant 
de Irunte al mișcării muncitorești 
(n 1881) 0 1967 - A fost pro
clamată independența insulei An
guilla 0 1818 - S-a născut 
compozitorul Charles Francois 
Gounod (m. 18. X. 1893) 
0 1944 •— A lost proclamată 
Republica Islanda] Sărbătoare na
țională

r părea că aceste rînduri
XI n-au ce căuta în repor

tajul de față. Dar, dacă 
vor fi fost tindva „ași" ai adîn
cului care au săpat primele gale
rii în pieptul Parîngului, ei au ră
mas departe. Cei de astăzi defi
nesc drumurile spre „diamantul 
negru", iar faptele, rezultatele și 
acțiunile lor, sînt de mare preț. 
Deci, la mina Livezeni se pregă
tește drumul spre primul abataj 
frontal, care, după spusele ingine
rului Vasile Drăgan, șeful servi
ciului plan-programare, urmează 
să înceapă să dea cărbune în pri
ma parte a semestrului II. Pre
gătirile sînt în toi. Primele lu
crări de deschidere sînt într-un 
stadiu avansat. In luna mai, 
exemplu, brigada condusă de 
CONSTANTIN PELOIU, de ' 
cola 490, blocul VI, stratul 
a săpat 94 metri liniari de gale
rie cu profil de 10,3 metri pă- 
trați.

In fond, nimic neobișnuit. Oa
menii muncesc și vor să facă din 
munca lor un lucru trainic. Un
sprezece brigăzi, s-au avîntat în 
„marea bătălie", dar cea mai bu
nă, definită prin rezultatele do
bândite și mîndria de a se situa în 
frunte, a fost cea de la stratul 
5 t Constantin Peloiu.

de

la
5,

Minerii din Uale susțin că, 
e destul să te uiți la mîi- 
nile cuiva pentru ca să-i 

descoperi în palma hărnicia. La 
Constantin Peloiu, șeful de bri
gadă, nu trebuie să-i privești mîi- 
nile, n-ai timp să i le vezi! — 
un argint viu, mereu în alertă, un 
om pentru care frumusețea de lar
gă respirație e munca, căreia i 
se dăruiește în totalitate. „Munca 
este pentru mine prima și ultima 
dorință: de aceea sînt aici, să 
muncesc!" Vorbe concise, clare, 
pline de demnitate. Că el mun
cește, nimeni nu contestă asta, 
dar și brigada are cuvîntul ei. Și 
pentru relevare, e destul să a- 
minlim o singură cifră : 968 me
tri cubi excavați.

După încleștarea din adine i-am 
r ăzut pe acești deschizători de 
drumuri, pe rampa puțului, la 
ziuă. Mihai Marinaș, omul care 
lucrează împreună cu Peloiu de 7 
ani, navetistul, cum i se mai spu
ne — locuiește la Vulcan — con
sideră respectul față de muncă un 
adevărat crez. Alături de el, în 
același schimb „oficiază" Albert 
Matei și Stelian Cotîrță, colabo
ratorii lui cei mai apropiați, a 
căror hărnicie nu o mai pune ni
meni la îndoială. Gheorghe Cos- 
ma, minei inspirat și inventiv în
totdeauna. alături de care Cos-

tachc Panțîru și Alexandru Ola
rii, „molîul", cum i se mai spune 
lui Olarii, omul care se „aprinde" 
ca focul la muncă, dar care în 
aparență, la ziuă, pare absent, 
inofensiv. Gheorghe Zaharia, bu- 
zianul înalt și uscat, ca un aler
gător de cursă lungă, întruchi
parea calmului, firea cea mai re
zistentă la tensiunea adâncului, a 
muncii. Romică l ocșa, Iulian lo- 
nescu, Aurel Pipan, Ion Milran 
și Viorel Ulici, guraliv și bătăios, 
poate cel mai glumeț om al bri
găzii, de o ingeniozitate care re
zolvă orice dificultate ivită la 
frontul de lucru.

E un portret colectiv, o bri
gadă cu muncitori pricepuți, des
toinici, unii mai tinerii alții mai 
puțin tineri, dar cu toții stăpâniți 
de același ideal i munca. Dra
gostea pentru meseria de miner 
nu se prea spune, nu găsești în
totdeauna cele mai potrivite cu
vinte. Gheorghe Zaharia, venit în 
brigadă de la mina Dilja — are 
o vorbă a lui: .fSîntem o mină 
de oameni care știm să învățăm 
unul de la altul, să ne sprijinim 
rect proc. 
lectiv, la 
astădată, 
merita o 
că ar fi , 
deslie! Nu. El, minerul șef de 
schimb, el a cîștigat pentru 
cea oară steluța de fruntaș, 
re s-a înscris în cartea de 
re a minei.

.J>7. așa era. Oamenii erau ne- 
voiți să transporte materialele ne
cesare de la peste 300 m ș.aan.d.

— In luna asta, cum o fi 
întrecerea I

— Cel mai harnic, cîștigă,
— Adică, lot dumneata ? 
Constantin Peloiu a rîs.
— Credeți că sîntem singurii 

care ne străduim ? Sînt aici bri
găzi, colective puternice, nu glu
mă. A fost luna mai cum a fost, 
de acum încolo...

Totul este să (ii la co- 
cei cu care lucri...". De
Gheorghe Zaharia ar 
strângere de mină, nu 

făcut un exces de mo

u em
eu ca- 
onoa-

lucrurile, considerăm că este 
necesar să se acționeze urgent 
la’nivelul fiecărui comitet exe
cutiv, pentru înlăturarea defi
ciențelor semnalate în organi
zarea și desfășurarea contribu-

ției in muncă. Sînt necesare, 
mai ales acum, cîteva măsuri 
care să înlesnească participa
rea cetățenilor la muncă pe 
șantierele deschise în această 
perioadă pentru realizarea obi
ectivelor aprobate și începute 
în fiecare localitate.

mergem l
CASA DE CțjLTURÂ Petro

șani. De la ora 16, parada portu
lui popular, cu participarea unui 
mare număr de pionieri și artiști 
amatori din Valea Jiului și jude
țele Hunedoara, Dolj, Mehedinți. 
Concursul „Flori pese de pe Jiu" 
(pe scenă jud. Mehedinți și Dolj), 
de la ora 17; O seară distractivă 
pentru participanții la concurs — 
ora 21.

CLUBURI : Vulcan. La ora 
17, dezbaterea : , Școala, mai a- 
proape de producție, de nevoile 
ei. Ce au realizat școlile din oraș 
pentru apropiereaj învățămîntuhii 
de prodeție". •

coordo- 
munca unei brigăzi for- 
din tineri. Urcăm și la 
de agrement „La brazi", 

însă nu se lucrează ; ter-
La Petriia vizităm cîteva 

puncte de lucru organizate 
pentru consolidarea malurilor 
la Pîrîul Cetății și Rîpa Mare, 
la repararea străzilor Alex. Sa- 
hia, Florilor și în cartierul 
Prundului. Tovarășul ing. Du
mitru Grunță vicepreședinte al 
Consiliului popular al orașului 
Petriia, ne demonstrează „pe 
viu" cum se desfășoară contri
buția în muncă Ia punctele de 
lucru amintite. Zeci de cetățeni 
antrenați de deputății din cir
cumscripțiile electorale respec
tive, prestează zilnic muncă pe 
aceste șantiere. Consiliul popu
lar a ținut seama de propune-

rile delegaților, ca acolo unde 
este posibil, contribuția in 
muncă să se desfășoare cît mai 
aproape de domiciliu) cetățeni
lor. Acest 
ganizarea 
Iată niște 
frumoase, 
frumoase, 
vorbim și 
crările de 
ca și cele 
n.iță, unde
vește" și dacă nu ar trebui să 
mai adaugăm că alte lucrări, 
propuse pentru acest an, nici 
nu au început.

lucru facilitează or- 
muncii pe șantier, 
lucruri și preocupări 
care, ar apare și mai 
dacă nu ar trebui să 
despre faptul că lu- 
la piață stagnează, 
de la creșă și grădi- 
eonstructorul ,,)ene-

In Vulcan se desfășoară lu
crările la cîteva obiective aș
teptate cu nerăbdare de popu
lația orașului. La ștrandul ti
nerelului îl întîlnim pe ing. A- 
lexandru Todor, vicepreședinte 
al consiliului popular, 
nînd 
mată 
locul 
Aici
minarea cabanei și amenajarea 
terenului din jur se tărăgănea
ză...

Sînt încă multe probleme de 
rezolvat, pentru ea locul de a- 
grement să devină ceea ce e- 
xistă în intenția consiliului 
popular. Tocmai de aceea nu 
putem înțelege de ce stagnea
ză lucrările începute aici, încă 
de acum cîteva luni ? Oamenii 
muncii din Vulcan doresc să se 
recreeze în acest loc, dar ceea 
ce le oferă acum baza de .a- 
giement" este prea departe de 
așteptările lor. Față de această 
situație am simțit nevoia unei 
explicații,

„Ne-a ajutat mina Vulcan cu 
o serie de materiale — ne 
mărturisește tovarășul vicepre
ședinte VasiJe Beteringhe, — 
aici a lucrat un mare 
de cetățeni, dar nu ne 
preparația Coroești să 
năm terasa, la fel nici 
Paroșeni să construim 
chioșcuri necesare pentru uni
tățile 
cui venit aici

Pe șantierul 
în muncă < 
Lupeni, la drumul de acces 
telescaunul pîrîul Roșia 
Straja lucrările avansează 
„încetinitorul", iar la locul 
agrement Braia V sud. 
observă nici o

Organizatorii 
lucru probabil 
angajamentele 
cine știe, le-au amînat pentru 
altă dată.

FILME
SÎMBATA 17 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Felix și Otiîia; Republica : Sacco 
și Vanzetti; LONEA — Minerul: 
Dă-i înainte cowboy; VULCAN : 
Micul scăldător; LUPEN1 
Cultural: Farmecul ținuturilor 
sălbatice; BARBATENI : Poveș
tile piticului Bimbo; URICANi’: 
40 de minute pînă în zori.

șa e „neastâmpăratul și fu-
XI riosul" șef de brigadă de 

la Livezeni. Ortacii lui 
nu se uită că-i mic 
bondoc, îi urmează 
exemplul.

— Că am cîștigat 
nu văd că am făcut 
bișnuil". Atâta timp
duiești, pui suflet în ceea ce faci, 
totul e simplu, te duce sigur la 
victorie.

Cînd spune asta, Iulian lorda- 
che, al doilea navetist al brigă
zii. nu greșește. Ei nu-s vorbă
reți din fire, vorbesc în locul lor 
faptele. Cînd îi vezi după schimb 
cum își duc materialul la ort, lă- 
sînd totul în ordine, ai sentimen
tul certitudinii că acești oameni 
ai adîncului știu să se integreze 
în interesul lor, al colectivității. 
Mai precis, știu ce vor. De fapt, 
adincul este un amfiteatru în 
care omul, brigada, acel colectiv 
mic, dar omogen, trainic, face 
pași serioși în ‘---------- "
co-profesională.

Vorbind cu acești deschizători 
de drumuri subpămîntene, stră- 
duindu-ne să le aflăm gândurile, 
aspirațiile, am înțeles zîmbetul 
lui Costache Panțîru și „nervo
zitatea" șefului de brigadă, adu- 
cîndu-ne aminte de acea înțelep
ciune minerească, rostită din ge
nerație în generație, în 
1 'ale a cărbunelui : 
este omul, faptele 
lui

In orașul Petroșani partici
păm la desfășurarea contribu
ției în muncă pe drumul spre 
cabana Rusu. Numeroși salari- 
ați de la instituțiile din oraș 
au lucrat în zilele de duminică 
la întreținerea și repararea a- 
cestui traseu turistic. Asigura
rea unei îndrumări competente 
din partea consiliului popular, 

tovarășului 
și asistența 

tehnică dc specialitate, acorda
tă de Laurian Gașpar, tehnici
an la lotul Petroșani din cadrul 
Direcției județene de drumuri 
și poduri, demonstrează că a- 
ceastă acțiune a fost bine or
ganizată.

Pe strada Republicii, se lu
crează intens la modernizarea 
porțiunii cuprinsă între mater
nitate și cartierul Carpați. Zil
nic prestează munca aici mulți 
cetățeni din cartier precum și 
salariații unor întreprinderi și 
instituții ca I.G.C., U.E.L.,
C.C.P., U.U.M.P., filiala Băncii 
Naționale- care au lucrat la 
desfacerea pavajului, încărca
rea mașinilor, săparea pămîn- 
tului. Lucrările sînt în curs de 
desfășurare sub conducerea 
serviciului de gospodărie. Tre- 
cînd pe la celelalte puncte de 
lucru, ca de pildă cele din car
tierul Aeroport, colonie, carti
erele periferice, n-am întîlnit 
nici un fel de activitate. Expli
cația am găsit-o în răspunsul 
cetățenilor cu care am stat de 
vorbă : „nu a venit nimeni să 
ne anunțe. Cînd ne-am prezen
tat la consiliul popular ni s-a 
spus că va veni un tovarăș să

venit".
purtate cu nu- 
din Petroșani 
există încă un 

care

număr 
ajută 

termi- 
mina 

cîteva

ne stabilească norma de lucru, 
dar acesta nu a

Din discuțiile 
meroși cetățeni 
rezultă că mai
mare număr de locuitor: 
nu au fost înștiințați în legă
tură cu contribuția bănească și 
în muncă. Insuficient au acțio
nat în acest sens nu numai sa
lariații administrației locale de 
stat, ci și comitetele de cetă
țeni însărcinate cu urmărirea 
execuției lucrărilor aprobate. 
A scăzut de asemenea aportul 
multor deputați în sprijinirea 
eforturilor comitetului executiv 
pentru buna organizare și des
fășurare a acțiunilor. Totuși, 
aceste neajunsuri, desprinse 
din relatările cetățenilor, nu 
justifică inactivitatea și „înghe
țarea" lucrărilor pe șantierele 
contribuției în muncă amintite.

SÎMBATA 17 IUNIE

9,00 Deschid erea emisiunii de 
dimineață. Telex; 9,05 Biblioteca 
pentru toți: I. L. Caragiale; 9,50 
De vorbă cu gospodinele; 10.05 
Tele-enciclopedia; 10,40 Revista 
literară IV; 11,20 Drumuri în 
istorie: Ilirii și dacii; 11,40 E- 
misiune de divertisment — Spec
tacol de balet și acrobație pe 
gheața; 12,15 Cunoașteți legile ?; 
12,30 Telejurnal; 14,00 Deschi
derea emisiunii de după-amiază. 
Tenis de cîmp : România — Ita
lia — continuarea meciului de 
simplu Țiriac — Panatta și 
partida de dublu. In ju
rul orei 18,00 — Emisiu
ne în limba germană; 19,00 
Viața și activitatea lui Gheorghi 
Dimitrov — film documentar; 
19,20 1 001 de seri; 19,30 Tele
jurnal; In întîmpinarea Confe
rinței Naționale a Partidului Co
munist Român și a celei de-a 
25-a aniversări a Republicii. Ța
ra întreagă în întrecere; 20.00 
Fotbal : România—Italia. Trans
misiune directă de la Stadionul 
„23 August"; 21,45 Film serial : 
„Schulmeister". Episodul II : ...Mi
cul matelot"; 22,40 Telejurnal; 
22,55 Șlagăre la cererea dum
neavoastră.

care vor deservi publi- 
să se recreeze", 

contribuției în 
organizat în orașul 

5 la

en, tratnte, face j jn - _soana
^-â^iGheorghe Elisei
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cu 
de 
senu 

mișcare, 
punctelor 

că au uitat 
asumate, s

această 
„Inima minei 
și gândurilene-amu Constantin Peloiu 

revăzut la ziuă. Era pu
țin trist, și nervos... Ar fi 

putut să izbucnească, cum îl 
știam: „de ce mă sîciifi tocmai 
acum î“ Cînd am spus că ne pla
ce schimbul lui Gheorghe Zaha
ria <i rîs. „De ce Dar de fapt 
nu așteptam alt răspuns. Nu 
l-am întrebat de ce-i nervos. S-a 
lansat el.

— întrecere. întrecere, dar a- 
provizionarea se face greoi. Pu
țul ăsta — și ne arătă puțul nr. 
2 — nu face față la cele unspre
zece brigăzi, plus producția, per
sonalul... Si oamenii de regie, 
nu-s... Le-a pierit sămînța. Scrie 
acolo la „foaie" că aici, la .Ma
leia. ne lipsește apa potabilă, că...

i astfel, cea 
brigadă de

Ti vezeni, luptîndu-se 
greutățile, muncind și învățînd, 
entuziasmîndu-se de rezultate, dar 
și încercînd să se autodepășească, 
a găsit, credem, propulsia inte
rioară care să o înscrie pe tra
iectoria ascensionalii care a pla
sat-o pe primul loc în întrecerea 
socialistă.

E un merit al brigăzii de la 
cota 490, o comuniune de aspi
rații și de muncă...

mai tânără 
la mina Li

eu

T. TATARCA
D. IONESCU

Imperativul momentului

Patru cîmpurî pe zi și aripă
în abatajele cameră din stratul 3
(Urmare din pag. 1)

record i 200 metri lini
ari pe lună. In jinal, 
toate aceste eforturi se 
vor solda cu un frumos 
cîștig — 155,40 lei pe 
post de miner

După toate aceste 
calcule, după discuțiile 
vii, animate, purtate cu 
conducerea minei, joi, la 
ieșirea din schimbul 1 
a avut loc o scurtă șe
dință de lucru. Noua 
inițiativă a comunistului 
Petru Roman a prilejuit 
întâlnirea mai multor 
șefi de brigadă anino- 
seni care lucrează în

condiții asemănătoare de 
zăcămînt — în stratul 
III.

Discuțiile au fost de
osebit de fertile. Au re
ieșit cu acest prilej, mă
surile ce vor trebui lua
te de către conducerea 
minei și conducerile sec
toarelor pentru asigura
rea unor asemenea con
diții brigăzilor. încât, a- 
cestea să beneficieze de 
o aprovizionare operati
vă cu materiale, de e- 
feclivul necesar unei 
plasări corespunzătoare.

— Cu toate greutăți
le ce le avem, a reieșit 
din mai multe reveniri

pe tema 
timpuri", 
comunistului Petru Ho
man, printr-o mobiliza
re intensă a forțelor, 
prin organizarea bună a 
lucrului, fiecare schimb 
poate realiza extragerea 
unui timp de abataj pe 
aripă.

Siguranța șefului de 
brigadă, hotărîrea lui și 
a ortacilor săi de a ob
ține în cinstea eveni
mentelor politice din a- 
cest an, noi plusuri de 
producție, creează de la 
bun început o garanție 
a realizării obiectivului 
ce și l-au propus.

celor „patru 
din cuvântul

Noua inițiativă a co
munistului Petru Roman 
se înscrie puternic 
firmamentul 
prin eficiența crescândă 
cu care se va solda. La 
este o autentică carte 
de vizită a hărniciei mi
nerilor, o carte ce-și re
flectă valențele asupra 
întregii exploatări minie
re, asupra întregului 
lectiv de la 
capabil, în 
duri, de o 
plenară în sporirea pro
ducției de cărbune, de o 
angajare unanimă pe 
frontul muncii.

pe 
întrecerii

co-
Anînoasa, 

atUea rîn- 
mobilizare

REALIZĂRI
CONSTANTE

{JJrmare din pag.

A doua brigadă în ierarhia 
sectorului pe baza volumului 
de producție realizat peste 
sarcina de plan — 700 de 
tone — este cea condusă de 

. Năstase Zamfir. Acestor co
muniști destoinici li se ală
tură alți oameni de bază ai 
sectorului cum sînt maistrul 
Constantin Oprean, artificie
rul Alexandru Szeres, șeful 
de schimb Marin Domnița, 
lăcătușul Vasile Butuza; și 
alții care, prin hărnicia și e- 
xemplul lor însuflețesc între
gul colectiv în munca pentru 
roade cît mai bogate în pro
ducție.

I

I
I
I 
I
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NOTA n Semnalizări11 motoSil
critice !

I
I 
I
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Ce se desprinde din toate aceste constatări ? Ritmul lu
crărilor (Ia cele începute bineînțeles) nu este ce] pe carc-1 
impun cerințele dezvoltării municipiului. Există încă defi
ciențe in organizarea și desfășurarea contribuției in muncă 
la multe puncte de lucru de care nu se mai interesează ni
meni. Nu se folosește suficient inițiativa cetățenilor și nu 
se canalizează Întreaga forță spre realizarea lucrărilor sta
bilite. Slab este și aportul unor întreprinderi și unități e- 
conomice care trebuie să-și aducă contribuția la înfăptuirea 
lucrărilor. Ba mai mult, nu toți salariații consiliilor popu
lare se preocupă cu răspundere de realizarea obiectivelor 
aprobate pentru contribuția în muncă a cetățenilor. A mai 
vorbi despre măsuri ni se pare de prisos. Ele s-au elaborat 
Ia timpul potrivit de către fiecare comitet executiv. Acum 
altceva apare imperativ • să se coordoneze toate eforturile 
pentru terminarea lucrărilor începute pentru continua dez
voltare urbanistică și civică a Văii Jiului.

MINISTERUL ECONOMIEI FORESTIERE
SI MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

Școala profesională de construcții Deva
Str. Prelungirea Oituz
i MM A

La Școala profesională de materi ale de construcții din Deva se primesc 
înscrieri pentru următoarele meserii :

I

Trecerea circulației auto 
pe un traseu deviat, pentru 
a se putea reface îmbrăcă
mintea unei porțiuni apreci
abile a străzii Republicii din 
Petroșani, a fost o măsură 

.necesară, utilă, care nu prea 
a ridicat obiecții din partea 
conducătorilor auto.

Există totuși, unele proble
me care se cer rezolvate de 
urgență în legătură cu acest 
fapt, probleme scăpate din 
vedere în zorul acțiunii. Ast
fel. circulația deviată prin 
cartierul Carpați se face pe 
un drum de beton, care însă 
■— la îmbinarea unor tron
soane de plăci — este dete
riorat ceea ce face ca mași
nile să riște ruperea arcuri-

hurducăturilor 
astfel formate, 

aceea, ca aceste 
plombate de ur-

de 
fie 
asfalt.
problemă o ridică...

lor ori a diferitelor suban- 
samble ale tracțiunii motrice 
din cauza 
prin gropile 
Se cere, 
gropi să 
gență cu

O altă
staționările unor mașini pe 
traseul deviat de circulație, 
atît în zona pieții (halelor) 
orașului cît și prin cartierul 
Carpați. Ținînd cont de gre
utățile pe care le provoacă, 
în special autobuzelor și a- 
utocamioanelor — cu dube 
sau cu remorci — aceste 
„slalomuri" și „dopuri" în 
circulație, ar fi necesar ca, 
pe întreg traseul deviat de 
transport auto să se plante-

(provizoriu) indicatoare
„Staționarea interzisă,"

ze 
cu 
asigurîndu-se astfel fluidiza
rea circulației rutiere și în 
actualele condiții.

încă două semnale critice 
în problemele transportului 
rutier. Una se referă la stra
da Maleia care, în urma des
chiderii circulației spre Lo
tru și Voineasa, a devenit 
cale rutieră ce depășește im
portanța locală. O bună par
te din parapetele podurilor 
de pe Maleia sînt rupte iar 
multe poduri au podina stri
cată ; ținînd cont că pe a- 
ccst drum se circulă și noap
tea (curse auto cu muncitori 
spre puțurile minei Livezeni) 
aceste deficiențe trebuie ur-

gent înlăturate. Alt semnal 
critic se îndreaptă spre auto
baza T.A. Petroșani. Orașul 
nostru este legat de alte lo
calități limitrofe prin curse 
de autobuze interurbane. In 
piața Victoriei este 
tablă cu „Plecările" 
zelor spre diferite 
S-a uitat însă să se
tablă și cu „Sosirile".
„Semnalizările" moto... criti

ce prezentate mai sus se pot 
rezolva fără prea mari gre
utăți. Trebuie doar bunăvo
ință și operativitate, căci și 
aceste probleme au impor
tanța lor în asigurarea unei 
bune circulații rutiere.

• lăcătuși mecanici în industria 
materialelor de construcții;

3 7

• laboranți în industria materia
lelor de construcții;

• electricieni instalații auto în 
industria materialelor de construc
ții;

• operatori la fabricarea lianților 
și produselor din azbociment;

• electrician întreținere și repa
rații în industria materialelor de 
construcții;

® strungar;
• sudor;
® lăcătuș în industria materiale

lor de construcții;
3 3

® operatori pentru industria pre
fabricatelor;

© pădurari
pusă o 
autobu- 
direcții. 
pună o

I

St. PU1U I

Se primesc absolvenți ai șco
lii generale de 8—10 clase 
pînă la vîrsta de 18 ani în 
cursul anului 1972.

Pentru școala de pădurari 
se primesc absolvenți a 7—8 
clase pînă la vîrsta de .35 de

militar satis-ani, cu stagiul
făcut.

Pentru înscrierea la cursuri 
sînt necesare următoarele ac
te:

— certificat dc naștere în 
original;

— adeverință de promova
re a 8—10 clase;

— fișă medicală eliberată 
de circa sanitară;

— buletin de analiză a sîn- 
gelui și rezultatul examenu
lui radiologie pulmonar.

la data de 1 iulie 1972, la secretaria-înscrierile se fac începînd cu data de 12 iunie și pînă 
tul școlii din Deva, str. Prelungirea Oituz.

Examenul de admitere se tine în perioada ti—14 iulie
Elevii școlii primesc întreținere gratuită pe tot timpul

minte, rechizite și 20 la sută din venitul ce-1 realizează în timpul practicii in întreprindere). 
Elevii externi primesc bursă în bani.

a.c.
școlarizării (cazare, hrană, îmbrăcă-
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PROGRAMUL 1 : 6,00 Muzi
că și actualități; 7,C0 Radiojur
nal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Miorița; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Arii și duete din operetele 
lui Nicolae Kirculescu; 10,2C Pie
se instrumentale; 10,30 Emisiune 
muzicală de la Moscova; II,CC 
Buletin de știri; 11,05 Potpuriuri 
cu orchestra Malcolm Locker;
11.15 Radioclub turistic; 11,35 
Piese corale; 12,00 Cîntă Marga
reta Pislaru și Alain Barriere;
12.15 Recital Nicolae Herlea: 
12,30 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 13,CC 
Radiojurnal; 13,15 Avanpremieră 
cotidiană; 13,30 Radiorccoiding; 
15,00 Buletin de știri; 16,C0 Ra
diojurnal; 17,00 Știință, tehnică, 
lantczie; 17.30 Muzică populară; 
17,45 Formații vocal-instrumenta- 
le; 18,C0 Orele scrii; 20,00 Trans- 
misiune directă la fotbal : Ro
mânia — Italia. In pauză : Ta
bleta de seară; 21,45 Revista șla
gărelor; 22,CC Radiojurnal; 22.30 
Expres melodii; 22.55 Moment 
poetic; 23,CO Expies melodii (con
tinuare); 24,00 Buletin de știri: 
0.03—6.00 Estrada nocturnă

Ieri, tempei aiura maximă a ac
rului la Petroșani a fost de plus 
30 de grade iar la Paring de plus 
23 de grade. Minimele au fost 
de plus 13 și, respectiv, plus 17 
grade.

Pentru următoarele 24 de ore : 
Vremea se menține frumoasă și 
călduroasă, cu cer variabil. Pe a- 
locuri se vor semnala averse de 
ploaie însoțite de descărcări e- 
lcctrice. \ înt slab pînă la po 
trivii din sectorul sudic
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Intîlnirea tovarășului

cm delegația Partidului
Comunist din Argentina
(Urmare din pag. I) dintre clc în condiții dc depli-

STOCKHOLM RABAT
încheierea lucrărilor Conferinței 0. N. U.

precum și sprijinul față de efor
turile popoarelor din țările care 
au pășit pe calea unei dezvol
tări independente, pe calea pro
gresului economic și social.

Constatînd cursul progresist al 
schimbărilor ce au loc pe continen
tul latino-american, cele două parti
de au afirmat atașamentul și soli
daritatea lor față dc lupta popoa
relor din această zonă împotriva 
politicii de dominație dusă de mo
nopolurile imperialiste, în primul 
rînd cele din S.U.A., pentru prelua
rea în mîinile proprii a avuțiilor na
ționale și folosirea acestora în in
teresul propriu.

Cele două părți au relevat însem
nătatea pe care o are înfăptuirea 
securității în Europa în vederea a- 
sigurării păcii în lume. Ele au evi
dențiat importanța inițiativelor și 
propunerilor țărilor socialiste euro
pene în vederea creării unui sistem 
de securitate și cooperare în Euro
pa și au apreciat aportul Uniunii 
Sovietice, al celorlalte țări socialiste 
la procesul de normalizare a rela
țiilor dintre statele europene, la rea
lizarea destinderii și securității pe 
acest continent. Ambele partide au 
subliniat necesitatea pregătirii și or
ganizării. în scurt timp, a confe
rinței general-europene, cu partici
parea tuturor statelor interesate, ca
te va contribui la crearea unui sis
tem dc raporturi noi între statele 
Continentului, la dezvoltarea ficcă-

ruta 
nă securitate, la extinderea coope
rării reciproc avantajoase.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Argentina a- 
preciază că unitatea tuturor țărilor 
socialiste, a tuturor partidelor co
muniste, muncitorești și celorlalte 
forțe revoluționare, progresiste, re
prezintă un factor determinant al 
succesului luptei împotriva imperia
lismului, colonialismului și neocolo- 
nialismului. In acest spirit, ambele 
partide vor lupta activ pentru în
tărirea continuă a acestei unități, 
pentru promovarea și dezvoltarea 
raporturilor dc solidaritate și cola
borare dintre statele socialiste, din
tre partidele comuniste și muncito
rești, pc baza principiilor marxism- 
lcninismului și internaționalismului 
proletar, independenței și egalității 
fiecărui partid, neamestecului în tre
burile interne, respectului și întra
jutorării tovărășești. Totodată, ele 
vor acționa consecvent pentru am
plificarea relațiilor de solidaritate 
cu toate forțele progresiste și pa
triotice, cu tinerele state indepen
dente, cu mișcările de eliberare na
țională și socială, în interesul con
solidării unității întregului front 
antiimperialist.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de prietenie 
și înțelegere reciprocă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

reținut pc oaspeții . argentinieni 
dejun.

a 
la

asupra protejării mediului înconjurător
DECLARAȚIA ADOPTATĂ

STOCKHOLM 16. — Trimisul 
special Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : In capitala Suediei s-au 
încheiat lucrările primei Conferințe 
a Națiunilor Unite asupra protejă
rii mediului înconjurător. Pe ordi
nea de zi au figurat probleme de 
mare importanță privind dezvoltarea 
și mediul, gestiunea resurselor natu
rale în raport cu mediul, aspectele 
educative, sociale și culturale ale 
problemelor ecologice, crearea unei 
forme organizaționalc în materie, 
precum și adoptarea unor documen
te de ordin principial și practic pri
vitoare la lupta pentru conservarea 
și ameliorarea mediului ambiant. 
La reuniune au participat delegații 
din 114 state, reprezentanți ai di
feritelor organisme specializate ale 
Națiunilor Unite și ai unor orga
nizații neguvernamentale. România 
a fost reprezentată la conferință de 
o delegație condusă de Florin Ior- 
gtilescu, președintele Consiliului Na
țional al Apelor.

In ședința plenară finală au fost

adoptate Declarația privind mediul 
înconjurător și Planul de acțiune în 
acest domeniu.

Protejarea mediului — subliniază 
declarația — a devenit un obiectiv 
primordial pentru omenire, o sar
cină a cărei înfăptuire trebuie co
ordonată cu realizarea obiectivelor 
fundamentale ale păcii și dezvoltării 
economice și sociale în lume. Auto
ritățile guvernamentale au responsa 
bilitatea principală în politicile și 
acțiunile relative la mediu, în limi
tele jurisdicției lor; cooperarea in
ternațională este necesară, totodată, 
pentru sprijinirea țărilor în curs de 
dezvoltare în ce privește îndepli
nirea responsabilităților lor în do
meniul protejării mediului.

Principiile cuprinse în Declarație 
subliniază rolul științei și tehnicii, 
al educației tinerilor și adulților în 
domeniul salvgardării mediului.

Statele au drcpttd suveran de a 
exploata propriile lor resurse potri
vit politicii lor privind mediul și

sau

au datoria dc a se asigura că acti
vitățile desfășurate în limitele juris
dicției naționale nu dăunează mediu
lui în alte state sau în regiunea din 
afara acestei jurisdicții.

Problemele internaționale relative 
la protejarea mediului vor trebui să 
fie abordate într-un spirit de co
operare cu toate țările mari 
mici, pe picior de egalitate.

Planul de acțiune, aprobat, de 
asemenea, de Conferință, se referă 
la aspecte multiple ale luptei pen
tru conservarea mediului, între care 
supt avegherca calității acestuia, for
marea de cadre specializate și stabi
lirea unor măsuri pentru preveni
rea și diminuarea poluării etc.

Manifestîndu-se în cadrul lucrări
lor ca o prezență dinamică și con
structivă, delegația României a a- 
dus o contribuție utilă la bunul mers 
al Conferinței; diferite inițiative și 
propuneri formulate de reprezentan
ții României au fost aprobate și,_în 
același timp, apreciate de către parti
cipanții la Conferință.

Rezoluția Conferinței la nivel înalt a O.II.Â

Operațiunile 
militare din 

Vietnamul de sud
„Guvernul R. D. G. este dispus 

să continue procesul 
de normalizare a relațiilor 

cu R. F. a Germaniei"
BERLIN 16 (Agerpres). — 

„Guvernul Republicii Democrate 
Germane este dispus să conti
nue procesul de normalizare a 
relațiilor cu R.F. a Germaniei", 
a declarat Willi Stoph’, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., într-o cuvîntare rosti
tă în fața oamenilor muncii de 
la fabrica de automobile ..Lu
dwigsfelde" din Berlin, infor
mează agenția A.D.N. Guvernul 
R.D.G. abordează în spirit de 
lucru și eu bunăvoință schimbul 
de păreri asupra instituirii de 
relații normale între cele douiî

■jistate germane independente 
asupra încheierii acordurilor 
corespunzătoare, în conformitate 
cu dreptul internațional a men
ționat vorbitorul. El a adăugat 
că pot fi obținute rezultate po
zitive în convorbirile și tratati
vele viitoare numai dacă ambe
le părți se situează pe o poziție 
realistă și în spiritul dreptului 
internațional.

Ca stat suveran, independent. 
Republica Democrată Germană 
cere să fie primită ca membru 
al Organizației Națiunilor Unite, 
a declarat Willi Stoph.

VIETNAMUL DE SUD 16 
(Agerpres). — Un purtător de 
cuvînt al forțelor S.U.A. din 
Saigon a anunțat, vineri dimi
neața, că în ultimele 18 ore, 
avioane gigant americane B-52 
au efectuat 
provinciilor 
Quang Tri, 
ang Nam, 
1 000 tone de bombe.

Continuă luptele în sectorul 
orașului Hue, provincia Thua 
Thien, mai multe angajamente 
militare înregistrîndu-se la ba
za saigoneză Hoang De, la 10 
kilometri vest de Hue.

Forțele de eliberare au des
chis focul asupra pozițiilor ina
mice din regiunea orașului An 
Loc și a localității Tuyen Binh 
provincia Kientoung. S-au sem
nalat operațiuni militare și în 
provincia Binh Dinh, în zona 
centrului de district An Nhon.

11 raiduri asupra 
sud-vietnameze 

Thua Thien și Qu- 
lansînd aproape

Comunicat comun franco-sovietîc
PARIS 16 (Agerpres). — A- 

genția TASS a difuzat comu
nicatul cu privire la vizita o- 
ficială în Franța a lui Andrei 
Gromîko, ministrul 
externe al Uniunii 
A. Gromîko a fost 
președintele Franței, 
Pompidou, de primul ministru. 
Jacques Chaban-Delmas, și a 
avut convorbiri cu ministrul de 
externe francez, Maurice Schu
mann.

Cele două părți, subliniază 
comunicatul, și-au exprimat 
satisfacția față de dezvoltarea 
relațiilor sovieto-franceze după 
vizita în Franța a lui Leonid 
Brejnev, în octombrie 1971, și 
față de creșterea rolului politi-

colaborare 
cele două

afacerilor 
Sovietice, 

primit de 
Georges

cii i 
în r 
țări.

Abordînd unele probleme ale 
situației internaționale, părțile 
au constatat că pe continentul 
european s-au produs o serie 
de schimbări favorabile care 
au contribuit la îmbunătățirea 
situației și a relațiilor intere- 
uropene. Comunicatul exprimă 
satisfacția Franței și U.R.S.S. 
în legătură cu intrarea în vi
goare a tratatelor R.F. a Ger
maniei cu U.R.S.S. și Polonia 
și a acordului cvadripartit asu
pra Berlinului occidental, care 
deschid noi perspective pentru 
întărirea păcii în Europa.

Părțile au reafirmat impor-

tanța de prim rang pe care ce
le două țări o acordă convocă
rii cît mai grabnice a conferin
ței general-europene în proble
mele securității și colaborării. 
Ele s-au pronunțat pentru în
ceperea, în viitorul apropiat, a 
consultărilor multilaterale la 
Helsinki consacrate pregătirii 
acestei conferințe.

Cele două părți și-au reafir
mat, de asemenea, atitudinea 
pozitivă față de ținerea unei 
conferințe mondiale de dezar
mare și și-au exprimat speran
ța că vor fi găsite căi pentru 
unirea eforturilor puterilor nu
cleare în scopul realizării de
zarmării nucleare.

RABAT 16 (Agerpres). — La 
încheierea lucrărilor celei de-a 
IX-a Conferințe la nivel înalt 
a O.U.A., participanții au adop
tat o rezoluție pentru regle
mentarea problemei refugiați- 
lor din Africa, al căror număr 
depășește Un milion — majori
tatea provenind 
nu și-au cucerit 
dența. Rezoluția 
rialului general 
convoace cît mai curînd 
sibil o reuniune a 
pentru refugiați care să stabi
lească modalitățile repatrierii

din țările ce 
încă indepen- 
cere Secreta- 
al O.U.A. să

po-
Comisiei

voluntare a acestora și să pre
vadă măsuri pentru reintegra 
rea lor în țările de origine. Se 
cere, de asemenea, statelor 
membre ale O.U.A. să ratifice 
Convenția elaborată de această 
organizație în privința refugi- 
aților și să li se acorde facili
tăți la încadrarea în muncă și 
pentru studii.

O altă rezoluție recomandă 
statelor membre ale O.U.A. să 
dea instrucțiuni reprezentanți
lor lor la Națiunile Unite pen
tru a acționa în sprijinul apli-

cărți documentelor adoptate da 
cea 
vel 
ții 
ază
tentă între O.U.A. și Organiza
ția Națiunilor Unite și împu
ternicește pe secretarul general 
al O.U.A. să negocieze cu gu
vernul S.U.A. un acord prin 
care să se obțină un statut o- 
ficial al Secretariatului Execu
tiv al Organizației Unități: A- 
fricane pe lîngă Națiunile U* 
nite.

de-a IX-a Conferință la ni- 
înalt a Organizației Unită- 
Africane. Rezoluția apreci- 
favorabil cooperarea exis-

Conferința Națională a Federației
* » y »y y

Tineretului Comunist

Vizita unei delegații 
de primari români în S.U.A.
WASHINGTON 16. — Cores

pondentul Agerpres, G. Alexan- 
droaie, transmite : Joi, a sosit la 
Washington o delegație de primari 
români care, la invitația Organiza
ției naționale a primarilor ameri
cani, va face o vizită în Statele 
Unite și va participa la conferința 
anuală a acestei organizații, de la 
New Orleans.

Delegația, formată din primarii 
orașelor Brașov, Pitești, Piatra 
Neamț, Oradea și Tg. Jiu, a făcut, 
vineri dimineața, o vizită la sediul 
Congresului S.U.A., unde a asistat

ROMA 16 (Agerpres).
Cu toate că, joi după-amiază, 
nu au fost înregistrate decît 
două ușoare cutremure de 
păinînt, a căror intensitate 
nu a depășit 3 grade pe sca
ra Mercalli, locuitorii portu
lui adriatic Ancona au pe7 
trecut și noaptea trecută sub 
cerul liber, în grădini publi
ce sau în vagoanele de cale 
ferată, puse la dispoziția lor 
de autorități. Populația ora
șului a fost serios încercată, 
în aceste ultime luni, de fe
nomenele seismice persisten
te. Ea se află încă sub efectul 
panicii provocate de puterni
cele cutremure înregistrate 
miercuri scara care au pro
vocat pagube materiale și de
cesul unei persoane. In apro
pierea orașului au fost ridi
cate sate de corturi. Se consi
deră că 70 la sută dintre 
locuitori au părăsit Ancona.

Autoritățile au luat toate 
măsurile pentru a fi gata să 
intervină, în cazul în care 
ar fi semnalate alte cutre
mure, iar Ministerul Lucrări
lor Publice a acordat suma 
de 940 milioane lire italiene 
pentru reparațiile cele mai 
urgente.

ROMA 16. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite 1 La „Teatro Storchi", din 
Modena, au început, vineri di
mineață, lucrările Conferinței 
Naționale a Federației Tineretu
lui Comunist Italian (F.G.C.I.). 
Gian-Franco Borghini, secreta
rul național al federației, a pre
zentat un amplu raport pe mar
ginea primului punct al ordinei 
de zi. întitulat: „F.G.C.I., orga
nizație de masă a tineretului — 
pentru înnoirea democratică și 
socialistă a Italiei",

La lucrările conferinței parti
cipă reprezentanți ai mișcărilor 
democratice italiene de tineret.

ai sindicatelor și organizațiilor 
de masă. Este prezentă de ase
menea, o delegație a Partidului 
Comunist Italian, în frunte cu 
Enrico Berlinguer, secretar ge
neral a] P.C.I.

Sîmbătă seara, va avea loc o 
manifestație publică, I în cadrul 
căreia va lua cuvîntul Enrico 
Berlinguer.

Lucrările conferinței se vor 
încheia duminică.
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HAVANA. — Un uragan în
soțit de ploi torențiale s-a abă
tut asupra Cubei, transmite agen
ția TASS. Provinciile Pinar del 
Rio și Havana sînt amenințate 
de inundații. Autoritățile locale 
iau măsuri, evacuind populația 
din zonele în care se presupune 
că s-ar putea produce inundații 
și protejind culturile agricole.

@ La invitația președintelui 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Tito, împăratul Etiopiei, 
Selassie I, va face, în
lunii iunie, o vizită de prietenie 
în Iugoslavia, anunță agenția 
Taniug.

DELHI — Zațul de căldhră 
care s-a abătut în acest sezon a- 
supra regiunilor din nordul In
diei a provocat, pînăt în prezent, 
moartea a peste 700 de persoane, 
relatează agenția TASS. In sta
tele Punjab și Rajasthan se înre
gistrează 47 dc grade Celsius, iar 
la Delhi mercurul termometrelor 
indică, la umbră. 45 de grade.

Tiparul — Intrepiinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani

la lucrările diverselor comisii ale 
Senatului și Camerei Reprezentan
ților și s-a întîlnit cu senatori și. 
deputați. Dc asemenea, în cursul a- 
ccleiași zile, delegația a vizitat li
nele edificii culturale din capitala 
Statelor Unite.

S 
■

■■

© Guvernele R.S. Cehoslo
vace și R.F. a Germaniei au că
zut de acord să continue tratate
le privind relațiile reciproce, la 
29—30 iunie, la Praga, anunță 
agenția C.T.K.

©■ Siria Și Birmania au holă- 
rît să stabilească relații diplo
matice la nivel de ambasadă — 
anunță un comunicat publicat la 
Damasc și reluat de agențiile 
M.E.N <i France Presse.

® Bundesratul vest-german a 
aprobat, în ședința sa de vineri, 
proiectul de lege privind ratifi
carea acordului asupra traficului 
aerian între R.F. a Germaniei și 
Uniunea Sovietică, semnat la 11 
noiembrie 1971 — anunță agen
țiile D.P.Ă. și TASS. Astfel, a 
început procesul de ratificare a 
acestui acord, care urmează a 
fi examinat de către Bundestag.

® La invitația președintelui 
guvernului cehoslovac, Lubomir 
Strougal, astăzi, 17 iunie, va so
si într-o vizită oficială la Fraga 
primul ministru al Republicii 
India, Indira Gandhi — anunță 
agenția C.T.K

© Bruno Kreisky, cancelarul 
Austriei, a primit delegația Con
siliului chinez pentru comerțul 
internațional, care face o vizită 
în Austria, informează din Vie- 
na agenția China Nouă.

® In cadru! lucrărilor Confe
rinței Internationale a Muncii, 
care se desfășoară în prezent la 
Geneva, s-a procedat joi la ale
gerea Consiliului de administra
ție al Biroului Internațional al 
Muncii. După cum transmite a- 
genția France Presse, au fost 
desemnate să-și numească more- 
zentanții în Consiliul de admi
nistrație 14 țări și anume : Ar
gentina, Australia, Bulgaria, Da 
homey, Gabon, Ghana. Jamaica, 
Iordania, Maroc, Mexic, Uganda. 
Panama Polonia si Iran.

iiPO^T • SPaRT • SPO^T • SPOfRT ■

® Președintele Republicii 
Chile, Salvador Alliende, s-a în- 
tîlnit joi, Ja Palatul prezidențial, 
cu conducătorii partidelor si 
formațiunilor politice care alcă
tuiesc Frontul Unității Populare 
— relatează agenția Prensa La
tina.

Cu puțin timp înaintea acestei 
reuniuni, președintele chilian a 
declarat că va informa despre 
schimbările pe care Ie-a preco
nizat în cadrul guvernului.

de 
cu 

ajutorul unui robot vulcanii aflați 
pe fundul Mării Mediterane. Ro
botul funcționează pe baza unor 
principii asemănătoare cu cele ale 
„Lunohodului", cu deosebirea că 
de pe nava 
transmit prin intermediul 
cablu, deoarece 
apă nu permite 
radio. Tot prin 
navă imaginile 
transmise de la

Robotul, denumit 
fost proiectat de Institutul de o- 
ceanologie al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S. Experimentarea 
lui a fost efectuată în Marea 
Neagră, la mari adîncimi.

FOTBAL

Metalul Topleț
ASTĂZI, IN NOCTURNA

Meciul amical de fotbal România Italia

nicipale din Napoli au interzis 
înotul în apele de coastă pe o 
distanță de aproximativ 7 kilo 
metri, din cauza gravei poluări 
a acestei regiuni. Interdicția cu 
prinde zona de plajă dintre loca 
litățile Santa Lucia și Pozzuoli 
Municipalitatea napolitană a a- 
nunțat că mai multe studii au in 
dicat gradul ridicat de poluare a 
apelor mării cu reziduuri 
Here și de canalizare.

Invazie de gîndaci
Colorado

COPENHAGA. — In ultimele 
zile, litoralul a patru insule din 
arhipelagul danez a fost invadat 
de sute de mii de gîndaci de Co
lorado. împotriva musafirilor ne
poftiți au fost trimise efective 
ale armatei daneze, dar militarii 
s-au dovedit dezarmați în lupta 
cu acest „desant" atît de puțin 
obișnuit și, după ce au acționat 
pe o porțiune de circa 500 mc 
tri de-a lungul litoralului Insulei 
Man, „capturînd" peste 130 OCC 
din acești mici, dar primejdioși 
invadatori, s-au retras.

Avînd în vedere primejdia pe 
care o reprezintă pentru agricul
tura țării gîndacul de Colorado 
dușman de moarte al culturilor de 
cartofi, autoritățile locale exami
nează posibilitatea distrugerii in
sectelor cu ajutorul aruncătoare
lor de flăcări.

Aparat de „controlat” 
somnul

amînîn- 
îm- 
pro-

an 
a

la un

In penultima etapă a cam
pionatului diviziei C de fotbal, 
studenții și-au jucat ultima 
șansă pentru cîștigarea seriei. 
In acest scop, doar o victorie 
le putea asigura ocuparea pri
mului loc. Cu toate insistențele 
nu au obținut, însă, decît un 
rezultat de egalitate, 
du-și astfel cu încă un 
plinirea aspirațiilor de 
mova în divizia B.

Jocul nu s-a ridicat
nivel tehnic corespunzător. 
Gazdele, cu o tehnică rudimen
tară. , dar cu o mare putere de 
muncă au căutat în permanen
ță să rupă ritmul jocului, să 
fvacționeze fazele din mijlocul 
terenului prin obstrucții, folo
sind din orice poziție pasa lun
gă trimisă de multe ori la în
tâmplare, pentru a o îndepăr
ta de propria poartă. In aceste 
condiții, oaspeții n-au putut 
să-și pună în valoare calitățile. 
In două situații Pănescu și Ște
fan au scăpat singuri cu min
gea, dar au fost sancționați 
pentru obstrucții pretinse a fi 
comise în momentul desprin
derii de apărătorul advers.

In schimb, gazdele au benefi
ciat de multe lovituri libere în 
apropierea careului advers și 
chiar din interiorul 
Dintr-o asemenea fază în 
nutul 82, aveau să înscrie 
peste un minut, (min. 83) 
fan aduce egalarea. Deși fina
lul aparține studenților, Bălă- 
nenau și Pănescu nu reușesc să 
concretizeze. In min. 88, cînd 
Ștefan scapă din nou, singur, 
spre poarta advensă, arbitrul 
fluieră sfîrșitul jocului.

Formația utilizată de Știin
ța : Berindei — Burnete.Zăvă- 
laș, Rusu. Safta, Grizea, Iones- 
cu (Faur min. 65), Bîtea, — 
Bălăneanu, 
(Nădășan

Ștefan, 
min. 80).

lui. 
mi- 
dar 

Ște-

Pănescu

I. G.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Olaru 
Victor, eliberată de E.M. A- 
ninoasa. O declar nulă.

Stadionul „23 August" din Ca
pitală va găzdui astăzi, în noc
turnă, intîlnirea internațională a- 
micală de fotbal dintre echipele 
Italiei și României. Acesta este 
cel de-al cincilea meci dintre cele 
două reprezentative.

Deși nu a comunicat „11-le" pe 
care-l va alinia la București, an
trenorul italian Ferruccio Valca- 
reggi, se pare, are intenția de a 
începe meciul cu următoarea for
mație : Zoff, Spinosi, Marchetti, 
Agro/> pi, Rosato, Burgnich, Cau- 
sio, Mazzola, Boninsegna, Capello 
și' Prati. Din lot mai fac parte 
portarii Albertosi, Superchi, fun
dașul Fedele, mijlocașii Bedin și 
Sala, precum și atacanții Anastasi 
și Bigon.

In ceea ce privește reprezenta
tiva României, antrenorul Angelo 
Niculescu a definitivat echipa 
după ultimul joc de antrenament 
susținut în compania unei forma
ții din divizia C. lată compo
nența echipei: Adamache — Săt- 
măreanu, Lupescu, Dinu, Deleanu, 
Dumitru, Radu Nunweiller, Lu- 
cescu, Domide, Dobrin și Kun II. 
Rezervele echipei române sînt 
portarul Ștefan, fundașii Nae lo- 
nescu, Smarandache, mijlocașul 
Hajnal și atacantul lordănescu.

Meciul va începe la ora „20,00 
(ora României) și va fi condus 
de arbitrul iugoslav M. Gugulo- 
vici.

ATENA — Atleta româncă 
Argentina Menis a evoluat cu 
deosebit succes în cadrul con
cursului internațional desfășu
rat pe stadionul „Karaiskakis" 
de lîngă Atena. Confirmînd 
forma bună din actualul sezon, 
Argentina Menis a 'cîștigat pro
ba de aruncarea discului cu 
performanța de 63,18 m, fiind 
urmată de sportiva bulgară 
Stoieva — 60,98 m.

© Camera Reprezentanților a 
Parlamentului japonez. întruni
tă în sesiune plenară, a respins 
moțiunea de neîncredere în gu
vern depusă de partidele socia
list, socialist-democratic și Ko- 
meito, aflate în opoziție. Din to
talul de 426 voturi exprimate 
159 au fost favorabile motioni; 
iar 267

Inundații
5

/l;VX/iA/l — Ploile abunden
te care au căzut în ultimele zile 
în Turcia au provocat inundații 
de proporții, soldate cu pierderi 
de vieți omenești și importante 
pagube materiale, informează a- 
genția națională de presă turcă. 
Cea mai afectată dintre regiunile 
țării a fost partea de răsărit a 
Anatoliei, unde au fost distruse 
peste 200 de locuințe.

PRAGA. — Doi savanți de la 
Institutul psihologic al Academiei 
cehoslovace de știință au breve 
tat recent un aparat de „con 
trolat" somnul. El este cuplat cu 
un deșteptător și se poartă mon
tat pe ramele de ochelari. Prin
cipiul de funcționare este relație 
simplu: în momentul în care 
pleoapa inferioară se închide pen
tru mai mult de o fracțiune de 
secundă necesară odihnei ochiu
lui, un sistem electronic declan- 
Șaeză un semnal care trezește per
soana adormită încercat de către 
paznicii de noapte, tehnicienii de 
serviciu din centralele 
personalul sanitar din 
automobiliștii aflați în 
timpul nopții, aparatul 
zultate excelente.

electrice 
spitale și 
cursă 

a dat

(Agerpres)

Fruntașe în muncă și sport
feminină de popice 
Lupeni este cea mai

Echipa 
„Viscoza" 
tînără formație de acest gen din 
Valea Jiului și, poate, nu nu
mai de aici. Media de vîrstă a 
componentelor ei este de 18 ani 
și jumătate. Dar asta nu Ie-a 
împiedicat pe cele 8 membre 
ale echipei să obțină rezultate 
peste așteptări. Astfel, în lup
ta pentru calificarea în divizia 
A, ele au trecut destul de ușor 
peste cele două etape interju- 
dețene de la Timișoara și Cra
iova, califieîndu-se în etapa a 
treia. In Meciul de Ia Craio
va, unde au eliminat echipa

Voința Cîmpulung Muscel, e- 
chipa „Viscoza" Lupeni a cîș- 
tigat la o diferență de 312 p.d. 
întreaga echipă și-a adus con
tribuția la aceste succese spor
tive, dar fără să supăr pe ni
meni, voi menționa totuși com
portarea bună a lui Ana Po- 
tempa (734 p.d. în două manșe), 
Cernat Maria (731 p.d.), Mo
rar Eleonora (693 p.d.) și Ange
la Strinu (650 p.d.). „Mai sînt 
două etape — îmi spunea in
structorul Iosif Lazăr — și fi
ind ultimele, sînt și cele mai 
grele. Fetele sînt ambițioase și

în formă ceea ce îmi permite 
să sper că și de acum încolo 
vom obține rezultate bune".

Dacă la aceste succese în 
sport, voi adăuga și faptul că 
toate componentele echipei sînt 
fruntașe în producție, toate ur
mează cursurile de calificare, 
toate răspund prezent la acti
vitățile 
U.T.C., 
strînsă 
vom convinge că aceste succese 
nu

inițiate în organizația 
pe toate Ie leagă o 
prietenie, atunci ne

sînt întâmplătoare.

M. BLENDEA 
corespondent

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

*

LAS PALMAS — 
putarea a 13 runde, 
internațional de șah
Palmas (Insulele Canare) con
tinuă să conducă marele maes
tru maghiar Lajos Portisch cu 
10,5 puncte, secondat la o ju
mătate de 
(Danemarca). Șahistul 
Florin Gheorghiu se 
locul 6 cu 7 puncte.

★
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

După o zi de odihnă, competi
ția internațională masculină de 
handbal „Cupa Mării Baltice" 
a continuat la Vilnius cu dis
putarea partidelor din turneul 
final. Selecționata R.F. a Ger
maniei a întrecut la limită cu 
scorul de 12—11 (6—7) forma
ția R.D. Germane, iar echipa 
U.R.S.S. a dispus cu 20—12 
(8—4) de reprezentativa Suediei.

In turneul pentru locurile 
5—8 s-au înregistrat următoa
rele rezultate : U.R.S.S. (B)-Da- 
nemarca 24—19 (12—10) ; Polo
nia—Finlanda 21—11 (13—4).

R. P. POLONA.- Odată cu 
creșterea nivelului industrial al 
R. P. Polone, s-a făcut din ce 
în ce mai necesară înmulțirea nu
mărului de școli profesionale care 
să pregătească în mod superior și 
organizat tineretul muncitor Ast
fel. ca urmare a acestor cerințe, 
la Ruda Slaska — voievodatul 
Katowice — a fost înființată o 
școală profesională de mineri ca
re pregătește cadre calificate în 
domenii diferite t maiștri mineri, 
montatori, electricieni, etc. Iată 
numai cîteva dintre meseriile pen
tru care se pregătesc aici nume
roși tineri polonezi. Cursurile au 
loc atît în sălile de învățătură ale 
școlii, cît și în „laboratoarele" 
naturale de sub pămînt. Școala 
dispune și de un vast internat 
unde stau elevii veniți din alte 
regiuni ale țării

In foto : In timpul unor cursuri 
de practică în subteran.


