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(Astăzi, la Hunedoara A

extraordinară

judefene 
de partid

Gindurile oamenilor muncii din Valea Jiului, din în
tregul județ sînt îndreptate din nou spre Hunedoara. „Ce
tatea de foc" de pe malul Cernei găzduiește astăzi lucrările 
CONFERINȚEI EXTRAORDINARE A ORGANIZAȚIEI JU
DEȚENE DE PARTID.

Eveniment de importanță deosebită în viața județului, 
acest înalt for al comuniștilor hunedoreni va înfățișa bilan
țul bogat al realizărilor dobîndite de oamenii muncii din 
toate ramurile industriei, din agricultură, din domeniul cul
turii, din toate sectoarele vieții economice și sociale a ju
dețului în înfăptuirea hotărîrilor Conferinței Naționale din 
anul 1967 și ale Congresului al X-lea al partidului, supu- 
nînd în același timp unei exigente analize neajunsurile care 
mai există și mai ales sarcinile, măsurile ce se impun pen
tru perfecționarea continuă a vieții economico-sociale, dez
voltarea democrației socialiste.

Asemeni oamenilor muncii din întregul județ, minerii, 
metalurgiștii, constructorii, textiliștii, forestierii, muncitorii 
din transporturi, intelectualii — toți cei ce muncesc în Va
lea Jiului, în frunte cu comuniștii întîmpină Conferința 
județeană de partid într-o atmosferă de muncă entuziastă, 
de puternică emulație pentru îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor actualului cincinal. Nenumărate sînt fap
tele care zi de zi atestă profundul atașament și devotamen
tul minerilor și celorlalți oameni ai Văii Jiului, hotărîrca 
lor fermă de a-și aduce o contribuție mereu sporită la în
făptuirea politicii partidului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România. In acest context adu
nările generale ale organizațiilor de partid și plenarele cu 
activul de partid care au avut Ioc în perioada ce a precedat 
Conferința extraordinară a organizației județene de partid 
au constituit un puternic factor dinamizator al întregii acti
vități, punctul de plecare al unor valoroase inițiative ale co
muniștilor, ale tuturor oamenilor muncii, menite să ridice 
pe o treaptă superioară întreaga activitate a municipiului. 
Pe fundamentul trainic, sănătos al analizării mature pă
trunse de exigență comunistă a sarcinilor actuale concrete, 
organizațiile de partid de Ia exploatările miniere, de la 
uzinele de preparare și de la celelalte uzine, de pe șantie
rele de construcții, din toate unitățile economice și din 
instituțiile municipiului și-au stabilit noi măsuri menite să 
ducă la creșterea rolului lor conducător, Ia perfecționarea 
activității economice și sociale, determinînd un suflu mai viu 
întregii activități. In acest cadru însuflețitor. în marea

Întîlnirea tovarășului tata Ceaușescu 
cu delegația Partidului African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, condusă 
de Amicar Cabrai, secretar general ai partidului

Vineri la prînz, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, s-a întîl- 
nit cu delegația Partidului African 
al Independenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde, condusă 
de Amilcar Cabrai, secretar general 
al partidului, care face o vizită de 
prietenie în Republica Socialistă Ro
mânia, la invitația G.G. al P.C.R.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
ale G.G. al P.G.R., Ștefan Andrei 
și Ion Dincă, secretari ai G.G. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru al 
G.G. al P.G.R.

Cu prilejul întîlnirii, s-a efectuat 
un amplu schimb de informații și 
de vederi în probleme de interes 
comun privind activitatea și preo
cupările celor două organizații po
litice și raporturile reciproce dintre 
P.C.R. și P.A.I.G.G. Totodată, s-a 
efectuat un schimb de vederi privind 
situația politică internațională con
temporană, evoluția luptei popoare

lor împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului.

Exprimînd întreaga lor satisfac
ție față de dezvoltarea raporturilor 
de prietenie, sprijin multilateral și 
solidaritate militantă dintre cele 
două partide, reprezentanții P.C.R. 
și P.A.I.G.G. au convenit să le ex
tindă și să le diversifice, pe căi și 
prin mijloace diverse, în folosul 
prieteniei dintre popoarele lor, al 
cauzei unității forțelor antiimperia- 
liste de pretutindeni.

In numele delegației P.A.I.G.C., 
tovarășul Amilcar Cabrai a transmis 
salutul combatanților și poporului 
din Guineea-Bissau și Insulele Ca
pului Verde poporului român, Parti
dului Comunist Român și Comite
tului său Central, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a reafirmat 
sentimentele de prietenie, solidari
tate și admirație față de poporul 
român, care luptă cu succes, sub 
conducerea P.C.R., pentru construi
rea societății socialiste, pentru pro
gres, înțelegere și cooperare interna
țională. Tovarășul A. Cabrai a a-

prcciat că succesele dobîndite de po
porul român constituie o contribu
ție importantă la dezvoltarea vic
torioasă a luptei popoarelor contra 
imperialismului, pentru pacea și pro
gresul umanității.

Mulțumind pentru salutul adre
sat, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis tuturor combatanților miș
cării de eliberare din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde salutul 
călduros al poporului român, al 
Comitetului Central al P.C.R. și 
al săli personal, împreună cu asi
gurarea întregului lor sprijin în 
lupta dreaptă pentru lichidarea do
minației colonialismului portughez 
și urările de succes deplin în înfăp
tuirea idealurilor de libertate, inde
pendență națională, progres social.

Convorbirile au decurs într-o am
bianță de deplină înțelegere reci
procă și caldă prietenie.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

reținut pe membrii delegației 
P.A.I.G.G. la dejun.

in frunte cu comuniștii, colectivele 
desfășoară cu puternic avînt întrecerea socialistă 

pentru traducerea în viață a obiectivului:

de muncă

Cincinalul înainte de termen!

Conștienți că înfăptuirea înainte de ter
men a prevederilor planului cincinal este 
in strînsă legătură cu asigurarea condiți
ilor materiale, iar obținerea unei eficiențc 
sporite în industria prelucrătoare, în con
strucții, transporturi și alte ramuri este 
condiționată de nivelul calitativ al metalu
lui, siderurgiștii hunedoreni sînt angajați 
plenar în îmbunătățirea performanțelor 
calitativ-funcționale ale metalului livrat 
economiei naționale, a creșterii ritmicită
ții cu care acesta ajunge Ia utilizatori.

Actualele cerințe ale economiei naționa
le în plin avînt au impus ca o necesitate

luarea unor noi măsuri menite să conducă 
la o valorificare mai înaltă a metalului, la 
asigurarea construcțiilor de mașini și utila
je cu noi sortimente de oțeluri, cu proprie
tăți superioare, care să asigure în același 
timp un consum scăzut, o fiabilitate ridi
cată, un grad sporit de securitate în func
ționarea mașinilor și utilajelor.

Pornind de la aprecierea capacității teh
nice a industriei noastre siderurgice, in 
general, a posibilităților colectivului Com
binatului siderurgic Hunedoara, ne adre
săm tuturor unităților din industria side
rurgică, din proiectare, uzinelor construc-

toare de mașini, unităților de construcții- 
montaj, cu chemarea de a ne unifica efor
turile și preocupările, în vederea realiză
rii unor ample măsuri menite să conducă 
la reducerea consumului de metal, prin 
promovarea rapidă a progresului tehnic în 
proiectare, în tehnologia de elaborare și 
laminare, în asimilarea de noi sortimente 
de oțeluri și laminate. In acest scop, la 
Combinatul siderurgic Hunedoara se vor 
aplica, începînd din acest an, următoarele 
măsuri:

Tovarășul Nicolae Ceausescua primitpe ambasadorul Austriei
Vineri 23 iunie a. c., tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, a primit pe amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Austriei, dr. Eduard Tschop,

în legătură cu pltcarea sa defini
tivă din țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a de'sfășurat într-o at
mosferă cordială.

Vizitele secretarului
genera! al

Comunist
In cadrul vizitei pe care o face 

în țara noastră, tovarășul Luis Car
los Prestes, secretar general al P.G. 
Brazilian, a avut o întîlnire la A- 
cademia „Ștefan Gheorghiu" pentru 
pregătirea cadrelor de conducere a 
activității de partid, social-politice, 
economice și administrației de stat, 
cu tovarășul Lconte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv al C.G. 
al P.C.R., președinte al Consiliului 
de conducere, rector al Academiei, 
precum și cu alți membri ai condu
cerii acestei instituții. Cu acest pri
lej, oaspetelui i-au fost prezentate

activitatea și preocupările actuale 
ale Academiei.

De asemenea, tovarășul Luis Car
los Prestes a avtit o întîlnire la 
Uniunea Scriitorilor, a vizitat Mu
zeul de istorie a partidului comu
nist, a mișcării revoluționare și de
mocratice din România, noile con
strucții din municipiul București, 
Muzeul Doftana, Grupul industrial 
petrochimic Brazi din Ploiești, uni
tăți agricole și stațiunea turistică 
Poiana din județul Brașov și a de
pus o coroană de flori la Monumen
tul luptătorilor pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism.

La mina Vulcan

G. M.
(Continuare in pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 3-a)

Dem. D. IONAȘCU

(Continuare în pag. a 3-a)

acest an în 
Naționale a 
în întrecere 
și — la rîn-

(Continuare în pag. a 4-a)

A. ZAMFIR

(Continuare 
în pag a l-d)

pline de 
care 
clu-

Intr-o scurtă convorbire avută cu tov. ing. EMIL MURG, 
directorul exploatării miniere Vulcan, ni s-a înfățișat acti
vitatea entuziastă Pe care o desfășoară colectivul acestei 
mine întinerite, pentru a învinge rămînerea în urmă, pentru 
a redresa producția și a obține apoi în continuare rezultate 
pozitive constante, spre a participa cît mai plenar la în
deplinirea cincinalului înainte de termen.

— In prezent, ne-a declarat 
interlocutorul, întregul colectiv 
al minei se află antrenat într-o 
vie întrecere avînd ca obiectiv 
major imediat îndeplinirea și de
pășirea planului pe luna în 
curs și obținerea celor mai bu
ne rezultate din 
cinstea Conferinței 
partidului. Se află 
sectoarele între ele

dul lor — brigăzile între ele. 
Intre brigăzi, are loc o compe
tiție pasionantă pentru cuceri
rea trofeului „Lampa mineru
lui11 pentru cele mai mari vite
ze de înaintare în lucrările de 
pregătiri și abatajele cameră

Sensul permanentei dăruiri
In balanța opțiunii, pregătirea profesio
nală, însușirile experienței trebuie să 
cîntărească mai greu decît funcția încre
dințată;
Să fii mîndru de tine, de tovarășii tăi! 
Nu munca mă extenuează, ci comodita
tea;

® Eliberînd cărbunele din încleștarea pă- 
mîntului, omul săvîrșește cea mai înal
tă faptă de producție.

A
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Cl cerință și o sarcină 
pentru întreaga populație: 

Păstrarea obiective
lor gospodărești 
create
Secvențe culturale 
Aflăm de la organe
le de ordine
Rubrica SPORT
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ș vrea sa dedic aces
te rînduri întruchipării 
ideale a visului și a 

carefaptei, contopirii — pe 
de atitea ori o credem doar 
imaginea unei năzuințe — în
tre efect 
e temerar 
ce mi-am 
țele pure, 
tare, cum se știe, nu se ames
tecă, precum nu se amestecă 
focul cu apa, aerul cu pă
mântul. Omul e natură și de
miurg, el reușește să se depă
șească prin fapte, să în
frunte cu ochii minții și 
ai experienței negurile tim
pului. Ale timpului care a 
trecut și, mai ales, ale timpu
lui care vine. Omului acestuia 
cîntat de poeți, îndrăgit de 
filozofi, căutat — pentru a fi 
înțeles, definit Și educat — 
de psihologi și pedagogi, de 
sociologi și de artiști, îi spu
nem astăzi cu un cuvint mai 
simplu și mai realist ca sens 
— COMUNISTUL. El repre
zintă chintesența gindului și 
a acțiunii, a iubirii și luci
dității.

...L-am găsit vorbind la te
lefon. Mi-a răspuns la salut 
cu o înclinare ușoară a capu
lui și mi-a făcut semn către 
scaunul liber, continuîndu-și 
convorbirea.

și luciditate. Poate 
și greu de împlinit 
propus, căci esen- 
principiile elemen-

— Cum ?! Să se monteze 
transportorul pină la ort, înțe
legi ? Iți mai repet odată: 
du-te și vezi ce-i cu apa, 
asta-i! Cum ?... Bineînțeles, 
perforajul umed e de primă 
necesitate, doar e vorba de 
oameni, nu te supăra !

Așează receptorul, se îndea
să în scaun, își aprinde calm o 
țigară și se întoarce spre mi-

ne. „N-aș vrea, dacă aș fi pus 
să aleg, să fac altceva, decît 
ceea ce fac. Nu că aș fi nu 
știu ce specialist, la vîrsta 
mea. (La vîrsta lui ?! Asta-i 
bună!). Am învățat de mult 
să-mi consolidez, să-mi cultiv

® Agendă juridică
• Informații utilitare
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Instantaneu de la magazinuj 
„Venus“ din cadrul complexului 
comercial Aeroport—Petroșani. 
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ge mult cărbune peste plan și 
minerii își vor aduce plenar 
contribuția la înfăptuirea che
mării partidului : CINCINALUL 
ÎNAINTE DE TERMEN !•■ Și, Er0. 
ul Muncii Socialiste, comunistul 
Petre Constantin, în deplin a- 
cord cu tovarășii săi de mun
că din abataj a lansat iniția
tiva : două 
plus !

purtată zl- 
redactor al 

Eroul Mun-
Constantin, 

lucru care
cu deosebire a-

convorbirea
lele acestea de un 
ziarului nostru cu 
cii Socialiste 
s-a desprins un 
ne-a reținut 
tenția și anume modul de gîn- 
dire prin excelență practic al 
acestui autentic exponent al 
mineritului nostru. Cînd i-a ve
nit pentru prima dată în min

te ideea de a lan
sa un apel către 
toate brigăzile de Două cicluri mod de gindire 
la abatajele fron
tale din Vale de 
a realiza lunar 
două cicluri în 
plus, Petre a por
nit de la niște cal
cule foarte simple, 
fundamentate 
realitățile din 
batajul său :

a

Petre

cicluri lunar în

Anumite 
arată că

fapte 
ocest

îti plus 
pe lună

Valoarea

el 
cu 

de

pe 
a- 

„Un 
so- 

este 
to-i 650 

cărbune, 
lună pu-

strădaniei
minerești

practic, mineresc, 
a prins rădăcini și 
la conducerea mi
nei Lupeni. Rela- 
tînd că numărul 
brigăzilor de fron- 
taliști care au pre
luat inițiativa 
Petre se ridică 
în
7, 
tant 
rii

prezent
un reprezen- 

al conduce- 
acestei mi- 
a pronun- 

imediat și

Comitetul orășenesc Lupeni 
al U.T.G. a inițiat cîteva vibran
te întîlniri ale tineretului cu 
personalități marcante ale mu
nicipiului nostru. Tinerii mun
citori de la F.F.A. „Viscoza", 
spre exemplu, au avut recent 
o întîlnire cu tovarășul Clement 
Negruț, prim-secretar al Comi
tetului municipal de partid. Cu 
acest prilej oaspetele a vorbit 
despre unele probleme ala 
securității europene și a răs
puns la întrebările formulate 
de participanți.

Tovarășul Ion Ghinea, secre

tar al Comitetului municipal de 
partid a avut de asemenea o 
întîlnire cu lucrători din or
ganizațiile de comerț și coope
rație din localitate expunînd ca 
acest prilej tema, audiată ca 
mult interes i „România pe me
ridianele globului". Aceste în
tîlniri, expresii vii ale intere
sului tineretului față de pro
blemele social-politice actuale, 
s-au încheiat cu programe ar
tistice susținute de artiști ama
tori.

Ion GÎF-DEAG 
corespondent

ciclu 
cotit 
egal 
ne 
Intr-o
tem realiza in plus două ci
cluri. Aceasta este egal cu 
1 100 tone peste planul brigă
zii. Deci in ritmul de două 
cicluri pe întregul an 1971 vom 
putea da în plus 13 200 tone, 
iar in anii care vor urma pină 
la sfîrșitul cincinalului, incă 
40 000 tone. Ce se va întîmpla 
dacă fiecare brigadă de fron- 
taliști va merge cu două cicluri 
pe lună în plus ? Se va extra-

înscris ca un eveni
ment de seamă în viața 
spirituală a plaiurilor 
hunedorene, festivalul 
culturii și educației so
cialiste „Sarmis" cuprin
de zilnic un bogat și 
variat program de acti
vități, la reușita cărora 
își dau concursul oameni 
ai muncii de diferite 
profesii, personalități 
marcante ale vieții po
litice și cultural-artistice. 
Manifestările care au loc 
la orașe și sate reflectă 
entuziasmul cu care oa
menii de pretutindeni, 
din toate sectoarele de 
activitate ale județului 
nostru înlîmpină eveni
mentele de mare însem
nătate — politică și is
torică ce au loc anul 
acesta — Conferința 
Națională a partidului 
și aniversarea unui sfert 
de veac de la proclama
rea Republicii.

Bogate și 
conținut acțiunile 
se organizează la 
buri, case de cultură, că
mine culturale sau în 
sălile cinematografelor.

ne
țat 
tone de cărbune, 
plusul pe care-l

cifră : 5000 
Acesta este 
va realiza mina în această lu
nă de la brigăzile de fronta- 
liști care s-au alăturat iniția
tivei lui Petre Constantin. Cu- 
noscind maniera de a socoti a 
minerului numărul unu al Văii

(Continuare în pag. a 3-a}

exprimă în forme plă
cute, atractive activita
tea rodnică multilaterală 
ce se desfășoară pentru 
înfăptuirea. programului 
de făurire a societății 
socialiste. Ele înfățișează 
marile transformări în
noitoare înfăptuite prin 
grija partidului și sta
tului nostru în orașele 
și comunele județului. 
Sub acest generic a avut 
loc în holul cinemato
grafului „Patria" din 
Deva vernisajul expozi
ției de fotografii artis
tice „Hunedoara socia
listă în imagini". Ea cu
prinde peste 60 expo
nate realizate de meș
terii fotografi Ioan 
Lehokzky și Virgil O- 
noiu. care redau aspecte 
inedite din diferite sec
toare ale vieții economi
ce și sociale din județ.

Sutele de participant 
au audiat cu interes, în 
sala „Arta" din Deva, 
expunerea „Coordonate 
ale politicii externe a 
României" prezentată de 
prof. dr. docent Edwin

in ziarul nostru de mîine 
VEȚI PUTEA CITI:

Relatări despre lucrările Conferinței extraordinare a or
ganizației județene de partid
Despre evoluția generalizării inițiativelor lansate de mi
neri pentru creșterea vitezelor de avansare, vă informăm 
cu noi fapte prin reportaje, scrisori, ecouri culese de la 
minele Uricani și Paroșeni
Mini-magazin
Rubricile : „Din sălile de judecată", „Informații utilitare", 
„SPORT"
In pagina a 4-a : vești de ultimă oră despre evenimentele 
petrecute pe arena internațională.

Glasser. A întrunit a- 
plauzele și aprecierile u- 
nanime ale publicului — 
în aceiași sală — spec
tacolul de varietăți dat 
de colectivul artistic al 
teatrului de estradă din 
Deva, care a cuprins și 
un recital extraordinar 
Doina Badea.

Programul de ieri a 
fost deosebit de bogat
în acțiuni, cuprinzînd 
un număr însemnat de 
centre urbane și locali
tăți rurale. La clubul 
„Sidcrurgistul" din Hu
nedoara a avut loc ex
punerea „Profilul inte
lectualului societății so
cialiste multilateral dez
voltate", ținută de con
ferențiar universitar dr. 
Constantin Păunescu de 
la Institutul central de 
perfecționare a cadrelor 
didactice. In comu
na de munte Balșa s-a

ții Valea Jiului
Festivalul cultural-artistic „Sarmis" a prile

juit, zilele trecute, în Valea Jiului cîteva ma
nifestări remarcabile. Joi după-amiază, în 
sala mică a Casei de cultură din Petroșani, a 
avut loc un simpozion la care au participat 
conf. dr. Gheorghe Stroia și ziaristul Pavel 
Teodorescu, care au vorbit sutelor de tineri 
prezenți despre „Circuitul valorilor românești 
pe meridianele globului". Au fost expuneri de 
înaltă ținută intelectuală, din care a reieșit 
cu claritate contribuția României, de-a lungul 
vremii, prin oameni de știință, artă și cultură, 

. la civilizația și cultura universală. Tinerii au 
ascultat cu interes cuvintele conferențiarilor 
din care s-a desprins prestigiul mondial al 
țării noastre, la a cărui formare și-au adus 
contribuția Nicolae Iorga, Nicolae Titulescu. 
George Enescu, Tudor Vianu, Constantin Brân- 
cuși, Henri Coandă, și alți iluștri fii ai Ro
mâniei, prestigiu mereu întărit de politica in
ternațională constructivă promovată de parti
dul și statul nostru.

Ieri după-amiază, în sala mare a Casei de 
cultură, plină de ascultători, a vorbit dr. Ion 
Voicu din Ministerul Afacerilor Externe des
pre „Coordonatele politicii externe a Româ
niei". A fost o nouă manifesare în care oame
nii muncii și-au exprimat, cu deplină satis
facție adeziunea față de principiile consec
vente ale politicii deschise, active și fructuoase 
a partidului și statului nostru. Astăzi, la ora 
11, aceeași acțiune are loc și în sala de apel 
a E.M. Uricani



Steagul roșu

O cerință și o sarcină pentru întreaga populație

gospodărești
Ridicarea continuă a nivelu

lui economic și crearea unor 
Condiții de viață și de muncă 
tot mai bune pentru cetățenii 
orașului Vulcan reprezintă 
coordonatele majore, pe care 
ee axează activitatea consiliu
lui popular și a comitetului 
nostru executiv. îndrumați în 
permanență de comitetul oră
șenesc de partid, oamenii mun
ții din orașul Vulcan, animați 
de un înalt sentiment patrio
tic, acționează cu elan pentru 
gospodărirea și înfrumusețarea 
localității lor. Devenită tradi
țională. întrecerea patriotică 
pentru înfrumusețarea orașului, 
a antrenat și în acest an mase 
tot mai largi de cetățeni, de 
profesii și vîrste diferite, oa- 

dăruie în tim- 
activităților pa-

făcută de comi- 
de întreceri pa- 

ieșit în evidență că

meni care se 
pul lor liber 
triolice.

Din analiza 
sia județeană 
tivotice, a
acțiunile organizate în cursul 
anului 1972 au cunoscut în o- 
nașul Vulcan o amploare deo
sebită.

Aportul pe care populația o- 
rașului l-a adus în acțiunile de 
gospodărire și înfrumusețare a 
localității, se reflectă pregnant 
în rezultatele obținute în în
trecerea patriotică, exprimate 
în. faptul că orașul Vulcan s-a 
clasat pentru a patra oară con
secutiv pe locul I pe munici
piu, remareîndu-se printre ora
șele cu un grad ridicat de ur
banizare. Fiind o sinteză a pro
punerilor făcute de cetățeni, 
deputați și comisiile permanente 
ale consiliului popular, planul 
acțiunilor patriotice s-a axat 
pe acele obiective care au con
tribuit 
dil ilar 
lilății.

Deși
nă acum sînt grăitoare în 
privește preocuparea comitetu
lui executiv pentru buna gos
podărire a localității noastre, 
trebuie să recunoaștem că mai 
există zone periferice ale ora
șului, cartiere și străzi, unde

acțiunile gospodărești și de în
frumusețare nu și-au lăsat în 
mod vizibil amprenta. Aceas
tă situație se datorește, în pri
mul rînd, concentrării atenției 
asupra centrului orașului, un
de, de altfel, s-au executat ți 
înainte numeroase lucrări pen
tru înfrumusețarea arterei prin
cipale.

Executarea lucrărilor gospo
dărești și de înfrumusețare 
prevăzute pe acest an și esti
mate la valoarea de 16 000 000 
lei, presupune un volum mare 
de muncă din partea edililor 
orașului și a populației. De la 
începutul anului și pînă în pre
zent, s-au executat deja prin 
muncă patriotică lucrări în va
loare de peste 9 000 000 lei, ma
terializate în plantări de ar
bori și arbuști, întrețineri și 
extinderi^ de zone verzi pe o 
suprafață de peste 5 ha, con
strucții și amenajări la locul 
de agrement, reparații și în
trețineri de drumuri, străzi și 
trotuare, amenajări de noi ba
ze sportive. In prima etapă a 
întrecerii patriotice, s-au rea
lizat circa 70 la sută din pla
nul acțiunilor gospodărești ți 
de înfrumusețare, urmînd ca 
celelalte lucrări să fie execu
tate — așa cum s-a preconizat 
de altfel în planul de măsuri 
al comitetului executiv 
etapa a doua, 
gust 1972.

In prezent 
a consiliului 
dreptată spre
lucrări la locul de agrement, 
săparea și betonarea bazinului 
de înot pentru copii, amenaja
rea celor două ștranduri, con
strucția unor a,parate sportive 
și finalizarea lucrărilor la ba
zele sportive amenajate 
blocurile D I, D 7 și D 55.

Comitetul executiv manifes
tă preocupare față de proble
mele gospodărești ale orașului 
concretizată și prin acțiunile 
bugetare întreprinse pentru mo
dernizarea străzilor, a locuin
țelor și spaților comerciale. 
Astfel de lucrări se execută pe 
străzile Gării, Morișoara, Iz-

în
pînă la 23 Au-

întreaga atenție 
popular este în- 
f.inalizarea unor

ia creșterea nivelului e- 
și gospodăresc al loca- la

rezultatele obținute pi
ce

De curind un grup de 
elevi ai Școlii generale 
nr. 3 din Petroșani, sub 
conducerea cadrelor di
dactice, au plecat într-o 
excursie — cu autoca
rul — în județul Gorj.

Primul popas a fost 
făcut in Tg. Jiu unde 
s-a vizitat Muzeul jude
țean precum și parcul 
în care se află remar 
cabilele monumente rea
lizate de Constantin 
Brâncuși — fiu al Gor- 
jului care a dus peste 
mări și țări faima Ro 
mâniei. După ce s-au 
răcorit, mașina a 
copiii spre Rovinari, un
de au putut admira ex
ploatarea minieră 
mijloacele sale tehnice 
cele mai moderne, rod

dus

cu

al politicii de industria
lizare dus de P.C.R., 
creația ultimului cinci
nal.

/.a cîțiva kilometri se 
zăreau coșurile termo-

centralei de la Rogojelu 
care va transforma căr
bunele extras din Gorj 
în energie electrică — 
stea de mărimea întîi pe 
harta obiectivelor ener
getice ale țării care deja 
a început să pulseze în 
sistemul energetic natio
nal.

In trecere spre Tis-

lucrările pre-

DE LA
DE ORDINE

pe

St. PUIU

o contribuție 
a tuturor or

înfrumuse- 
5n același 
de grijă a 
realizate.

Ing. Alexandru TODOR, 
vicepreședinte al Consiliului 
popular al orașului Vulcan

acest an 
peste plan, 
trebuie în
vechi expe-

create
un mod elevat de reflectare

a vieții social-economice
i
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Constantin 
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, Răzbunarea"

a-
nu

vor, în cartierul Sohodo] și co
lonia de jos. In atenția comi
tetului executiv stau acum lu
crările ce se vor executa din 
contribuția în bani și muncă 
a populației. în primul rînd a 
sălii de sport și a stadionului 
din orașul nostru,

înfăptuirea marilor obiecti
ve gospodărești și de Snfrumu- 
Isețare reclamă intensificarea 
acțiunilor patriotice în aceas
tă perioadă, participarea largă 
a cetățenilor la 
văzute.

Este necesară 
mai substanțială
ganizațiilor de masă și obștești, 
a unităților economice, comer
ciale și a instituțiilor ce-și des
fășoară activitatea pe raza ora
șului nostru.

Creșterea gradului urbanistic 
a] localității presupune — așa 
cum de altfel a demonstrat-o 
activitatea de pînă acum — nu 
numai efectuarea unor lucrări 
gospodărești și de 
tare, ci, păstrarea, 
timp, cu maximum 
tuturor obiectivelor

De aceea, comitetul executiv, 
cu sprijinul deputaților, al co
misiilor permanente și al tu
turor cetățenilor, trebuie să 
lupte, pentru creșterea Simțu
lui de răspundere al fiecărui 
cetățean, să formeze e puter
nică opinie de masă, care să 
acționeze în sensul acestei ce
rințe.

Intensifieînd fiecare acțiune 
organizată pentru dezvoltarea 
urbanistică și continua înfru
musețare a orașului Vulcan, ne 
facem o mare datorie patriotică 
și civică față de localitatea în 
care trăim și ne desfășurăm acti
vitatea, contribuim la ridicarea 
nivelului de trai și crearea u- 
nor condiții tot mai bune de 
viață pentru toți locuitorii, așa 
cum ne învață partidul nostru 
comunist, sub a cărui înțeleap
tă conducere acționăm și 
linie gospodărească.

mana, pe marginea 
dreaptă a șoselei s-a 
putut contempla silueta 
impunătoare a Combi
natului de materiale de 
construcții de la Bîrsești,

linul dintre cele mai 
mari obiective economi
ce de acest fel din (ară. 
Ajunși la Tismana, pu
țin cam obosiți, după o 
masă la care pofta nu 
mai trebuia stimulată, 
după o răcorite a celor 
mai curajoși în pîrîiașul 
limpede, a’< urmat jocuri 
pe iarbă apoi vizitarea

monumentului istoric — 
mănăstirea Tismana, loc 
de pelerinaj și de adă
post al multor oameni 
de seamă ai veacului 
nostru, măreață creație 
a geniului poporului. La 
întoarcere a fost vizita
tă casa memorială Eca- 
terina Teodoroiu, eroina 
de la Jiu, care cu pre
țul jertfei supreme și-a 
apărat patria de duș
manul cotropitor.

După o fermecătoare 
zi (pînă și timpul a fost 
în favoarea excursioniș
tilor), grupul de elevi 
s-a întors acasă cu un 
bogat bagaj de cunoștin
țe, mulțumiți că au vă
zut un colțișor minunat 
al patriei pioastre

N. G.

Fier vechi pentru oțel nou
100 000 de tone oțel peste plan 

s-au angajat să dea anul acesta, 
în plus, harnicele colective ale 
principalelor centre siderurgice 
din țară în cadrul însuflețite! 
întreceri socialiste desfășu
rate în întimpinarea Conferin
ței Naționale a P.C.R., în lupta 
pentru realizarea sarcinilor cin
cinalului înainte de termen.

Este un angajament deosebit 
de mobilizator, care necesită și 
contribuția celorlalte colective 
de întreprinderi.

Oțelul, fiind un factor de ba
ză al dezvoltării altor ramuri 
ale economiei, este necesar ca 
angajamentul siderurgiștilor, — 
realizarea a 100 000 tone oțel 
peste plan — să se bucure și 
de sprijinul colectivelor de 
muncă din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului.

Colectarea și expedierea spre 
centrele siderurgice a unor can
tități cit mai mari de fier vechi 
este răspunsul cel mai potrivit: 
la aceasta, fiecare întreprinde
re. mare sau mică, poate să-și 
aducă contribuția prețioasă. In 
acest sens, este drept, în cele 5 
luni trecute din acest an s-au 
colectat și expediat cantități 
însemnate de fier vechi, dar, 
cifrele, frumoase, nu spun totul 
iar adevărul este că, prin mai 
mult interes și preocupare per
manentă, de la minele Uricani 
pînă la Lonea, de la forestieri 
și pînă la șantiere de construc
ții. fiecare colectiv poate colec
ții și expedia siderurgiștilor 
cantități mult mai mari de me
tale vechi, rezervele și posibi
litățile existente sînt mult mai

mari decît sarcinile prevăzute 
în planul de colectare 1

O problemă importantă se ri
dică și în legătură cu expedie
rea cantităților de fier vechi, 
colectat. In condițiile insu
ficienței mijloacelor de trans
port și de încărcare, în 
curtea și în jurul sediu
lui I.C.M. Livezeni stau împrăș
tiate sute de tone fier vechi 
colectat, zeci de tone șpan. O 
parte din acest material este 
aruncat prin bălțile din spatele 
gării Livezeni, îngropîndu-se în 
noroi, iar unele grămezi de șpan 
încep să fie acoperite cu... mo
loz.

încărcarea în camioane, apoi 
în vagoane a șpanului ridică u- 
nele probleme. Cu mîna nu se 
poate încărca, ar fi necesar de
ci, un autoîncărcător! Or, practic, 
se folosește... furca (eventual lo
pata). Da, furca pentru că șpa- 
nul nu este balotat! Aceasta 
face ea și la combinatele side
rurgice mînuirea, manipularea 
șpanului să se facă greoi.

Ținînd cont că în Valea noas
tră un „furnizor" permanent dc 
șpan este Uzina de utilaj mi- 

,nier Petroșani (chiar în pre
zent această uzină are pe rampa 
de descărcare din gara mică 
multe tone de șpan vrac 1) ar 
fi necesar ca în cadrul acțiunii 
de AUTOUTILARE și condu- 

colectivul uzi-
de inovatori și 
care există aici 
decursul ani- 

lucruri deosebit

lizare o presă de balotat, șpan !
Acțiunea de colectare și expe

diere a cit mai mari cantități 
de fier vechi spre combinatele 
siderurgice vine în sprijinul di
rect al realizării angajamentului 
siderurgiștilor de a livra econo
miei naționale în 
100 000 de tone oțel 
De aceea, acțiunea 
tensificată, tot fierul
diat de urgență, contribuindu-se 
astfel la realizarea sarcinilor 
cuprinse în insuflețitoarea în
trecere desfășurată în întreaga 
țară : CINCINALUL — ÎNAIN
TE DE TERMEN!

bus

AFLAM
ORGANELE

0 Se numește Ion Muntea- 
nu. Are 21 de ani. A ajuns în 
floarea tinereții crescut și în
grijit de mătușa sa, Lucreția 
Munteanu, de la vîrsta de 9 luni 
când a rămas orfan. Dar, deși 
îndeplinește toate condițiile u- 
nui om sănătos, apt de muncă... 
nu-i „place" să lucreze. Și 
irosit multe zile și nopți pr 
diverse localuri, iar cînd a 
puizat totul, uneori noaptea 
tîiziu, a revenit în casa celei 
care l-a crescut, a brutalizat-o 
cu violență pretinzîndu-i bani 
pe care el vrea neapărat să-i 
bea. Foarte recent a repetat 
(pentru a cîta oară 1) această 
scenă. De data aceasta însă Lu
creția Munteanu s-a hotărît să 
nu-1 mai tolereze și s-a pre
zentat la miliție unde a solici
tat și a primit ajutor. Rămîne 
de văzut dacă angajamentul pe 
care I.M. și l-a luat, în sensul 
că se va angaja imediat unde
va, și că va renunța (e și cazul) 
la întreținerea din partea mă- 
tușii, va fi urmat de fapte. Or
ganele de ordine care, cu acor
dul întreținătoarei de pînă a- 
cuin, au dovedit clemență a- 
mînînd, bineînțeles dacă va fi 
cazul, aplicarea unei sancțiuni 
severe, tocmai pentru a-i da 
posibilitate să se îndrepte, îl 
au în atenție.

♦ După ce în urma alcoolu
lui consumat a devenit în sta
re de ebrietate, Mareu Muntea
nu din Petrila a pătruns în bu
fetul „Măgura" din localitate 
amenințînd cu cuțitul consuma
torii. producînd panică. Imobi- 
lizând'U-1 și Identificîndu-1, or
ganele de ordine, procedînd In 
spiritul prevederilor Decretului 
nr. 153/1970, l-au trimis în fața 
instanței, primind o pedeapsă 
meritată: 3 luni de închisoare 
contravențională.

♦ Iuliana Magyari din Pe? 
trila, cartierul B Martie, bloc 
5. obișnuia să frecventeze ac
tiv, pînă noaptea tîrziu, localu
rile publice unde aranja în mod 
repetat legături „amoroase" cu 
diverși amatori. In cele din ur
mă a fost depistată ți sancțio
nată. în conformitate cu pre
vederile Decretului nr. 153 ! 4 
luni de închisoare corecțională.

FILMUL DE AMATORI

ani s-au do
vedit a fi deosebit de 
fecunzi în ce privește a- 
pariția unei noi specii a 
manifestărilor cultural- 
artistice — festivalul lo
cal. Aproape că în fie
care județ din țară exis
tă, într-o anume perioa
dă a anului, unul sau 
mai multe festivaluri. 
Inițial fenomen de mi
metism, festivalurile lo
cale și-au găsit repede 
personalitatea lor prin 
limitarea la elementele 
esențiale și strict specifi
ce locului. Avînd aceste 
caracteristici au devenit 
evenimente culturale de 
seamă, iar prin grija do
vedită față de multitu
dinea formală și conți
nutul manifestărilor, dis- 
cernămînt în diversitatea 
tematică și diferențiere, 
și-au format un indis
cutabil prestigiu. O ase
menea evoluție calitati
vă și organizatorică se 
desprinde și din actua
lul festival cultural-ar
tistic „Sarmis", ediția 
iunie 1972, dedicat Con
ferinței Naționale a 
partidului și celei de a 
25-a aniversări a Re
publicii.

Pentru a demonstra 
nota autentic culturală 
a acestor suite complexe 
de manifestări este stifi-

cient să ne oprim asupra 
unui singur punct — 
gala de filme documen- 
tar-artistice realizate de 
cinecluburi, care a avut 
loc luni seara la Casa 
de cultură Petroșani. 
Semnificativă este însăși 
inițiativa : numai în Va
lea Jiului există trei ci-’ 
neduburi în care cine- 
amatorii muncesc cu o 
pasiune totală, care-i a- 
jută să treacă peste des
tule condiții inadecvate. 
O analiză exactă are 
darul să arate că, de 
multe ori, între cine 
amatori și cineaștii de 
profesie deosebirea este 
doar de natură tehnică
— aparataj. Dar efortu
rile creatoare ale talen- 
taților mînuitori ai 
paratului de filmat 
sînt nici cunoscute
despre aprecieri, deci, 
nu mai poate fi vorba
— nici stimulate. Fap
tul stîrncște mirarea : 
cineamatorii pot fi dc 
un real folos vieții so- 
cial-cconomice (prin rea
lizarea filmelor docu
mentare, reportaje, popu
larizare etc.) cu eforturi 
pecuniare minime. Dar 
numai entuziasmul lor 
nu este suficient — în
treprinderile și institu
țiile trebuie să și cola
boreze cu ci, solicitîn-

Cineclubul „Dacia" 
Deva a prezentat filmul 
„Se dărîmă joi", în re
gia lui Mihai Gheorghiu, 
cu o temă inspirată din 
lupta comuniștilor în 
anii ilegalității. Par
ticiparea Văii Jiului 
Ia gala cineamatorilor 
a fost mult mai consis
tentă. Cineclubul din 
Petroșani a prezentat 
1 ilmul-parabolă „Diagra
ma" (regia Iosif Tell
mann), cu un mesaj cri
tic abstract, dc unde și 
invitațiile — făcute în 
discuții — de reflecta
re directă a realului. 
„Sens unic", film dc a- 
nimație realizat de Os
car Simonis (Lupeni), a 

anul 
cine- 
ocu- 
țară.
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cerea U.U.M.P., 
nei. colectivul 
raționaliza tori 
(și care în 
lor a realizat
de frumoase pentru autoutilarea 
uzinei) să-și propună spre rea-

Pe urmele materialelor publicate
„Intransigență față de abateri, față de 

comportările străine eticii comuniste"
De la întreprinderea de in

dustrializare a laptelui llune- 
doara-Simeria am primit răs
punsul pe marginea articolelor 
„Fabrica din crater" și „Intran
sigență față de abateri, fa
ță de comportările străine eti
cii comuniste" publicate în nu
merele 7004 și 7012 din 10, res
pectiv, 19 mai a.c. ale ziarului 
nostru. Din răspunsul, semnat 
de directorul I.I.L. Simeria, tov. 
ing. Corneliu Stîrcescu, rezultă 
<ță cele semnalate în coloanele 
ziarului au fost însușite de fo-

rul tutelar, și s-au luat măsuri 
pentru remedierea deficiențe
lor constatate pe linie de pro
ducție. Menționăm că semnală
rile ziarului au constituit pri
lejul unei temeinice analize fă
cute de forul 
întregii activități 
lapte și prodiyse 
șani-Livezeni, în 
s-au adoptait și

tutelar asupra 
a Fabricii de 
lactate Petro- 
■urma căreia 
alte măsuri 

pentru îmbunătățirea procesu
lui de producție, realizarea e- 
xemplară a sarcinilor de plan 
de către colectivul fabricii.

întrecere socialistă ce Se desfă
șoară in Întimpinarea Conferin
ței Naționale a partidului și a 
celei de a XXV-a aniversări a 
proclamării Republicii, între bri
găzile de mineri de Ia fiecare 
exploatare se desfășoară o ade
vărată competiție pentru obți
nerea celor mai mari viteze de 
înaintare, fiecare dintre ele stră- 
duindu-se cu pasiune să obțină 
asemenea realizări care s-o ri
dice Ia sfîrșitul lunii pe podiu
mul de onoare și să-i aducă 
mult rîvnitul trofeu „Lampa mi
nerului"; la mina Uricani briga
da comunistului CONSTANTIN 
GRADINARU aflată într-o an
trenantă întrecere cu brigada 
altui comunist, CONSTANTIN 
TRIFAN, pentru depășirea pro
priilor recorduri, a lansat ini
țiativa 100 ML LUNAR PE 
BRIGADA ȘI EXPLOATARE 
LA LUCRĂRILE DE ÎNAIN
TĂRI; la Lupeni, brigada co
munistului PETRE CONSTAN
TIN, Erou al Muncii Socialiste, 
a lansat inițiativa DOUA CI
CLURI ÎN PLUS PE -LUNA 
LA ABATAJELE FRONTALE, 
iar la Aninoasa brigada comu
nistului PETRU ROMAN, ini
țiativa PATRU CÎMPURI DE 
CĂRBUNE PE ZI ȘI ARIPA LA 
ABATAJELE CAMERA. Prin 
generalizarea acestor inițiative 
care de pe acum au fost îmbră
țișate cu căldură de un însem-

nat număr de brigăzi. Valea 
Jiului, economia națională, pa
tria noastră și înseși familiile 
minerilor vor avea mult de cîș
tigat. Sincer 
trup și suflet cauzei scumpe a 
socialismului, minerii Văii Jiu
lui consideră că cel mai frumos 
cuvînt de salut adus Conferin
ței extraordinare a organizației 
județene de partid este expri
marea voinței lor ferme de a-și 
spori 
de a 
timp 
bune 
mării secretarului general 
partidului : CINCINALUL 
PATRU ANI ȘI JUMĂTATE !

Intărindu-și cuvîntul prin noi 
și noi fapte bărbătești în pro
ducție, minerii din bazinul nos
tru vor întîmpina marele eve
niment din viața poporului ro
mân — Conferința Națională a 
partidului — cu rezultate care 
să depășească tot ceea ce au 
realizat pînă acum, adueîndu-și 
astfel omagiul cel mai de preț 
călăuzitorului și îndrumătorului 
poporului nostru pe calea fău
ririi bunăstării și fericirii — 
Partidul Comunist Român.

Urmărind cu atenție lucrările 
Conferinței extraordinare a or
ganizației județene de partid 
comuniștii, oamenii muncii din 
Valea Jiuluj sînt Pe deplin con
vinși că acest for superior al 
comuniștilor hunedoreni, dezbă- 
tînd cu deplină competență și

devotați, atașați

realizările de pină acum, 
redresa în cel mai scurt 

situația producției de căr
ți de a da expresie che

at 
ÎN

fost prezentat și 
. trecut la festivalul 

amatorilor unde a 
pat locul II pe
Este o creație simbolică 
remarcabilă, o meditație 
referitoare la crearea 
partidului și evoluția lui 
pînă în zilele noastre. 
Același cineclub a mai 
adus și un alt film de 
animație, „Opțiunea", 
ncterminat. „Optim- 
film", cineclubul din 
Vulcan, a prezentat două 
pelicule : „Făuritorii de 
coloane" (Francisc Simo- 
nis), cu o idee interesan
tă (reieșită din leit-mo- 
tivul „Coloanei infinitu-

lui" z Iui 
Brâncuși) ; 
în creație; „1 
(regizor Gh. Dricii).

Juriul — format din 
tovarășii Petru Stoican, 
președintele Comitetului 
județean Hunedoara 
pentru cultură și educa
ție socialistă, I. Kiiroszy, 
întreprinderea de cine
matografie a județului, 
Amos Stoica, Traian Tă- 
mășan și Iosif Tellmann
— a acordat următoa
rele premii : Vulcan 
(premiul I și placheta 
Sarmis ’72), Deva (pre
miul II și placheta), Pe
troșani (premiul III și 
placheta), Lupeni — 
mențiune (n-au fost ad
mise decît filme n 
zentatc în alte 
cursuri).

Gala de filme a 
darul de a revela 
ția cineamatorilor, 
mai ales posibilitățile lor 
care trebuie să fie ca
nalizate într-o direcție 
utilă vieții social-econo
mice — pornindu-se de 
la schimburi de expe
riență între cinecluburi
— și, în același timp, 
să le fie asigurată o cu
noaștere mai largă în 
public prin regularitatea 
proiectării filmelor 
minate.
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Expoziție

Mîine, la ora 10, în holul Casei de cul
tură din Petroșani are loc vernisajul primei 
expoziții județene „Filateliștii mineri — 
1972", organizată de cercul filatelie „Mine
rul" din localitate în cadrul festivalului cul
tural-artistic SARMIS ’72. Expoziția este 
organizată în cinstea Conferinței Naționale a 
partidului și a celei de-a XXV-a aniversări 
a Republicii.

In librării

Cartea politică
Librăria „Ion Creangă" din Petroșani a 

mit următoarele volume din Editura 
litică :

Ion Mitran, Alexandru Golianu — Știința 
conducerii politice a societății socialiste.

— Din gîndirea materialist-istorică româ
nească (1921—1944).

— Documente, legi, hotărîri și instruc
țiuni.

— Gheorghe Moca — Socialismul și suve
ranitatea.

l

l

Pe lîngă instituțiile de 
cultură din Valea Ji
ului s-a format o 

foarte frumoasă mișcare tea
trală a amatorilor. In repe
tate rînduri am avut prilejul 
să urmărim formația Casei 
de cultură din Petroșani, din 
a cărei evoluție se desprinde 
atît munca de desăvîrșire a 
mijloacelor artistic-interpre- 
tative, cît și includerea în 
repertoriu a unor piese difi
cile, sau pe cele de la clubu
rile sindicatelor din Lonea 
și Aninoasa. Ni se pare re-

marcabilă continuitatea' acti
vității acestor formații de a- 
matori, condiție sigură a 
succesului de ordin artistic. 
Zilele acestea am primit o 
plăcută veste • și la clubul 
sindicatelor din Lupeijii a 
fost reînnodat firul teatrului 
de amatori. Vineri a avut loc 
premiera comediei în trei 
acte a scriitorului Victdr Ef- 
timiu „Omul care a jvăzut 
moartea", în regia lui Florin 
Deziro Paraschivescu (și in
terpret al rolului principal). 
In distribuție : Ana IPaseu, 
Margareta Cibi, Emil IStoi- 
noiu, Anghel Miodrag șs Va- 
sile C.ibi.

Spectacolul de la Lupeni 
este un nou eveniment pozi
tiv al bogatei mișcări cultu
rale de masă din Valea Jiu
lui, care ilustrează multiple
le talente ale oamenilor de 
aici. Salutîndu-le apariția în 
constelația formațiilor artis
tice din municipiu, dorindu- 
le succes artiștilor amatori 
din Lupeni, le facem, totoda
tă, și recomandarea de a 
prezenta rodul muncii lor pe 
mai multe scene, să organi
zeze schimburi de experien
ță cu confrații de la celelal
te cluburi, acestea fiind ele
mente esențiale ale muncii 
lor de viitor.

Pe ecrane INCIDENTUL
Inspirat din fapte reale, „Inci

dentul", producție a studiourilor 
americane, este un film care se 
apropie, prin tematica abordată și 
maniera de investigație a faptu
lui social, de reportajul acuzator, 
constituind un document impre
sionant asupra delictelor în con
tinuă creștere săvîrșile de tineri în 
societatea de consum. Tineri ca
re nu au bani pentru că nu 
concep să muncească, dar au 
bani pentru că înțeleg să prădeze 
la drumul marc, mizînd, para
doxal, tocmai pe individualismul 
exacerbat, trăsătura caracteristică 
acestei societăți care naște, în ca
drul marii feude a capitalului, 
micile feude ale egoismului indi
vidual, ale lașității, în care ba
nul este grija dc căpătîi a oame
nilor. Tot ce există în afara li
mitelor acestor feude, nu intere
sează. Astfel, rezumînd la o sin
gură frază subiectul, pe toți cei 
cincisprezece călători aflați în- 
timplător într-un vagon de me
trou, în miez de noapte, nu-i in
teresează actele de vandalism, de 
teroare săvîrșile de Joe și Artie, 
doi vagabonzi notorii, atîta vre
me cit aceștia se leagă doar de 
vecinii lor de bancă. Ba chiar 
anumite neputințe ale Omului mai

slab slîrnesc zîmbctul lașului, sa- 
tisfăcîndu-i setea de a vedea pe 
viu ceea ce-i este prezentat în 
atîtea și alîtea rînduri, cu o per
severență demnă de alte cauze, pe 
micul sau marele ecran.

joe și Artie aduc în discuție 
acele personaje ce întruchipează 
tinerii delincvenți, fără scrupule, 
capabili oricîild să scoată cuțitul 
pentru a jefui. Aflați în metrou 
devin tot mai amenințători, lot 
mai agresivi. Incidentul pe care-l 
provoacă aduce în discuție nece
sitatea de a se renunța la indi
ferența față de manifestările an
tisociale, de a se lua o atitudine 
fermă din partea „omului de pe 
stradă" împotriva lor. Cu toate 
acestea unul singur din cei cinci
sprezece călători, care părea cel 
mai puțin apt să-i înfrunte, gă
sește forța necesară pentru a-i re
duce la tăcere.

Filmul este oglinda unei socie
tăți, un îndemn la reflecție în fa
ța manifestărilor ce tind să de
vină tot mai întinse în marile 
metropole ale lumii contempora
ne. Nu putem asista la el, se spu
nea despre film, fără un sentiment 
de neliniște. O impresie accentua
tă, în plus, și de fizicul neli
niștitor al celor doi vagabonzi.

„Incidentul" aduce în discuție 
atitudinea și participarea socială 
a omului, responsabilitatea lui fa
ță de faptele antisociale. Intere
sul filmului se află în condamna
rea lașității, a indiferenței, a ace-

lei poziții ce se află concentrată 
în expresia populară „nu mă 
bag". Premiat în 1968 la două 
importante festivaluri, filmul ru
lează la cinematograful 
iembrie" din Petroșani.

Secvență

tlin film

responsabilitate politică 
mai importante probleme 
județului va sintetiza angaja
mentele suplimentare luate in 
Întrecerea socialistă de colecti
vele de muncă în întimpinarea 
Conferinței Naționale a partidu
lui și a aniversării Republicii 
și va elabora cele mai judicioa
se măsuri în vederea îndepli
nirii înainte de termen a sarci
nilor actualului cincinal, pre
cum și în vederea lărgirii și 
perfecționării democrației mun
citorești, perfecționării vieții in
terne de partid, a stilului și me
todelor de muncă ale organelor 
și organizațiilor de partid în 
conducerea întregii activități, 
ridicării pe o treaptă superioa
ră a activității consiliilor popu
lare și organizațiilor de masă 
și obștești.

Un moment important în des
fășurarea lucrărilor Conferinței 
extraordinare a organizației ju
dețene de partid îl va consti
tui alegerea delegaților Ia Con
ferința Națională a partidului 
din rîndul celor mai buni comu
niști din județ, exponenți au
tentici și reprezentativi ai or
ganizațiilor de partid, care s-au 
afirmat ca militanți activi pen
tru înfăptuirea politicii parti
dului.

Organizația de partid a Văii 
Jiului, toți oamenii muncii din 
bazinul nostru carbonifer urea
ză Conferinței extraordinare a 
organizației județene de partid 
succes deplin și un călduros 
NOROC BUN mineresc !

Tetratlonul școlar
In zilele de 17 și 18 iunie ora

șul Reșița a găzduit etapa de 
zonă a tetratlonului școlar (școli 
generale) cu care prilej s-au în
trecut cele mai bune reprezen
tative de școli din județele : Ca- 
raș-Severin, 
dinți, Vîlcea,

După cum 
pei județene 
Petroșani, 
devenit echipele de fete și băieți 
ale Școlii generale nr. 2 Petro
șani (prof. F. Gram) care au re
ușit ca și la acest concurs să se 
comporte destul de bine, ocupind 
în final locul doi in clasamentul 
general, lată și punctajul reali
zat de cele șase județe partici
pante : 1. Școala generală nr. 2 
Reșița — 2132 puncte ; 2. Școala 
generală nr. 2 Petroșani — 1952 
puncte ; 3. Școala generală Dro- 
beta-Tr. Severin — 1944 ; 4. Școa
la generală Horezu — 1845 punc
te ; 5. Școala Generală nr. 3 Co
rabia — 1842 puncte ; 6. Școala 
generală Cărbunești — 1666 punc
te. Dintre rezultatele mai valo
roase obținute de atleții Școlii
generale nr. 2 Petroșani pe prim 
plan se situează cel realizat de 
Maria Lăzăresc cu 227 puncte 
(8”, 4/10 pe 60 metri, 4,22 metri 
lungime, 1,26 metri înălțime și 
34,60 metri aruncarea nvngii de 
oină) la fete, și Gheras m Stoica 
210 puncte (8”, 8/10 pe 60 me-

4,82 metri lungime, 1,45 me- 
înălțime, 57,16 metri arunca- 

oină). Bine s-au

Hunedoara, Mehe- 
Gorj și Olt.

se știe, in urma eta- 
care a avut loc la 

campioane județene au

tri, 
tri 
rea mingii de 
mai comportat și Elena Sâcrieru 
cu 204 puncte, Elena Lăcătuș 192 
puncte, Vasile Boaghe și Roland 
Demeter, fiecare cu cite 201 
puncte.

Cel mai valoros rezultat, cel 
obținut de eleva Maria Lăzăresc, 
depășește cu mult pe cele, 
obținute de băieții din aceeași 
școală și este considerat ca cel 
mai bun dintre 
participante.

Coroești 4-0

toate celelalte

S. BALOI

Miercuri, 21 iunie, a avut loc 
pe stadionul din Hațeg dispu
tarea primului meci de baraj 
pentru promovarea în campio
natul județean de fotbal, între 
echipele Gloria U.E.L, — Hațeg 
și Preparatorul Coroești. Gaz
dele au cîștigat cu 4—0, după 
un joc în care au dominat cea 
mai mare parte a timpului.

Intîlnîrea retur va avea Ico 
mîine, 25 iunie, Ia Vulcan.

Duminîcă, 18 iunie, echipa de .șah a clubului sportiv 
Jiul Petroșani s-a deplasat Ia Craiova unde a susținut pri
ma întilnire din cadrul campionatului de calificare pentru 
promovarea în divizia B, avînd ca adversară puternica 
echipă a clubului sportiv „Universitatea".

Cu toate că echipa noastră s-a prezentat la această grea 
întilnire incompletă, jucătorii care au luat Ioc Ia cele șase 
mese de joc au reușit să obțină un frumos succes, cîștigînd 
intîlnîrea cu 4—3. Punctele învingătorilor au fost realizate 
de către ELENA ȘEPRODI, IO AN MArAȘESCU, ȘERB AN 
NEAMȚU, CAROL DROZD și IOSIF LAZAR.

Următoarea întilnire va avea loc la Petroșani, Ia o dată 
care urmează să fie comunicată de către federația de spe
cialitate.
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aptitudinile, dar am mai în
vățat să-mi recunosc lipsuri
le", Abia avusesem timp 
să-mi dau seama că este o fi
re clocotitoare, mobilă, omni
prezentă, oferind toate garan
țiile seriozității — un inginer, 

de sector și un secretar 
al comitetului de partid! — 
și nici prin gind nu-mi trece 
că un astfel de om ar putea 
avea răbdare să guste plă
cerea unei discuții in vîrit. 
„Am țost maistru de lucru la 
Școala profesională din Lu
peni, apoi maistru la foraje, și 
in ultimă instanță la mină, 
deh! — ca tot omul. Apoi, 
ambiția m-a dus pe băncile 
Institutului de mine. Din 1967, 
silit inginer !“ Așteptam o iri
tare pe chipul rotund și-n o- 
chii vii, inteligenți, licărind 
sub fruntea înaltă, impinzită 
de cute adinei, cute mult 
mai multe decît anii. Dar ți-ai 
găsit. Omul acesta, crescut la 
marea școală a muncii, a 
demnității umane, nu pare să

iese din limitele realului. Se
cretarul de partid al minei și 
șeful de sector se bucură, ca 
om, de notorietatea de care 
se bucură un violonist în 
rindul melomanilor. Între
barea este, și mi-o pun firesc, 
dacă „remunerația" morală a 
muncii pe care o desfășoară, 
acoperă zonele cele mai inti
me, ținînd seama de expe
riența — nu numai profesio
nală — ci și de viață.

— Nu mă așteptam! —
mărturisește el. E mult mai 
mult decît aș fi sperat vreo
dată. Cum să spun, este o- 
menește să te bucuri cind ești 
apreciat, să dorești acest lii- 
cru, să aspiri, deși eu nu 
muncesc pentru asta. (O clipă 
citesc pe chipul lui teama că 
l-aș suspecta de insuficiență). 
Inii place, fiindcă asta îmi 
este datoria de om, de comu
nist, adică sînt in „matca" o- 
meniei, și mai ales că-i pot 
ajuta pe alții.

Privirile zboară pe deasu
pra mea, ca și cum ar tra
versa plaiurile țării. încep

să cred in vocația lui de con
ducător, la cota cea mai înal
tă, un om, un șef de sector, 
un secretar de partid, trei di
mensiuni1 laolaltă, care cer 
rezistență morală, stăpînire, 
calm, echilibru, o voință fer
mă, perseverență, cunoștințe 
temeinice, încredere în tine 
însuți, promptitudine în gin- 
dire, toate aceste calități sint 
indispensabile, deși lui i se 
par lucruri obișnuite, atît de 
obișnuite, îneît se destăinuie :

— Omul trebuie să fie 
demn, sigur de el, să aibă 
personalitate in viață. Noi 
tindem (scăpat de complexe), 
cel puțin ăsta ne este’viitorul, 
să educăm, să-i deprindem 
pe oameni cu gustul muncii a- 
devărate. Cînd spun asta mă 
gîndesc la omul adîncului, la 
omul care dă „pîine" indus
triei, la Nicolae Băluță, la 
frații Tomole.a, la Ion Chitic, 
Alexandru Szilagyi, Iosif Ol- 
teanu, la acești minunați 
deschizători de drumuri sub- 
pămîntene. (Cu adîncă serio
zitate). Plus încă ceva pe dea-

supra. Am citit undeva că 
înțelepciunea se obține din 
proprie experiență, nu din 
cărți. Te porți simplu, fără a 
arăta că știi mai mult, rezol- 
vind competent și major toa
te problemele ce le ridică 
munca, asta-i filozofia vieții. 
O asemenea sarcină stimu
lează, dar și obligă... Se pa
re că-i simplu, nu ?! (Apoi, cu 
oarecare circumspecție). Mi
na noastră — se referă la 
Exploatarea minieră Bărbă- 
teni — constituie un obiec
tiv industrial de primă im
portanță, iar problemele de 
azi, destul de grele, sint pre
mise sigure pentru viitor. 
Chiar dacă vorbim acum de 
o cointeresare materială, exis
tă în fiecare om, mă refer la 
colectivul nostru, poate mai 
puternică și o cointeresare so
cială. Lo'cul unde muncim nu 
este numai o sursă unde-ți 
ciștigi pîinea, ci și locul un
de ți se asigură calitatea de 
proprietar...

II privesc. Ridică din umeri. 
Gestul se vrea detașat. STAN

TUllEȘ, băileșteanul, e puțin 
prea sever, sau poate, omul 
din el a avut și are de tras 
greul. Și totuși, Stan Iureș, 
inginerul, secretarul de 
partid, e un tată bun de fa
milie, are un fecior — Ti
berius — de numai 6 ani, iar 
soția lucrează la mina Lu
peni : „A munci e o datorie! 
Și fiului meu.."

...Și fără voia mea — pen
tru că am aflat despre dărui
rea acestui om, despre greu
tățile și victoriile lui, despre 
adevăruri și erori — mă gin- 
desc la Stan Iureș — comu
nistul. Acum, acest pasionat 
inginer care contribuie la fă
urirea viitorului, acest comu
nist în gind și-n faptă, rămî
ne un model săpat adine în 
memoria colectivității, intră 
firesc în zestrea de valori a 
acestora, reprezentînd fondul 
de aur care generează atitu
dinile înaintate în consonan
ță deplină cu exigențele, cu 
idealul epocii noastre.

Stan Iureș, omul, întruchi
parea personalității comunis
te, este unul din reprezentan
ții Văii la Conferința județea
nă de partid și poate delegat 
la înaltul for al partidului 
— Conferința Națională.
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fiului, ducem noi calculul mai 
departe : intr-o lună 5000, in
tr-un an 60 000, apoi, pină la 
sfirșitul cincinalului încă de 
trei ori cite 60 000, adică 
180 000; așadar 180 000 tone 
de cărbune in plus Ia o singu
ră mină, ca urmare a genera
lizării inițiativei la numai 8 
brigăzi I lată o inițiativă care 
iți impune să lupți pentru ge
neralizarea ei cu succes I 
Dar, am omis un lucru : bri
gada lui Petre Constantin, in- 
deplinindu-și pe luna iunie o- 
biectivul nu într-o lună ci in 
numai două decade, in cinstea 
Conferinței Naționale a parti
dului și-a propus, începînd de 
acum două zile, un obiectiv 
și mai mobilizator : TREI CI
CLURI LUNAR IN PLUS I Șl 
chiar dacă ar fi numai atit — 
valoarea inițiativei lui Petre 
Constantin este, după cum ne 
dăm seama, mult mai mare 1 
— ar merita să facem totul 
pentru a da mai mare rezo
nanță ecoului acestui apel 
profund patriotic.

Consemnînd cu satisfacție a- 
ceste lucruri ne veneau In 
minte - de data aceasta cu 
amărăciune — și anumite fapte 
care se situează, pe undeva, 
la polul opus, Solicitînd mai 
zilele trecute unor servicii din 
Centrala cărbunelui Petroșani

să furnizeze unele date — chiar 
și aproximative — cu privire la 
valoarea economică a celor 
trei ultime inițiative minerești 
din Valea Jiului, s-a dat din 
col în colț, fiecare încercînd 
să se eschiveze cu scuze : e 
greu de calculat pe centrală ; 
ce știm noi... dacă furnizăm 
niște date și apoi vom fi obli
gați să răspundem de ce nu 
le-am realizat... Nu ne-am pro
pus să redăm aici toată gama 
„argumentațiilor" care ni s-au 
adus. Rămînem totuși cu încre
derea că în cele din urmă mo
dul sănătos de gîndire din a- 
batajul lui Petre Constantin va 
sfărîma niște bariere artifici
ale care-i stau în cale și va 
pătrunde pină sus, în birourile 
centralei. Și bineînțeles, cu 
speranța că în zilele următoa
re vom putea fi in măsură să 
informăm cititorii noștri - pe 
baza unor calcule competente, 
furnizate de instituția adminis
trativă care dirijează mineritul 
Văii Jiului - cu privire la va
loarea celor trei inițiative de 
la Uriconi, Lupeni și Aninoasa 
deoarece sîntem siguri că și 
conducerea centralei este con
vinsă că o largă cunoaștere de 
către mineri a valorii inițiati
velor născute în focul marii în
treceri socialiste ca o expre
sie a înaltei lor conștiințe so
cialiste, le va dezvolta și mai 
mult elanul tn muncă.

CIOCIRLAN GKIGORE — 
Petroșani. Una, e una și alta, 
e alta I Așa stînd lucrurile, 
rămîne să executați prestația 
ce vi s-a stabilit pentru anul 
1972.
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CHIBA COSTACHE — Lu
nea. Contribuția în muncă se 
achită în localitatea de domi
ciliu. In caz de impunere Și 
în localitatea de naștere, 
există dreptul de a con
testa în termen de 10 zile de 
la comunicare. Acest lucru a 
fost explicat în mai multe nu
mere ale ziarului „Steagul 
roșu" însă, cu regret trebuie 
că constatăm că nu citiți pre
sa.

P. PÂNDELE — Petroșani. 
Potrivit dispozițiunilor Codu
lui Muncii și a actelor nor
mative ulterioare ce regle
mentează problema care vă 
interesează, concediul anual 
de odihnă al salariaților se 
cuvine doar acelora care au 
prestat muncă în mod neîn
trerupt timp de 11 luni.

E limpede prin urmare, că 
în cazul dumneavoastră, nu 
poate fi vorba despre așa ce
va.

MITREA MIRCEA — Pe
troșani. In prima formă de 
percepere a impozitului, evi
dent că s-a greșit. Prin ur

mare în mod corect s-a pro
cedat la reținerea diferențe
lor care dintr-o eroare v-au 
fost plătite. In situații ca a- 
ceea pe care ne-o relatați dv. 
potrivit instrucțiunilor nr. 
1527/1970 ale Ministerului de 
Finanțe, impozitul se calcu
lează Pe salariul cumulat.

DRAGAN ANA — Citnpa. 
Nu știm dacă pînă acum v-ați 
rezolvat situația despre care 
ne-ați vorbit în scrisoare. In 
cazul că nu, vă rugăm să tre
ceți pe la redacție pentru a 
se stabili ce se poate face. 
Acum este timpul cel mai o- 
portun.

DOȘA HARALAMBIE — 
Vulcan. Și în legătură cu 
problema ce vă interesează, 
au fost publicate în coloanele 
ziarului „Steagul roșu“ mai 
multe materiale. Se vede însă 
că nici dv. nu citiți presa, 
fapt pentru care nici nu sîn- 
teți informat. Așadar, încă o 
dată, pentni dv. și alții ca 
dv. !

Ajutorul material pentru 
sarcină și lehuzie este :

— 85 % pentru angajatele 
cu o vechime neîntreruptă în 
muncă de peste 12 luni ;

— 65% pentru angajatele cu 
o vechime neîntreruptă în 
muncă de 6—12 luni ;

— 5Oo/o pentru angajatele cu 
o vechime neîntreruptă în 
muncă de pînă la 6 luni ;

— 94 % pentru angajatele 
care nasc al treilea copil și 
următorii, indiferent de ve
chimea neîntreruptă în mun
că.

Red.
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SARMIS ’72
(Urmare din pag. 1)

deschis un punct muzeistic sătesc de 
etnografie și artă populară. La masa 
rotundă prilejuită de acest eveni
ment mai mulți participant prin
tre care Vasile Chevereșan și Ion 
Șeu, metodiști la centrul județean 
de îndrumare a creației populare și 
a mișcării artistice de amatori, au 
prezentat elemente specifice artei 
populare din zona Munților Apuseni. 
„Comuna noastră pe calea urbani
tății" a fost tema unor interesante

mese rotunde organizate la Baia de 
Criș, Dobra și Geoagiu.

Un real interes au stîrnit în rtn- 
dul participanților simpozioanele țn 
tema „Educație și dreptate socială 
— principii imuabile ale vieții 
noastre cotidiene" care au avut loc 
tn mai multe localități rurale sub 
egida asociației juriștilor. Așadar, 
încă o zi bogata în manifestări cul
tural-educative, încă o filă adău
gată la agenda ediției din acest an 
a festivalului.

INFORMAȚIIUTILITAREÎNTREPRINDEREA 
DE PREFABRICATE 

DIN BETON
DEVA

Str. Sîntuhalm nr. 1

angajează urgent:
• jurist-consult

• lăcătuși

® muncitori necalificați pentru calificare la 
locul de muncă în meseria de mașiniști.

Pentru calificare se primesc absolvenți a 7—8 
clase școală generală, în vîrstă de 18—25 ani.

Durata cursului este de 7 luni, fără scoatere 
din producție.

Informații suplimentare la sediul unității sau 
la telefon 13930—13931, interior 119.
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Soarele răsare la ora 4,32 și 
apune Ia ora 20,04. Zile trecute 
din an — 176. Zile rămase — 
190.

EVENIMENTE

Q 1818 — S-a născut Ion Io- 
nescu de la Brad, economist, sta
tistician și agronom, participant 
la revoluția de la 1848 din Țara 
Românească (m. 1891) 0 1897
— A murit Brassai Samuel, om 
de știință multilateral, maghiar 
din România (n. 1800) 0 1400
— S-a născut, în Germania, Jo
hann Gutenberg, inventatorul ti
parului cu litere mobile din me
tal (m. 3. II. 14681

tXPLOAlAREA CENTRALA

Interes sporit pentru
I I I

pentru înscrierea la examenul de admitere la
generalizarea noilor

recrutează absolvenți
ai școlii generale

inițiative

CASA DE CULTURA Petro
șani — La ora 18, în hol, verni
sajul expoziției de pictură cu te
ma „Omul și societatea contem
porană" a Filialei U.A.P. din Pe
troșani și a cenaclului plastic din 
Deva; In sala jexperiment-cltibti- 
Iui, la ora 18,30, o gală de fil
me; Seară educativ-distractivă 
pentru personalul din transport, 
la ora 20.

0 Astăzi, penultima zi a săp- 
tămînii cultural-artistice „Sarntis", 
ediția 1972, în Valea Jiului vor 
avea loc următoarele manifestări : 
Lupeni: In sala clubului, la ora 
20, un spectacol folcloric susți
nut de ansamblul artistic „Hațe- 
gana". La Vulcan, Banița, Ani
noasa și Lupeni vor avea loc 
simpozioane cu tema „Omul — 
valoare suprema, a societății noas
tre socialiste" li care vor parti
cipa cadre de 'conducere din a- 
paratul de partid și de stat, din 
economie, cadre didactice de la 
Institutul de mine și liceele din 
municipiu.

FOLM

(Urmare din pag. 1)

pe luna în curs. Lupta e strân
să. După realizările de pînă 
acum candidează la trofeu mai 
multe brigăzi, despre care 
„Steagul roșu" a mai scris. Pî
nă la sfîrșitul lunii, mai este 
ceva timp și rezultatul exact 
se va ști numai după ce va pă
răsi mina ultimul schimb din 
ultima zi a lunii în curs.

— Ce se întreprinde pentru 
preluarea și generalizarea ini
țiativelor recent apărute în în
trecerea socialistă ?

— Ne ocupăm de acest lucru 
In una din zilele trecute am 
organizat o discuție cu șefii de 
brigăzi în cadrul căreia am fă
cut un prim schimb de păreri 
tn legătură cu posibilitățile de 
însușire și aplicare la mina 
noastră a inițiativei de Ia Uri- 
cani „100 ml. înaintare medie 
lunară pe brigadă și exploata
re Ia lucrările de deschideri și 
pregătiri". Trebuie să vă spun 
că inițiativa e valoroasă și foar
te tentantă; prin preluarea și 
generalizarea ei, la mina Vul
can s-ar putea da un puternic 
impuls activității pentru grăbi
rea punerii în valoare a noilor 
fronturi de lucru, ceea ce evi
dent va duce la asigurarea po
tențialului productiv al minei 
corespunzător sarcinilor viitoa
re. la crearea condițiilor înde
plinirii planului în perspecti
vă. După acest prim schimb de 
păreri concluzia noastră prac
tică este că în condițiile con
crete ale minei Vulcan, la ora 
actuală nu există posibilitatea 
practică ca toate brigăzile de la 
deschideri și pregătiri să se 
angajeze Ia 100 ml. lunar. Va 
trebui să creăm condiții pen
tru aceasta — ceea ce e posibil 
— și după aceea vom trece și 
la s angajare masivă.

In cadrul dezbaterii aminti
te, șefii de brigăzi au ridicat

care 
tra
ca i 

pen-

o seamă de probleme pe 
conducerea exploatării le 
tează cu toată seriozitatea 
afectarea a două ore pe zi 
tru revizuirea, repararea și în
treținerea utilajului eu care 
sîntem dotați, revizuirea com
petentă — în zilele de dumi
nică — a fluxului de transpor
toare și benzi și aproviziona
rea brigăzilor cu. materiale 
pentru o săptămină în avani. 
Completarea efectivului electro
mecanic subteran cu lăcătuși și 
electricieni cu înaltă calificare 
din cadrul serviciului general 
electro-mecanic, repartizarea 
fiecărei brigăzi de Ia lucrările 
de deschideri și pregătiri unei 
persoane din conducerea secto
rului 
nică, 
bunei 
riale, 
cu toate cele necesare Ia locul 
de muncă. Pe bună dreptate s-a 
mai cerut ca normatorii și cei 
de la serviciul de salarizare să 
treacă cel puțin săptămînal pe 
la locurile de 
teran pentru 
schimbări de

Insușindu-și 
fiind întrutotul justificate, con
ducerea exploatării a și trecut 
la soluționarea lor concretă, u- 
nele din ele fiind în mare par
te rezolvate. Rămîne ca atît 
conducerea minei și conduceri
le sectoarelor cît și conducăto
rii formațiilor de lucru să cin- 
tărim bine în zilele ce urmea
ză posibilitățile reale și să ne 
angajăm plenar în însușirea și 
aplicarea cu succes a inițiati
vei 100 ml. in medie lunar pe 
fiecare brigadă 
Ia lucrările 
pregătiri.

Mulțumind 
rii miniere 
mabilitatea 
cu care a răspuns întrebărilor 
redacției, reținînd interesul ma-

nifestat pentru noile inițiative 
ținem să subliniem la sfîrșilul 
acestor rânduri necesitatea ca 
organizația de partid să între
prindă acțiuni concrete, mobi- 
lizînd în acest sens și comite
tul sindicatului, pentru crește
rea interesului întregului co
lectiv de muncitori, ingineri și 
tehnicieni față de noile iniția
tive, demonstrând valoarea lor, 
popularizînd larg pe cei care 
le îmbrățișează la timp, evi
dențiind experiența celor mai 
bune formații de lucru, pentru 
a convinge că e posibil ea și 
brigăzile de mineri de Ia Vul
can să preia cu succes noile 
inițiative.

Școăla profesională energetică Deva, cu durata 
de 3 ani în următoarele specialități:

® electrician centrale, stații și rețele electrice 
® lăcătuș mecanic cazane și turbine cu abur

înscrierile se fac la biroul personal al E.C.E.
Paroșeni, pînă la data de 30 iunie a.c.

După absolvire, elevii vor fi încadrați ca 
muncitori calificați la C.T.E. Paroșeni și C.E. 
Vulcan.

Informații suplimentare se pot obține la bi
roul personal al unității, telefon 314.
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PETROȘANI — 7 Noiembrie i 
Incidentul; Republica: Nu-mi 
place ziua de luni; LONEA — 
Minerul: Hello Dolly, seriile 
I—II; VULCAN : Locotenentul 
Bullitt; LUPENI — Cultural i 
Felix și Otilia, seriile I—II; BAR- 
BATENI : Căpitanul Florian; U- 
RICANT : Sprijîniți-1 pe șerif.

SIMBATA 24 IUN II

atît pentru asistență teh- 
cît și pentru asigurarea 
aprovizionări cu mate- 

scule, piese de schimb —

muncă din sub- 
a constata orice 
natură tectonică, 
aceste cerințe ca

și exploatare 
de deschideri și

șefului exploată- 
Vulcan pentru a- 
și promptitudinea

Unitatea zonali
de reparații Deva

recrutează
pentru
cenicie
serii :

a-i
la

absolvenți a 8 clase școală generală
califica prin școală profesională și u-
locul de muncă în următoarele me

©

SUDORI

LĂCĂTUȘI MECANICI I.C.M.
0

BOBINATORI

STRUNGARI

FREZORI

Informații suplimentare la secția nr. 2, Pa
roșeni, telefon interurban 9, interior 6.
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Ministerul Economiei
Forestiere și Materialelor

de Construcfii
ȘCOALA PROFESIONALA
DE CONSTRUCȚII DEVA

Str. Prelungirea Oituz

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

® lăcătuși mecanici în industria 
materialelor de construcții;

@ 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-

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

rații în industria materialelor de 
construcții;

strungar;

sudor;

lăcătuș în industria materiale
lor de construcții;

• operatori pentru industria pre
fabricatelor;

® pădurari

militar satis-ani, cu stagiul 
făcut.

Pentru înscrierea la cursuri 
sînt necesare următoarele ac
te i

— certificat de naștere 
original:

cu data de 12 iunie și pînă

în

— 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.

înscrierile se fac începînd
tul școlii din Deva, str Prelungirea Oituz.

Examenul de admitere se ține in perioada 6—14 iulie
Elevii școlii primesc întreținere gratuită pe tot timpul

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

la data de 1 iulie 1972, la secretaria-

a.c.
școlarizării (cazare, hrană. îmbrăcă-

s

I
I
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PROGRAMUL 1 : 6,00 Muzi
că și actualități; 7,00 Radiojur
nal; 9,30 Miorița; 10,00 Buletin 
de știri; 10,30 Din țările socialis
te; 11,00 Buletin de știri; 11,15 
Atențiune șoferi, atențiune pie
toni 1; 11,35 Corul Filarmonicii 
din Tîrgu Mureș; 12,30 Intîlnire 
cu melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,30 Radiodivertisment muzical; 
15,00 Buletin de știri; 16,00 Ra
diojurnal; 17,00 Știință, tehnică, 
fantezie; 17,30 Interpreți de mu
zică populară; 18,00 Orele serii; 
20,05 Zece melodii preferate; 
20,40 Marea întrecere socialistă 
în întîmpinarea Conferinței Na
ționale a partidului și a celei de 
a 25-a aniversări a Republicii; 
21,00 La hanul melodiilor; 21.45 
Revista șlagărelor; 22,00 Radio
jurnal; 22,30 Expres melodii; 
24,00 Buletin de știri; 0.03—6.00 
Estrada nocturnă
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9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex; 9,05 Biblioteca 
pentru toți (reluare). Ion Slavici;
9.50 De vorbă cu gospodinele;
10,05 Curs de limba engleză — 
lecția a 20-a; 10,35 Reportai :
„Peste ani“; 10,50 Ancheta TV; 
11,30 Emisiune de divertisment;
12.15 In slujba sănătății - emi
siune de educație sanitară; 12.30 
Telejurnal; 16.30 Deschiderea e 
misiunii de după-amiază. Emisiu
ne în limba germană; 18,15 Ritm, 
tinerețe, dans; 19,05 Publicitate;
19.15 1 001 de seri: 19,30 Tele
jurnal; 20,00 In întîmpinarea 
Conferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român si a celei 
de-a 25-a aniversări a Republi
cii : Țara întreagă în întrecere;
20.15 Tele-enciclopedia; 20.55 
Film serial : „Schulmeister. Epi
sodul al Ill-le.t „Schulmeister îm
potriva lui Schulmeister"; 21,50 
„Zîmbiți... vă rog". Emisiune de 
divertisment cu Dem. Radulescu, 
Mihaela Mihai. Ștelan Tapalagă, 
Ovid Teodorescu, Puiu Călincscu, 
Victor Vlase, Maria Mitrache și 
Sergiu Cioiu; 22.40 Felejurnal;
22.50 Box — finalele campionate
lor individuale de seniori ale Ro
mâniei. înregistrare de la pati
noarul „23 August"

Ieri, temperatuia maximă a lost 
la Petroșani de plus 26 grade, iar 
la Paring de plus 19 grade. Mi
nima din cursul nopții a fost de
plus 7 grade și, respectiv, de
plus 11 grade.

Pentru următoarele 24 de ore r 
Vreme, în general, instabilă, cu
cerul variabil. Izolat, vor cădea 
averse de ploaie Vînt slab, pînă 
la potrivii din sectorul sudic
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Consfătaire organizată

buna organizare a manifestărilor re
publicane, interjudețene și județene 
ale formațiilor artistice de amatori, 
insistînd asupra necesității de a fi 
înlăturate unele fenomene negative 
care au dus la tendințe de festivism, 
de competiție în sine, de spectacu
los. La concursuri și festivaluri —

ganizată de Consiliul Culturii și E- 
aucației Socialiste, cu activiști cultu
rali și specialiști — folcloriști,. etno
grafi, compozitori — din întreaga 
țâră.

Consfătuirea a analizat probleme 
privind valorificarea creației popu
lare de către ansamblurile și forma

Vizite tovarășului 
Emil Bodnaraș 

în Marea Britanie

ÎNCHEiffiEA VIZITII Plenara C.C. al P.C. din Chile

țiile artistice profesioniste și de a- 
diatori, profilul și activitatea școli
lor populare de artă, precum și mo
dalitățile de îmbunătățire a organi
zării manifestărilor republicane, in
terjudețene și județene ale forma
țiilor artistice de amatori.

In cadrul dezbaterilor au fost re-

a subliniat consfătuirea — este ne
cesar să participe formații cu activi
tate permanentă și nu ocazionată de 
întrecerea artistică respectivă, așa 
cum se întîmplă adesea. In stabilirea 
profilului manifestărilor cultural-ar- 
tistice de masă va trebui să por
nească de la necesitatea dezvoltării

levate succesele obținute pe tărîmul 
valorificării folclorului, în diferitele 
șale ipostaze, precum și unele defi
ciențe care au dus, pe alocuri, la 
denaturarea și vulgarizarea acestuia, 
la tocirea expresivității și neglijarea 
autenticității sale.

In ceea ce .privește activitatea 
țcolilor populare de artă s-a subli
niat necesitatea sporirii eficienței în- 
vățămîntului artistic popular — 
mijloc important de cultivare a ap
titudinilor artistice ale oamenilor 
muncii, de valorificare a talentelor 
populare de la orașe și sate.

funcției lor educative, a unei largi 
activizări a forțelor de creație lo
cale •— muncitori, țărani, intelec
tuali; oameni ai muncii cu aptitu
dini literar-artistice — care, oglin
dind multilateral adevărul vieții 
contemporane, să asigure formații
lor de amatori un repertoriu variat, 
cu reale însușiri artistice și educa
tive.

In încheierea lucrărilor consfătui
rii a luat cuvîntul loan Jinga, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste.

(Agerpres)

Chemarea siderurgicilor 
din Hunedoara 

către colectivele de muncă 
din întreprinderile 

siderurgice și întreprinderile 
• consumatoare de metal

(Urmare din pag. 1)

În domeniul îmbunătățirii structurii 
sortimentale și promovării oțelurilor 

cu caracteristici fizico-mecanice 
superioare

LONDRA 23 — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Plopeanu, 
transmite ; Continuîndu-și vizita 
neoficială în Marea Britanie, to
varășul Emil Bodnaraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
însoțit de academicianul Henri 
Coandă, ministru, consilier la 
Consiliul de Stat, a fost, joi, 
oaspetele Companiei D.O.W.T.Y, 
din Cheltam — firmă speciali
zată în agregate și accesorii 
pentru industria aeronautică, 
precum și în utilaj hidraulic și 
minier —, unde au fost întîm- 
pinați de vicepreședintele Com
paniei, S. Hinchliff. In aceeași 
zi, a fost făcută o vizită la 
Centrala atomoelectrică Oldbury 
on Severn, din apropierea ora
șului Bristol, unde cuvîntul de 
salut a fost adresat de vicepre
ședintele Consiliului energetic 
național, H. Fenton.

In cursul zilei de vineri, pe 
agenda vizitei au figurat Uzinele 
de motoare din Bristol, aparți- 
nînd Societății „Rolls Royce" 
(1971) L.T.D, In întîmpinarea 
oaspeților români au venit dr. 
Stanley Hooker, directorul teh
nic al Companiei, și alți membri 
ai Consiliului de administrație. 
In aceeași localitate s-au vizi
tat uzinele societății Brittish 
Aircraft Corporation (B.A.C.), 
unde directorul A. Bilson a pre
zentat asamblarea avionului su
personic „Concorde".

TIRANA

PREȘEDINTELUI TITO
ÎN POLONIA

— Comunicatul comun dat publicității
BELGRAD 23 (Agerpres). — 

La fief^rad și Varșovia a fost 
dat publicității Comunicatul co
mun cu privire la vizita în Po
lonia a lui Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F.I. și președintele 
U.C.I., și convorbirile purtate cu 
Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., și Henryk Ja
blonski, președintele Consiliului 
de Stat,

Părțile au constatat că, în re
lațiile dintre cele două țări, au 
fost obținute, în ultimul timp, 
rezultate pozitive și colaborarea 
se dezvoltă cu succes în toate 
domeniile. Au fost apreciate fa
vorabil rezultatele colaborării 
dintre U.C.I. și P.M.U.P., îndeo
sebi în ultimul timp, și s-a că
zut de acord asupra necesității 
unor întîlnirî.mai frecvente în
tre conducătorii celor două par
tide.

In cursul vizitei, a fost sem
nat un acord suplimentar care 
prevede ca volumul schimburi
lor reciproce Pe perioada 1971— 
1975 să sporească de la 850 mi
lioane la peste 1 miliard dolari.

In ceea ce privește situația 
internațională, s-a constatat că o 
influență deosebită o au efor
turile îndreptate în direcția în
tăririi metodelor tratativelor și 
rezolvării problemelor litigioase 
prin mijloace pașnice, pe baza 
principiilor coexistenței pașnice

Convorbiri Enver Hodja 
Norodom Sianuk

TIRANA 23 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Al
bania, Enver Hodja, a primit, vi
neri, pe Norodom Sianuk, șeful sta
lului cambodgian, președintele Fron
tului Unit Național al Cambodgiei, 
aflat într-o vizită la Tirana.

Cu acest prilej, a avut loc o

convorbire caldă, la care au luat 
parte Mchmet Shehu, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui Muncii din Albania, președin
tele Consiliului de Miniștri, și alți 
conducători de partid și de stat al
banezi, precum și persoanele care 
îl însoțesc pe șeful statului cam
bodgian.

1. Extinderea producției de 
oțeluri înalt aliate, refractate 
și inoxidabile pentru fabrica
ția utilajului chimic, energetic, 
mașini, utilaje, autocamioane, 
autoturisme etc ; ponderea oțe
lurilor cu proprietăți superioa
re (oțel carbon de calitate, oțel 
carbon superior, oțel slab aliat 
și otel aliat), din totalul pro
ducției de oțel să atingă în 
1973 un nivel de 50 la sută, iar 
producția de laminate de cali
tate superioară să crească cu 
minimum 15 la sută compara
tiv cu anul 1971, ca urmare a 
utilizării de procedee tehnolo
gice moderne de finisare, prin 
fiezare. fiamare, polizare și co- 
Jire.

2. Stimularea proiectanților 
în valorificarea superioară a 
metalului în construcții prin li
vrarea profilelor laminate cu 
limita minimă de rezistență la 
curgere garantată, asigurînd in 
acest fel reducerea consumuri
lor cu circa 10 la sută.

3. Creșterea condițiilor teh- 
nico-materiale pentru reducerea 
greutății construcțiilor metalice 
a utilizării mai economice a 
spațiilor, prin restrîngerea 
treptată a fabricării profilelor 
din oțel de rezistență tip 37 și 
extinderea laminării și livrării 
profilelor din oțel slab aliat din 
clasa de rezistentă 52 kgf/mm 
pătrat la care valorile caracte

risticilor cresc cu peste 40 Ia 
sută.

4. Diminuarea pierderilor ire
cuperabile de metal ca urinare 
a acțiunii corozive a atmosfe
rei și reducerea cheltuielilor 
de protejare a suprafețelor 
construcțiilor metalice, prin a- 
similarea și livrarea, începind 
cu acest an, a profilelor din o- 
ței cu rezistență sporită Ia co
roziunea atmosferică și cu ca
racteristici mecanice superioare 
realizate într-o concepție și 
tehnologie proprie.

5. Pentru reducerea consumu
lui de metal în construcții, ne 
angajăm să satisfacem în între
gime cererile beneficiarilor cu 
oțel beton clasele a Il-a și a 
III-a de rezistență, la care se 
obțin economii de metal dc pî- 
nă la 30 la sută.

6. Vom acționa pentru pro
movarea și stimularea creșterii 
cererilor beneficiarilor de me
tal pentru mărci de oțeluri slab 
aliate cu rezistențe sporite, în 
scopul reducerii greutăților ma
șinilor și instalațiilor, asigurînd 
o economie de metal de pînă 
la 25 la sută.

Aplicarea largă a măsurilor e- 
nunțate mai sus numai prin li
vrările Hunedoarei creează con
diții pentru obținerea unor e- 
conomii suplimentare de metal 
la consumatori cu aproximativ 
100 000 — 150 000 tone anual.

Moi incidence militare
israeliaao-libanexe

BEIRUT 23 (Agerpres). — Agen
țiile Associated Press, Reuter și 
France Presse informează că avioa
ne israeliene au pătruns vineri în 
teritoriul libanez, unde au bombar
dat și mitraliat tabere ale organi
zațiilor palestiniene de rezistență, 
omorînd și rănind mai multe per
soane. Un purtător de cuvîrit al 
armatei libaneze, menționat de agen
țiile Reuter și United Press Interna
tional, a declarat că artileria israe
liană a lansat vineri dimineața un 
violent atac de artilerie asupra sa
tului Debein din sud-estul 
lui. S-au semnalat victime 
durile populației.

Libanu- 
în rîn-

TEL AVIV 23 (Agerpres). — A- 
viația israeliană a atacat, vineri du
pă-amiază, o tabără a organizațiilor 
palestiniene de rezistență, situată în 
localitatea Dir El Assayer, la 30 
km în interiorul Libanului, în zona 
de nord-est a Muntelui Flermon, a 
declarat un purtător militar de cu
vînt al armatei israeliene, reluat de 
agențiile France Presse și Reutcr.

Din surse oficiale israeliene, s-a 
confirmat că orașul Kiryat Shmona, 
situat în Galillea superioară, a 
bombardat 
cu obuze 
Libanului.
postat.

fost 
în noaptea de 22 iunie 
lansate de pe teritoriul 
Artileria israeliană a ri-

Libanul a cerut convocarea 
Consiliului de Securitate

BEIRUT 23 (Agerpres). - Li
banul a cerut convocarea unei reu
niuni a Consiliului de Securitate, a 
anunțat vineri seara, la Beirut, mi-

nistrul libanez al afacerilor externe, 
Khalil Abu Hamad, — informează 
agenția France Presse.

fn domeniul creșterii ritmicității, 
întăririi disciplinei contractuale 

și perfecționării condițiilor 
de livrare

1. Se va îmbunătăți activita
tea de prospectare a cererilor 
curente și de perspectivă, de 
urmărire a comportării metalu
lui la beneficiari, în vederea 
satisfacerii complete a necesi
tăților calitative și sortimenta
le, precum și a asigurării livră
rii de laminate la lungimi fixe 
și multiple.

2. Prin îmbunătățirea activi
tății de programare, producție 
și desfacere, se va asigura rea
lizarea contractelor economice 
cu o zi mai devreme la trimes
tru și cu 2 zile mai devreme 
pînă la sfîrșitul acestui an ; se 
va accelera circulația metale
lor prin scurtarea cu minimum 
2 zile a termenelor intermedi
are de livrare.

3. Sprijinirea efectivă a con
sumatorilor de metal prin ac
țiuni comune de redistribuire 
a stocurilor fără mișcare cu 
prilejul contractărilor trimes
triale Și înnoirea acestora cu 
sortimente necesare din aceleași 
grupe de producție sortimenta
lă.

Președintele Comitetului 
Oamenilor Muncii 

Ing. Costache TROTUȘ

Președintele Comitetului 
Sindicatului, 

Gheorghe DlRLEA

4. Realizarea unui climat de 
reciprocitate între toate unită
țile cu care avem relații con
tractuale, atît in calitate de 
furnizori, cit și in calitate de 
beneficiari, prin respectarea in
tegrală a capacităților sorti
mentale și termenelor asumate.

*

Ne exprimăm convingerea că 
toate colectivele din siderurgie, 
toți cei care concură Ia utili
zarea rațională și superioară a 
metalului, vor înțelege sensul 
profund al inițiativei noastre 
care constituie răspunsul side- 
rurgiștilor liunedoreni la sarci
nile trasate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a realiza 
în cele mai bune condiții Di
rectivele Congresului al X-Iea 
al P.C.R., de a înfăptui înainte 
dc termen actualul cincinal, 
spre accelerarea mersului ra
pid al dezvoltării României so
cialiste, prin atingerea celor 
mai înalte cote ale progresului 
și civilizației umane.

Secretarul Comitetului 
de partid, 

Petre LUNGU

Secretarul Comitetului
U.T.C.,

Constantin BORESCU

I
I
I
I
I
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I
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Cei care cercetează zi de zi 
pulsul sistemului monetar occiden
tal sînt nevoiți în aceste zile să 
recunoască faptul că „pentru tot 
aurul din lume" nu se mai poate 
reveni la situația din trecut. Do
larul de astăzi nu mai este do
larul de altădată, lira sterlină și-a 
pierdut din veleitățile de monedă- 
cheie, iar aurul lunii iunie 1972 
este mai scump decît aurul de 
altădată. La bursele din Frank
furt, Tokio, Amsterdam, Londra 
sau Bruxelles situația prezintă un 
numitor comun. In aceste zile, ca
re preced vacanței parlamentare, 
cînd diriguitorii politicii financia
re își fac bagajele, părăsind ma
rile metropole occidentale, ei sînt 
nevoiți să „împacheteze" și grija 
ca nu cumva pe parcursul luni
lor de vară să fie convocați de 
urgență pentru a salva din nou, 
(a cita oară ?), moneda națională 
de pericolul unor spectilații de 
amploare.

Indiferent de numărul întîlniri- 
lor de lucru dintre miniștrii de 
resort ai „celor zece", criza la
tentă pare să sfideze în prezent 
toate eforturile depuse în ultimii 
ani.

Principala cauză a crizei mo
netare este clară, fiind de nenu
mărate ori subliniată de către 
comentatori. Statele Unite, deva- 
lorizîndu-și moneda la 18 decem
brie 1971, s-au hotărît, cel puțin 
așa indicau declarațiile oficiale, 
să-și impună o disciplină econo
mică și financiară pentru ca noua 
paritate a monedei lor „interna
ționale" să poată inspira încre
dere. Cu toate acestea, în pri
ma jumătate a anului în curs, Sta
tele Unite au făcut tot posibilul 
ca să dovedească contrariul. A- 
nul financiar american, care se 
va încheia peste cîteva zile, va

prezenta un deficit de aproape 
40 miliarde de dolari, iar proiec
tul de buget pentru exercițiul fi
nanciar 1 iulie 1972 — 1 iulie 
1973 nu este de natură să tre
zească optimismul, deoarece indi
că un deficit de 23 miliarde de 
dolari.

Pe de altă parte, rezervele va
lutare occidentale prezintă, de la 
sfîrșitul anului 1969 și pînă la 
începutul acestui an, o creștere de 
la 78 la 133 miliarde de dolari, 
adică cu aproape 70 la sută. Re
zervele valutare de dolari deți
nute de țările occidentale, fără 
Statele Unite, au crescut în a-

Redacția și administrația zia rului i Petroșani, strada Republicii Nr, 90, telefon i 1662

și respectării depline a dreptu
rilor legitime și a intereselor 
tuturor țărilor.

R.S.F.I. și R.P. Polonă, se afir
mă în comunicat, acordă o aten
ție deosebită dezvoltării relați
ilor de pace și destinderii în 
Europa, convinse că evoluția fa
vorabilă a situației de pe acest 
continent are o mare însemnă
tate pentru relațiile internațio
nale în ansamblu. S-a constatat 
că pe continentul european se 
întăresc forțele păcii, colaboră
rii și bunei vecinătăți, ceea ce 
și-a găsit expresia în semnarea 
și intrarea în vigoare a trata
telor U.R.S.S. și Polonia cu R.F. 
a_ Germaniei. Părțile consideră 
că au fost create condiții favo
rabile pentru pregătiri multila
terale imediate în scopul puneri; 
de acord a bazelor, țelurilor și 
modalităților de lucru ale con
ferinței privind colaborarea Și 
securitatea în Europa, care ar 
trebui să aibă loc într-un viitor 
apropiat. Reducerea forțelor ar
mate și a armamentelor pe 
continentul european ar consti
tui o componentă esențială în 
procesul făuririi securității eu
ropene, afirmă părțile, sublini
ind, în același timp, că înfăp
tuirea dezarmării generale și to
tale este o sarcină deosebit de 
importantă și urgentă.

Cele două părți au reafirmat 
sprijinul pentru poporul vietna7 
mez, pentru popoarele din Cam
bodgia și Laos în lupta lor pen
tru libertate, independență și 
dreptul dc a-și hotărî singure 
soarta. Ele se pronunță pentru 
reluarea de urgență a tratative
lor de la Paris în scopul găsirii 
unei soluții politice și consideră 
că pentru a se pune capăt răz
boiului din Indochina trebuie 
retrase imediat și complet tru
pele S.U.A. și ale aliaților lor 
din această zonă. Sprijinind so
luționarea pașnică a crizei din 
Orientul Apropiat, părțile subli
niază necesitatea realizării re
zoluției Consiliului de Securita
te din 22 noiembrie 1967 și a 
rezoluției Adunării Generale a 
O.N.U. din 13 decembrie 1971.

Edward Gierek și Henryk Ja
blonski au acceptat invitai de 
a face o vizită în R.S.F. Iugos
lavia

-------- O

SANTIAGO DE CHILE 23 (A- 
gerpres). — La Santiago de Chile 
se desfășoară lucrările plenarei C.C. 
al P.C. din Chile. Raportul despic 
sarcinile partidului în etapa actuală 
a fost prezentat de Victor Diaz, se
cretar general adjunct, membru al 
Comisiei Politice al C.C. al P.C. din 
Chile.

Comuniștii, se arată în raport, 
se pronunță în favoarea dezvoltării 
continue a procesului revoluționar 
și a îndeplinirii integrale a progra
mului de bază al unității populare, 
care este suficient de puternică și 
dispune de rezervele necesare pentru 
dejucarea uneltirilor rcacțiunii inter
ne și externe. Raportul reafirmă

hotărîrea P.C. din Chile de a ac
ționa, alături de Partidul socialist 
și dc toate forțele care fac parte 
din Frontul Unității Populare, pen
tru înlăturarea dificultăților care se 
ivesc, pentru asigurarea unității po
litice a întregii clase muncitoare.

Referitor la unele probleme eco
nomice, în raport se arată că în o- 
pinia comuniștilor este posibilă adop
tarea legii cu privire la crearea sec
torului de stat al economiei, deoare
ce contradicțiile dintre interesele na
ționale și interesele monopolurilor 
nu pot fi soluționate decît pe calea 
lichidării dominației monopolurilor. 
In favoarea acestei posibilități, a 
subliniat raportorul, pledează expe-

riența adoptării legilor cu privire la 
reforma agrară, naționalizarea in
dustriei cuprifere și alte acte legis
lative din istoria țării.

Evocînd recentele schimbări inter
venite în guvern, Victor Diaz a 
subliniat că ele au menirea să asi
gure condițiile înfăptuirii liniei ge
nerale a Frontului Unității Popu
lare, precum și participarea pe sca
ră largă a maselor de oameni ai 
muncii la 
a relevat 
scopul dc 
P.C. din
energice în lupta pentru înfăptuirea 
liniei generale a Unității Populare.

conduccrea țării. Plenara, 
el, a fost convocată cu 
a mobiliza toate forțele 
Chile la acțiuni și mai

P[
Cantitate record de bombe lansate de bom
bardierele ,,B-52“ în zonele eliberate din 
Vietnamul de sud
Operațiuni ofensive de mare intensitate de
clanșate de forțele patriotice din Cambodgia

VIETNAMUL DE SUD 23 (A 
gerpres). — O sută de bombar
diere „B-52" — jumătate din 
efectivul total al octoreactoare- 
lor strategice americane în Pa
cific — au luat parte, vineri, la 
cea mai intensă seric de raiduri 
de- bombardament efectuate a- 
supra zonelor eliberate de la 
limita septentrională a Vietna
mului de sud — provinciile 
Quang Tri și Thua Thien — in
formează agențiile Associated 
Press și Reuter. In cursul a 33 
de misiuni au fost lansate 2 500 
tone de bombe de mare calibru, 
cea mai mare cantitate de ex
ploziv lansată într-o singură zi 
de la începutul războiului agre- 

~~siv al S.U.A. pînă în prezent.
Obiectivul acestei desfășurări de 
forțe fără precedent a fost — 
potrivit aprecierilor observatori
lor militari de la Saigon, citați 
de agenția menționată — disper
sarea efectivelor forțelor patrio
tice, care atacă pozițiile trupelor 
marionetă situate la vest de lo
calitatea Flue.

HANOI 23 (Agerpres). 
genția V.N.A. anunță că 
de artilerie ale forțelor 
ale R.D. Vietnam au 
joi 4 avioane americane 1 
vinciile Lang Son, Ha Bac, Ha 
Tay și Than Hoa. Totodată, alte 
patru aparate de zbor america
ne au fost doborîtc la 19, 20 și 
21 iunie, deasupra provinciilor 
Quang Binh, Nghe An și Ha 
Tinh. In felul acesta, numărul 
avioanelor pierdute de S.U.A. 
în Vietnam se ridică la 3 673.

— A- 
unități 
armate 
doborît 
în pro-

mari cantități de armament greu 
și muniții.

Referindu-se la. acțiunile de
clanșate de forțele patriotice de 
eliberare din Cambodgia, în 
primele luni ale actualului sezon 
ploios care a început în mai, 
A.K.I. informează că patrioții 
au scos din luptă pestle 7 500 de 
militari inamici, au ^liberat 74 
localități, au capturat peste 3 200 
de arme și peste 100 tone de 
muniții. Numai în ultima lună, 
patrioții cambodgieni j au dobo- 
rît 5 avioane, au scufundat 10 
șalupe și vedete ale inamicului 
și au avariat grav 12| vehicule 
militare.

In cursul perioadei
forțele patriotice au eliberat re
giuni întinse ale 
khmer, în care . intră 
mare parte a provin 
kco și Kampot.

amintite,

*

CAMBODGIA 23 (Agerpres), 
— Potrivit relatării agenției 
khmere de informații (A.K.I.), 
în cursul unor operațiuni ofensi
ve desfășurate în primele două 
săptămîni ale lunii iunie, forțe
le armate populare de eliberare 
națională din Cambodgia au 
scos din luptă 420 militari I ai 
regimurilor marionetă de la 
Pnom Penh și Saigon, au distrus 
6 blindate M-113 și au capturat

teritoriului 
cea mai 

ciilor Ta-

LONDRA 23 (Agerpres). — 
Spre deosebite de alte țări eu
ropene, în Marea Britanie vara 
se lasă așteptată în acest an. Ast
fel, la 21 iunie, cea mai lungă 
zi a anului, temperatura n-a de
pășit la Londra, la amiază, 14 
grade Celsius, iar la Manchester, 
unde se află unul din cele mai 
vechi centre meteorologice din 
Anglia, a fost înregistrată, la data 
menționată, cea mai scăzută tem
peratură din acest secol.

Specialiștii explică aceste capri
cii ale vremii prin apropierea 
deosebit de accentuată în acest an 
de coastele britanice a unui mare 
număr de iceberguri, sosite în de
rivă din nordul Atlanticului.

Marea Britanie
vara se lasă

așteplată

în

sfirșit convorbirile ungaro- 
indiene, prilejuite de vizita 
primului ministru al Indiei 
Indira Gandhi.

Vineri după-amiază, pre
mierul indian a părăsit R.P. 
Ungară.

ețj, Președintele Lanusse 
l-a numit pe generalul în 
retragere Eduardo McLough
lin în funcția de ministru de 
externe în locul Iui Luis Ma
ria de Pablo Pardo, care și-a 
prezentat luni demisia — in
formează agenția Prensa La
tina. Demisia fostului minis
tru de externe argentinean 
a survenit după ce șeful sta
tului s-a declarat nemulțu
mit de serviciile lui Pardo 
care a îndeplinit aceeași 
funcție și în guvernul fostu
lui președinte Lovingston.

SUEDIA : La Stockholm, a avut loc o demonstrație de 
protest împotriva războiului din Vietnam. Cei aproximativ 
8 000 de demonstranți s-au pronunțat pentru retragerea i- 
madiată și necondiționată a trupelor americane din Indo
china și pentru recunoașterea de către Suedia a Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud.

In foto : Aspect din timpul demonstrației.

6} Reprezentanți ai Minis
terului de Externe al R.F. a 
Germaniei și ai Ministeru
lui Comerțului Exterior al 
R.P. Bulgaria au semnat, la 
Bonn, un protocol privind 
schimburile de mărfuri din
tre cele două țări pe anul în 
curs. Protocolul prevede dez
voltarea în continuare a re
lațiilor comerciale bulgaro- 
vest-germane, informează a- 
genția B.T.A

torii apreciază ironic faptul că 
sistemul monetar occidental nu 
mai poate fi în prezent submi
nat, întrucît în mod practic el 
s-a autodesființat, devenind de 
nerecunoscut față de situația ini
țială. începind de la Bretton 
Woods și pînă la „pacea de la 
Washington", din decembrie anul 
trecut, s-a înregistrat o perma
nentă depreciere a lui. Elabora
rea unui sistem nou cere timp, 
doi-trei ani, dar în această pe
rioadă nimeni nu poate garanta 
că se poate ajunge la o „înghe
țare" a stării de fapt, împiedi- 
cîndu-se astfel permanentul pro-

luția din ultimele zi'/c. a aurului 
la diverse burse occidentale. De 
la prețul inițial al unciei de aur, 
care era fixat la nivelul de 33 
dolari, în prezent s-a ajuns la a- 
proximativ 60 dolari uncia, iar ■ 
calculele estimative arată că, la 
sfîrșitul acestui deceniu, nu este 
exclus ca el să ajungă la S3 do
lari uncia. Incontestabil, această 
creștere a prețului aurului reflectă 
o dată în plus scăderea puterii 
de cumpărare a monedei ameri
cane față de aur, degradarea po
ziției inițiale a dolarului în fa
voarea metalului galben. Această 
evoluție explică de altfel și criza

Dosarul monetar occidental:

„Pentru tot aurul din lume
proximativ doi ani cu aproape 
130 la sută. Statisticile comerțu
lui internațional indică, pentru a- 
celași interval, doar o creștere de 
27 la sută. La toate acestea se 
adaugă acțiunea Fondului Mone- . 
tar Internațional, care a pus în 
circulație alte miliarde de „drep
turi speciale de tragere", intensi- 
ficînd fenomenele inflaționiste și 
sacrificînd eforturile de asanare 
ale sistemului monetar interocci- 
dental pe altarul intereselor de 
finanțare a diverselor expansiuni 
economico-militare și a unei căi 
facile de acoperire a deficitului 
balanței de plăți externe a mari
lor bancheri din F.M.I. Comenta-

ces de depreciere a raporturilor 
intre monedele occidentale.

Prin „pacea de la Washing
ton", Statele Unite și-au devalo
rizat moneda cu 7,89 la sută, în 
timp ce R.F.G. și Japonia au 
revalorizat monedele . naționale, 
creînd astfel între ele un nou 
raport valutar. Statele Unite au 
fost astfel beneficiarele acestei 
acțiuni prin faptul că devalori
zarea „ieftinește" banii respectivi, 
făcînd mărfurile de export mai 
competitive, iar revalorizarea a- 
fectează capacitatea de concuren
ță a mărfurilor țărilor respecti
ve pe terțe piețe. La aceste eve
nimente s-a mai adăugat și evo-

sas

monetară occidentală prin schim
barea raportului de forțe din
tre statele capitaliste. Alături de 
fenomene ca deteriorarea poziți
ilor deținute de S.U.A. sau creș
terea forței economice a anumi
tor țări occidentale mijlocii, re
formatorii sistemului monetar oc
cidental trebuie să includă in 
calculele lor creșterea rolului ță
rilor mici și mijlocii, intrarea în 
circuitul economic mondial a o 
seric de țări în curs de dezvol
tare.

Criza monetară? a cărei um
bră se profilează peste vara a- 
cestiii an, are, după cum o arată 
pînă în prezent evenimentele,

„actor principal" lira sterlină. In 
jocul „celor doi", aurul a înregis
trat o creștere permanentă a pre
țului, în timp ce lira sterlină a 
dat semne de anemie, necesitînd 
un sprijin hotărît din partea ma
jorității băncilor centrale. In a- 
ceste condiții, pentru mare parte 
din bancherii City-ului londonez, 
problema nu mai era de a se ști 
dacă lira sterlină va fi din nou 
devalorizată. în viitorul imediat, 
ci mai ales cînd se va înregistra 
acest lucru. Evenimentul a avut 
loc vineri dimineața cînd guver
nul britanic a decis să lase cursul 
lirei sterline să floteze, ceea ce 
echivalează, în practică, cu o de
valorizare. Printre cauzele crizei 
lirei sterline ar putea fi enume
rate imposibilitatea guvernului 
Heath de a depăși faza de „stag- 
flație", existența unui milion de 
șomeri și o creștere anuală a pre
țurilor de 7 la sută, în condițiile 
în care balanța comercială și de 
plăți se deteriorează continuu. 
Unii politicieni comunitari, puțini 
la număr, văd cu optimism aceste 
dificultăți, ca un efort necesar 
pentru o intrare efectivă a Marii 
Britanii în Piața comună.

In perioada următoare mai sînt 
„programate", în afara devalori
zării lirei sterline, care a avut, 
de fapt, loc vineri dimineața, o 
nouă încălzire a cursului aurului 
și o deblocare a dolarului ame
rican rămas neconvertibil. Rămî- 
ne de văzut, după cum apreciază 
comentatorii occidentali, în ce 
măsură „corabia comunitară", cu 
echipajul mărit la 10 membri, 
va reuși să depășească aceste fur
tuni pentru a ancora, în cele din 
urmă, în portul liniștit al unui 
nou sistem monetar.

<$> La Sofia și Paris a fost 
semnat, concomitent, un pro
tocol privind schimburile co
merciale dintre Bulgaria și 
Franța pe anul 1972. Protoco
lul reflectă dorința părților 
de a dezvolta în viitor 
schimburile bilaterale de 
mărfuri și de a crea posibi
lități suplimentare pentru 
sporirea exporturilor bulga
re în Franța — relatează a- 
genția B.T.A.

$ Peste 10 000 de salari- 
ați ai firmei franceze „Re
nault", din Boulogne-Billan- 
court", au semnat o petiție, 
prin care este exprimată apro
barea față de acțiunile parti
delor comunist și socialist vi- 
zînd 
gram guvernamental comun. 
Petiția 
naționalizarea 
cheie 
ze.

elaborarea unui pro-

cere, de asemenea, 
sectoarelor 

ale economiei france-

întreaga coastă răsări- 
a Statelor Unite con- 

să aibă puternic de su-

Liviu MUREȘAN

♦ 
teană 
tinuă 
ferit de pe urma uraganului 
Agnes. Pînă în prezent, cel 
puțin 46 de persoane și-au 
pierdut viața. Pagubele sînt 
estimate la mai multe mili
oane de dolari. In cîteva zo
ne din 11 state, unde rîurile 
au depășit nivelul de inun
dație, forțele de poliție con
tinuă evacuarea locuitorilor. 
Cele mai grave revărsări de 
ape s-au produs în bazine
le rîurilor Susquehanna și 
Allegheny, din statele Pen
nsylvania și Delaware, unde 
majoritatea căilor rutiere au 
fost blocate.
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