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Jurnal de vacanță

> coala, organizațiile 
de tineret au da fa

instantaneul

O întrebare pentru T\A.P.L
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tolerată necinstea? Ce le oferim"?
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ic primuuui c, ui tun 
continuindu-fi drumul I 
inimi) Crisului Alb. nu • unității in care

comportări — 
dc înțeles —

formele cel 
de pionieri,i în ardente

i» care aceștia rin in con- 
f direct cu frumusețile, 
transformările mărețe din 

patria noastră, este .expedi
ția pionierească", Recent, s-au 
întors dintr-o astfel de ex
cursie de lungă durată cei 
mai tineri .expediționari" 
municipiului, pionierii 
echipajele: .Vulturul’ de 
Școala generală nr. 5 Petri- 
la (conducător, comandantul 
—instructor Ana Ivașcu.) fi 
„Șoimii" de la Casa de copii 
fi s-olnri Uricani (conducă
tor. comandant iil-instruefor 
Veronica Cordof).

Pionierii au străbătut, jxis 
cti pas, timp de 12 zile, un 
tras-eu pe cit de greu pentru 
virsta de 9 și 10 ani pe atft 
d<- interesant din punct de

S-au înapoiat I 
„Șoimii
„ Vulturul

vedere folcloric, 
geografic, constituind adevă
rate momenie de reconforta
te fizică și intelectuală.

Pe tot parcursul, pionierii 
au dat dovadă de multă dis
ciplină, indeminare, au ajutat 
acolo unde a Just nevoie, au 
participat alături de vârstni
cii localităților străbătute la 
dijerite activități de interes 
obștesc, la bucuriile și ser
bările localnicilor, au cules 
dale și obiecte folclorice, de

I
....................I 
o reală valoare artistică, utile I 
eă?«orîtim județene a exvc- jexpoziției județene a expe
dițiilor.

După o noapte liniftuă, in I 
corturile primitoare, in zori , 
de zi, c .
de-a lungul Crișului Alb. au • 
străbătut localitățile Zdrapți I 
fi Mihăileni pînă la Blăjeni I 
— unde obosiți și-au instalat 
din nou, pentru o noapte, 
.cartierul". Aici și-au înce
put investigațiile pentru cu
noașterea istorică a localită-

I
■-I noașierea isiqtku a lucaiuU- . 

fit De la locuitori au aflat I 
că pe dealul Paltinilor s-au 1 
iiuilnit cîndva Horea, Cloș- I 
ca și Crișati. legindu-se I

I
I
I 

ă a na- | 
făcut un I 

îs. participînd la i 
cimpenească tradi- I 

r>—■-----un(je a.
și virstnici, I 
lui si ai im- •

că pe dealul Paltinilor s-au

de cruce". Au stră- 
apoi calea izvoa- 
Crișului Alb, virful

Jrați 
bătut 
relor 
Știubeiului, pină la Vidra, 
satul lui Avram lancu. In ce
le din urmă, au ajuns la 
ghețarul de la Scărișoara, o 
adevărată capodoperă 
lurii. I.a Cimpeni au f.----
nou popas, participînd la 
serbarea c‘ .
țională .Buciumul". unde a- 
lături de tineri $ 
de locuitorii satului și ai îm
prejurimilor, au prezentat I 
un program artistic specific I 
Văii Jiului, bucurindu-se de 
un succes deosebit. Continu- 
indu-și drumul, au fost pen
tru o noapte oaspeți de onoa
re ai Casei de copii din A- 
brud, iar in zori de zi, luin- 
du-și rămas bun de la pri
mitoarele gazde, s-au îndrep
tat spre Alba lulia. In drum 
au poposit la Zlatna. Am- 
poița. au participat alături 
de săteni la curățatul pășu
nilor. din nou au prezentat 
un program artistic.

Drum lung și greu. Dar 
nu și obositor. Scopul a fost 
atins. De pe acum, pionierii 
din echipajele .Șoimii'’ și 
.Vultur" se gindesc la va
canța viitoare. Im alt traseu 
și apoi la altul. Și in felul 
acesta, pas cu pas, vor cu
noaște țara, frumoasa noas
tră țară

Cine dintre părinții 
copiii orașului nostru 
cunoaște pe omul din 
fotografic ? Căci, o 
mulți dintre noi am apelat la 
serviciile sale, îl întîlnim a- 
proa|>e zilnic, la cele mai ma
tinale orc. îndreptîndu-se spre

locul unde II cheamă caloria.
Acest om pe care îl vedeți 

îndrcptîndu-și privirea și 
zîmbetul spre copilul din fo
tografie. este doctorul TEO
DOR l’ONOVA, tare își des
fășoară munca în cadrul ma
ternității din Petroșani.

Despre calitățile sale dc mc- 
ilic și <>m vorbesc cu prisosin
ță ccj 20 do nni dc activitate 
neîntreruptă în saloanele ma
ternității. ale spitalului do 
i opii și ale creșei.

Nu este nicidecum exagerată 
afirmația că in acest interval 
nici un nou născut în Petro- 

nj n-a venit pe lume fără 
face cunoștință* cu cl.

Cil de mull ii iubește Teo
dor Ponovo i>e noii născuți și 
cită grijă le poartă din prime
le clipe ale vieții, o dovedesc 
rezultatele muncii sale apre
ciate la nivelul organelor su
perioare ale sănătății. Zilnic, 
timp de două decenii a supra
vegheat cu dragoste și comix*- 
tență profesională creșterea 
normală și sănătoasă a copi
ilor — al căror număr depă
șește impresionanta cifră dc 
50 000 I — a urmărit cu interes 
și răspundere dezvoltarea lor. 
Din multitudinea faptelor și 
evenimentelor ce s-au perindat 
de-a lungul celor 20 de ani 
rămîn neuitate numeroase mo
mente de maximă încordare 
psihică șl profesională, cînd 
sc dădea bătălia pentru salva
rea vieții copiilor născuți pre
matur. sau sub limitele nor

male ale greutății. Atum 
truu in funcțiune nu ați 
cubatoarclc, cît priccj 
pasiunea, răspunderea profe
sională Și socială a omului 
despre care vorbim. Iar bucu
riile victoriei i-au dat cele
mai depline satisfacții, care 
nu-și pot găsj termen dc com
parație și nici unitate dc mă
sură.

Dar, mcdicul-om, căruia îi 
închinăm aceste modeste rîn- 
duri, s-a aplecat cu aceeași 
grijă și răbdare și asupra co
piilor mai mori. Mulți, foarte 
mulți sînt cei care leagă dc 
numele său gînduri c’c marc 
recunoștință.

Omniprezența sa acolo unde 
îl cheamă datoria, lupta pen
tru apărarea sănătății copiilor 
ard dc fapt la bază un puter
nic fond moral. Păstrîndu-și 
tinerețe;) spiritului și acel fel 
personal dc a fi, prin probita
tea sa profesională și omenia 
subliniată în tot ceea ce arc 
mai esențial, doctorul Teodor 
Ponova sc înscrie incontestabil 
în rîndul celor mai prețuiți și 
stimați medici din Valeți Jiu
lui.

Cornel HOGMAN

Cu c.c noțiuni dc etică pro
fesională pășește un tînăr ab
solvent al școlii profesionale 
comerciale pentru a sc angaja 
intr-o unitate de alimentație 
publică ?

Este îndeobște cunoscut că 
demnitatea ținutei și comportă
rii in timpul serviciului, polite
țea și atenția față de consuma
tori. promptitudinea în servi
rea comenzii și corectitudinea 
la încheierea notei de plată, 
sînt atribute ale servirii civili
zate. cîteva din principalele 
trăsături și cerințe caracteristi
ce ale lucrătorului din comerț, 
sau alimentația publică.

Aceste trăsături cunoscute nu 
doar ca noțiuni, sînt linii defini
torii pentru conduita unui nu
măr mereu mai mare de ospă
tari pregătiți in școala profe

sională comercială și la locul 
dc muncă. Totuși sc întimplă 
ca printre tinerii absolvenți să 
mai apară și altfel de clemente, 
singulare cc-i drept, care nu 
fac cinste nicj școlii in care au

caz îl supunem 
cu convingerea 
drept exemplu

învățat și nici 
lucrează.

Un astfel de 
opiniej publice 
că ci va servi
pentru alți tineri ospătari de 
felul cum NU trebuie să se com
porte în nici una din împreju
rări. Este vorba de ION LUM
PERDEAN, ospătar la restau
rantul „Minerul" din orașul Lu- 
peni. Nu vom derula acum fil-

mul întregii sale 
din motive lesne 
dar se cuvine să ne oprim asu
pra „secvențelor" care fac o- 
biectul unor sesizări.

Tendința de a „umfla** prețu
rile la meniuri, încărcînd nota 
dc plată, atitudinea necuviin
cioasă față de consumatori, în
călcarea disciplinei în serviciu 
și înșelarea cetățenilor care vin 
să servească masa în această u- 
nitate, cum s-a întimplat în 
ziua de 22 mai 1972 cu un grup 
de salariați ai Secției dc pro
specțiuni și explorări geologice 
Valea Jiului Lupeni, definește 
în linii mari profilul acestui lu
crător din alimentația publică. 
Nefiind Ia primul lui procedeu 
de acest gen. ospătarul Ion 
Lumperdean devenit „expert" 
în înșelarea consumatorilor, a 
reușit să „ciupească" la notele 
de plată un ciubuc, care, adu
nat pînă la sfirșitul lunii, i-ar 
fi asigurat un al doilea salariu. 
Nu exagerăm de loc cele afir
mate și nu ne-jucăm cu soarta 
omului în cauză, dar credem că 
ar fi o mare greșeală dacă nu 
s-ar lua atitudine față de astfel 
de cazuri.

Proicctind la dimensiunile re
ale Și răspunderea bucătarului 
șef Achim Albescu care ținea 
atunci locul șefului dc unitate, 
sub ochii căruia s-au petrecut 
cele relatate, ne întrebăm dacă 
această atitudine de toleranță 
și îngăduință nu este oare cea 
mai vie dovadă a încurajării 
necinstei și îmbogățirii ilicite ? 
In același cadru trebuie să în
scriem și atitudinea conducerii 
T.A.P.L. Petroșani, 
sesizată in legătură 
larea și atitudinea 
Ion Lumperdean, a 
pectativă pînă acum.

Iată, așadar, cum fără 
gera cazul relatat, acest 
piu dc necinste și încălcare a 
celor mai elementare principii 
de etică profesională trece prin 
conul de umbră care eclipsează 
activitatea unei unități din ali
mentația publică.

a exa- 
exein-

în ex-

care, fiind 
cu coinpor- 
ospătarului 
stat

Dumitru CORNEA

STUPEFIANTE
IN BLCATARIA POLIȚIE!

Poliția din Marsilia, principa
lul centru de tranzit al stupe
fiantelor din Asia către Europa 
occidentală si Statele Unite, a 
hotăril să întărească lupta îm
potriva acestui trafic. Intr-ade- 
vâr, traficant ii intim pinau din 
ce in ce mai multe greutăți în 
operațiile de tranzitare a măr
fii.

S-a găsit, totuși, un ingenios, 
Antomo Ferrero, care a consi- 
d r.r. cel maj potrivit să-și de- 
poz.teze marfa chiar în sediul 
poliției. Iși găsise și un colabo
rator — Rene Barthelemy, bu
cătarul șef al hotelului poliției. 
Treaba mergea ca pe roate. Bu
cătarul primea marfa, o ascun
dea și o restituia treptat, pe 
măsura necesităților.

Totul a mers bine pînă in 
momentul în care Barthelemy, 
neputînd rezista tentației, a în
cepui să consume el însuși stu
pefiante. Aceasta a determinat 
sfirșitul afacerii. Descoperit 
piliție. bucătarul, împreună 
colaboratorii săi au fost duși 
banca acuzaților.

căpitanul de aviație John Potter 
a făcut totuși primul pas. A 
construit un aparat cu pedale, 
s-a ridicat la Înălțimea condi
ționată dar... după un kilometru 
a trebuit să aterizeze. In con
secință. concursul a rămas des
chis altor temerari.

DE AMORUL ARTEI...

Compozitorul belgian Mollet 
a riscat, pur Și simplu, să-și sa-

După cel de-al doilea război 
mondial, bicicleta a fost aproa
pe complet „sufocată-* de auto
mobil. Doar copiii și adolescen
ții mai recurgeau la acest mij
loc de deplasare. In ultima vre
me, însă, crearea de modele 
noi perfecționate și mai ales 
ușoare, capabile să dezvolte vi
teze destul dc mari a început să 
atragă un număr mai mare de 
cumpărători. Blocajele din ce 
în ce mai frecvente ale traficu-

folosite în această țară . pentru 
kendo'* (scrimă cu sabia).

MlflOOSCOP
de 
cu 
pe

TENTATIVA A EȘUAT..

orifice viața de dragul creației 
sale. Angajai intr-o activitate 
dc documentare ic-moinică. el a 
petrecut cîteva săptămîni intr-o 
crescătorie de albine, perioadă 
in care s-a ales eu 300 înțepă
turi. Supraviețuind acestor in
conveniente. compozitorul a pu
tut prezenta ulterior o simfonie 
intitulată „Albinele-*.

lui mașinilor în zonele centrale 
ale orașelor au adus un argu
ment în plus în 
eieletei.

,KENDO" LA

favoarea bi-

MIAMI ?

serioase ma-

Ziua competiției s-a încheiat 
nesatisfăcător pentru australia
nul Helmut May. Incercînd să 
bată recordul mondial stabilit 
în 1956 de belgianul Georges 
Gronier care a reușit să mănîn- 
ce în jumătate de oră 44 dc ouă 
tari. May nu a putut să depă
șească 40 de ouă în 28 minute, 
după care a abandonat competi
ția.

Cu cîțiva ani în urmă, Socie
tatea britanică de aeronautică a 
organizat un concurs, premiat 
eu 1 000 lire sterline, pentru 
construcția unej mașini zbură
toare, cu un singur loc, cu co
mandă manuală sau prin peda- 
larc. Concurc-nții trebuiau să 
parcurgă cel puțin o milă la o 
altitudine minimă de 16 metri.

Nimeni nu și-a încercat noro
cul pînă zilele trecute, cînd

BICICLETELE REVIN
IN FORȚA

înVînzarea bicicletelor
S.U.A. a început să depășească 
pe aceea dc mașini. In 1971 
s-au vîndut 8,9 milioane bici
clete și 6e prevede ca anul a- 
cc-sta cifra să ajungă la 10,5 mi
lioane.

Aștcptîndu-se la 
nifestații antirăzboinice în pe
rioada convențiilor democra
tă și republicană, poliția a- 
mericană a fost 
nor cursuri de 
pentru a interveni cu toată e- 
nergia. Polițiști de ambele sexe 
au fost inițiați In lupta corp fa 
corp cu bastoane de bambus, 
antrenamentul desfășurîndu-se 
în condiții pe cît posibil simi
lare- cu cele care ar avea loc pe 
stradă. Au fost cumpărate din 
Japonia costume c?e protecție,

supusă u- 
pregătire

Un grup de foști răufăcători 
a creat la San Diego (S.U.A.) o 
agenție pentru protejarea pro
prietarilor întreprinderilor co
merciale. Colaboratorii acestei 
agenții își inițiază clionții în 
modalitățile de combatere a 
spărgătorilor. Bob McKinney, 
directorul acestei agenții, multă 
vreme specialist în efracții și 
fabricarea <^c monezi false, a- 
preciază că „dacă negustorii nu 
ar fi atît de naivi, în nouă ca
zuri din zece ar putea evitai să 
fie devalizați".

In consecință pierzîndu-și, 
probabil, încrederea în poliție, 
negustorii au început din ce în 
ce mai frecvent să se adreseze 
acestei agenții; funcționarii el 
care lucrează potrivit specialită
ții lor sînt dispuși să se depla
seze chiar și în alte orașe, la 
cererea clienților.

nostru ar fi... sonor !!.

Ion LICIU

I Reînnoiți vă abonamentele 
la ziarul „Steagul roșu
Prețul unui abonament este de 8 lei lunar, 

24 Iei trimestrial.
Abonamentele pe luna august se fac la 

chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin
deri, pînă la data de 30 iulie a.c. inclusiv.

ASIGURAȚI-VĂ din timp ziarul dum
neavoastră PREFERAT!

ȘOFERUL se umflă în pene în 
fața unor amici dc-ai săi, zicînd:

— In ultima cursă, ca și în ce
lelalte, am apăsat pe accelerator 
pînă cînd nu mai vedeam nici 
copacii, nici stîlpii de telegraf. 
Ei, vileza 1 Iți dă senzații extra
ordinare, Înțelegi că trăiești !!!

— Știu eu ! răspunse unul din
tre amici. Nu prea înțeleg in
să cum de mai trăiești I?...

GU-RA-CASCĂ dădu să plece, 
ținind în mină un plic uriaș, bi
ne închis, sigilat. Cînd să des
chidă ușa, întoarse insă capul și 
il întrebă pe șeful său:

— Ce o fi. oare, în plicul ăsta 
că e atit de greu ? N-am mai 
dus niciodată unul atit de volu
minos, de cînd mă știu eu cu
rier.

— Vrei să știi ce conține ?
— Dacă se poate !
— Foarte bine 1 Știi să păs

trezi un secret ?
— Oho, și cum încă !
— Șl eu 1 veni prompt răspun

sul.

PROFESORUL îl mustră pe e- 
levul Picotescu, spunîndu-l:

— Cred că de data aceasta 
n-o să mai poți ațipi I

— Ba, dacă nu ați vorbi atft 
de tare, aș putea ! răspunse Pi
cotescu.

CODAȘUL în producție zise 
către nevastă-sa :

— Eu cînd sînt evidențiat pen
tru rezultatele din abataj par cel 
mai grozav dintre toți.

- Șl de cile ori al fosl evi
dențiat pînă acum ?

— Niciodată II!

TATĂL Ișl apostrofă astfel 
fiul :

— Știi că atunci cînd primești 
la școală o notă sjabă nu-mi fa
ce pici o plăcere 1

— Da. tată, dar nu sini eu vi
novat.

— Cum așa ?
dau note I

COPILUL i se adresă rugător 
tatălui său :

— Mal lasă-mă. tăticule, să 
citesc puțin, numai pînă adorm 1

— Bine, dar nici un minut 
mult !

mai

ne

din

NAIVUL îi zise cuiva, cu 
dumerire :

— Intră foarte mulți inși 
afară in instituția noastră. Du
pă ce se poate cunoaște că unii 
sînt cu funcții mai mari, șefi ?

— După temenelele pe care le 
face portarul, la intrare I

PERIESCU îl întreabă pe X, cu 
vie curiozitate :

— Oare noul angajat o li ru
dă cu directorul, sau cu un alt 
șef ?

— N-aș putea să-ți precizez a- 
cum, ci numai cind se vor da 
prime I?

N. P.

In însemnarea cu titlul de mai sus, ziarul nostru din 
27 aprilie a.c., semnala faptul că locurile dc joacă ale co
piilor din cartierele Carpați și Aeroport ale orașului Petro
șani sint puține și neîngrijite.

Referind u-se Ia cele relatate, organul dc resort al Con
siliului popular municipal arată în răspunsul trimis redac
ției că, într-adevăr, cele 14 locuri dc joacă existente nu sa
tisfac nevoile actuale, motiv pentru care în acest an sc 
vor mai amenaja încă 4, în diferite puncte ale municipiului. 
Din scrisoarea de răspuns sc mai desprinde faptul că, deși 
sarcina dotării și întreținerii locurilor dc joacă ale celor 
mici revine locatarilor, consiliul popular a luat măsuri ca 
în anii 1970 și 1971 să se repare dotațiile din spațiile dc 
joacă dar. neîngrijite, au fost distruse din nou. Astfel, Ia 
ora actuală locurile de joacă din municipiu prezintă o serie 
de deficiențe, situație care Ic face improprii: băncile desti-

Pe urmele materialelor publicate

nate părinților care își supraveghează copiii descompletate; 
in gropile rezervate nisipului gunoaie, piatră, noroi; supra
fețele spațiilor neîngrijite. Toate acestea denotă lipsă de 
spirit gospodăresc.

Recent, consiliul popular a luat măsuri pentru comple
tarea din fondurile proprii, a leagănelor care în momentul 
apariției articolului in ziar lipseau cu desăvirșirc de Ia lo
curile de joacă, măsură care rezolvă numai in mică parte 
problema.

Dacă dotarea și întreținerea locurilor dc joacă revin 
locatarilor, am dorit să cunoaștem care este opinia preșe
dinților celor două asociații de locatari din cartierele Car- 
pați și Aeroport ca factori care trebuie să organizeze și mo
bilizeze cetățenii la îndeplinirea prevederilor din Legea nr. 
10/1968.

Atit tovarășul C. VERBINSCHI cit și I. LATCULIC, însă 
au căutat să se eschiveze dc această răspundere. Nu li s-au 
indicat atribuții in această privință — se scuzau ei. Cu
nosc situația dar... nu sînt ajutați în soluționarea problemei 
de către întreprinderi, deputați și organele de ordine. Este 
oare atit de greu să se organizeze, de exemplu, transportul 
nisipului de rîu la locurile dc joacă ? Nu este, dar pentru a- 
ccasta sînt necesari oameni care să-l extragă, încarce și des
carce din camioane. Oamenii insă trebuie mobilizați de că
tre cineva. Acest „cineva" nu se găsește însă, cei doi Pre
ședinți amintiți, așteptîndu-1 în orice caz să vină de 
din altă parte, astfel incit ei să poată sta liniștiți, 
întreprindă nimic.

Secția gospodărie a municipiului trebuie să dea 
dc mai multă preocupare față de locurile de joacă 
piilor. Asociațiile de locatari, în limita fondurilor de care 
dispun, pot și trebuie să pună in stare de funcționare dota- 
țiile locurilor de joacă, să răspundă de ele nemijlocit, să a- 
peleze la înțelegerea și sprijinul părinților, comitetelor de 
bloc, deputaților, organelor de ordine, care pot și au datoria 
să-și aducă aportul la întreținerea dotațiilor de la locurile 
de joacă pentru copiii Văii Jiului.

undeva 
fără sâ

dovadă 
ale co-

Consultație juridică despre

lepădat Ecoviță, din Vulcan, 
precum și alți cititori s-au a- 
dresat redacției cerînd informa
ții cum să procedeze pentru a 
primi alocația de stat pentru 
copii, în cazul că întrețin rela
ții de concubinaj cu femei care 
sînt căsătorite, iar din aceste 
relații s-au născut copii care au 
fost înregistrați la serviciul 
Stării civile cu alt nume (al 
soților acestor femei) iar ele 
nu sînt încadrate în eimpul 
muncii.

Potrivit articolului 53 din 
„Codul familiei" — copilul năs
cut tn timpul căsătoriei are 
drept tată pe soțul mamei

PROTECȚIE ASIGURATA 
DE EXPERȚI VERIFICAȚ

RECORDUL A RAMAS 
IN PICIOARE

Primii cititori

și, ca atare, toți copiii pe ca- 
re-i naște o femeie căsătorită 
vor fi înregistrați obligatoriu 
la serviciul Stării civile sub 
numele soților lor, indiferent 
dacă au fost sau nu concepuți 
cu aceștia. Este inechitabil, bi
neînțeles. Concubinajul este o 
instituție dezaprobată, care 
poartă în sine mari implicații 
de ordin moral. Dar, el există 
totuși încă, și de pe urma lui, 
primii care trag consecințe ne
plăcute sînt copiii. In interesul 
lpr deci, înțelegem să dăm ex
plicațiile de maj jos:

Așadar, în cazurile cînd un 
copil este născut ca urmare 
a unor relații de concubinaj, 
procedura este următoarea :

— Soțul femeii este în drept 
să intenteze acțiune în tăgada 
paternității, potrivit ari. 54 din 
Codul familiei. In sarcina aces
tuia cade obligația de a dovedi 
cu probe indubitabile cum că 
este cu neputință ca el să fie 
tatăl copilului. Acțiunea tre
buie intentată în termen de șa
se luni de la data cînd soțul a 
luat cunoștință despre naște
rea copilului.

Cu sentința obținută și numai 
după ce a rămas definitivă, 
se va prezenta apoi la serviciul 
Stării civile unde s-a înregistrat 
nașterea, de unde va obține un 
nou certificat de naștere al co
pilului, în care, la rubrica ta
tălui, nu se face nici o men-

trebui să intenteze, la rîndul 
său, o acțiune prin care să cea
ră încuviințarea ca minorul să 
poarte numele său, acțiune la 
care sc va atașa certificatul de 
naștere pe care, așa cum ară
tam, nu figurează nimeni ca ta
tă și eventual, o declarație au
tentică ’ 
nității. 
stat.

Cind 
ceastă 
rinți se va prezenta la Starea ' 
civilă pentru a se .face mențiu
nile respective în registre, ope
rație după care se va emite un 
nou certificai de naștere, pe 
care, de rîndul acesta, la ru
brica „numele și prenumele ta
tălui-1 va fj înscris adevăratul 
tată.

Acțiunile descrise se introduc 
la instanța în a cărei circum
scripție judecătorească domici
liază pirita (pîrîtul) și se tim
brează cu timbru fiscal dc 50 
dc lei fiecare.

După obținerea cortificu-i'ui 
de naștere, tatăl îl va prez- na 
la unitatea unde lucrează pen
tru a i se întocmi dosarul în 
vederea acordării alneal.îoi de 
stat pentru copii.

Despre beneficiarii alocației și 
regimul ei de acordare vom re
veni într-o nouă consultație ju
ridică pe t'ina alo ițici de stat 
pentru cop i

de recunoaștere a pater- 
dstă la Notariatul de

a rămas definitivă și ta- 
sentlnță. unul din pă-

După această fază rolul activ 
concubinului care va

Nicolac GIIERGllIN
judecător

ANUNȚURILE
de mică șl mare publicitate se primesc zilnic Iq admi

nistrația ziarului, str. Republicii, nr. 90, Intre orele 7—15,30.
TARIFUL anunțurilor de mică publicitate pe cuvint
— pierderi
— lecții, meditații, înscrieri, anunțuri de

leu

— cereri de serviciu
— oferte dc serviciu, schimb de locuințe
— vinzfiri, cumpărări diverse 
Anunțurile din afara orașului Petroșani

lei 
lei 
lei 
lei
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în înfîmpinarea Conferinței Naționale a P.C.R. 
și a celei de-a XXV-a aniversări a Republicii Cincinalul în patru ani ai jumătate I

PE PODIUMUL DE ONOARE

BRIGĂZILE CU CELE MAI MARI VITEZE DE AVANSARE
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ff

Ne-am
Nu-i nici 

făcut
o minune!
doar datoria"

întărirea autorității 
conducătorului in veriga 

de bază a producției

I Purtător al năzuin- j 
țelor cetățenești

(Urmare din pag /)

„Oamenii tre
buie să fie a- 
jutați să înțe
leagă că ori
ce succes poa
te fi depășit"

Azi, mai mult 
decît ieri, mîi- 
ne, mai mult 
decît azi!

„Toți ca unul, 
unul ca toți"

Da, FAPTE, 
cu majuscu
le...

Brigadierul Mihai Chibulcuteanu cu ortacii Ion Onofrei și Gelu Hobjite au toate mo
tivele bunei dispoziții după ieșirea din șut : frumoasele rezultate obținute...

Ambii sînt foarte buni or
ganizatori. Mineri des
toinici. Hotăriți și ne

clintiți in atingerea țelurilor... 
Prompți in aprovizionarea cu 
materiale, locurile lor de mun
că sînt adevărate modele ale 
genului... Oameni de caracter, 
stimați, prețuiți și ascultați de 
ortaci... Chibulcuteanu a che
mai la întrecere țoale brigă 
zile de pe stratul 15, pentru rea
lizarea celor două cicluri supli
mentare... Kalman nu admite 
„timpi morți". E un adept con
vins al folosirii la maximum a 
timpului de lucru... Și. totuși, 
cită deosebire intre cei doi !...

Frîuturile de elogii la adre
sa celor cu care aveam să stăm 
de vorbă se învălmășesc, curg 
năvalnic, se întretaie și repor
terul, oarecum derutat, de abia 
așteaptă să-i cunoască pe eroii 
viitorului său reportaj.

— V-aș ruga să-mi spuneți 
măcar cîteva cuvinte despre 
modul cum aii reușit să obți
neți. în luna iunie 6,2 cicluri 
în plus ?

Mihai Chibulcuteanu. în stra
ie de șut, abia ieșit din mină, 
îsi aprinde, calm, o 
Chipu-i e acoperit de 
bel larg, deschis, și, 
de ce, dar îmi face 
că e un om căruia-i 
,.justificarea" succeselor, 
poate, orice justificări... 
franc, predispus faptelor, 
debit de cuvinte reținut...

..Despre bnna organizare, 
cred că e inutil să vă mai vor
besc. Se subînțelege. Fără a- 
ceasta. nu merge! Nu merge 
deloc! Brigada noastră reu
șește să raporteze rezultate 
constant bune penlrn că noi. 
toți, gindim la fel. Toți dorim 
să fim fruntași. Cum am reu
șit să aling acest deziderat 
mobilizator ? Foarte simplu. 
Stlnd de vorbă... (Tresar. Cre-

țigară, 
un zim- 
nu știu 
impresia 
displace 

Sau, 
Pare 

. cu

ionul se poticnește, imi în
cordez atenția și interlocuto
rul deduce ușor că e necesar 
să devină mai explicit)... 
Discut, adică, mult cu oamenii. 
Trebuie să mă fac înțeles de 
către toți. Și nu-i ușor ! Am 
reușit insă. Oamenii știu pen
tru ce muncesc. Indicațiile, 
cei mai puțin inițiați, le adop 
tă urgent. Au încredere. Tre
buie să ții seama de alifia iac 
tori, in mina ! C'u îndărătni
cii a iost mai greu. Și se mai 
ivește, din cînd in cînd, cite 
unul... Discuții prietenești. In
tervenția opiniei 
Oamenii trebuie 
lăți de realizări, 
să înțeleagă că 
poate fi depășit..

Pauză. Mihai Chibulcuteanu 
se oprește. Așteaptă întrebări, 
încerc să aflu cum au început 
luna în curs. Și aflu. După 
prima decadă, deja, brigada sa 
a realizat cele doua cicluri 
suplimentare, ca răspuns la 
entuziastele chemări la înlre- 
<ere lansate din Lupeni și A- 
ninoasa. 12,5 metri liniari. Da
că va . merge" in ritmul aces
ta si in continuare, cei 31 ml 
realizați în iunie vor păli, 
pur și simplu, în „umbra" nou
lui succes...

„La început, ne făcea im
presia că e un om lipsit de 
caracteristicile unul șef de 
hriqadă. Domol, calm, liniștit. 
Și totuși, cit de multe știe ! 
Cită putere de convingere a- 
re ! Are tact. are răbdare... 
Știe ce vrea. înțelege totul și 
nu umblă cu cuvinte justifica 
live. Te unge la suflet vorba 
lui sfătoasă... Cum poți să 
nu-l asculți, să nu-I înțelegi, 
să nu dorești ceea ce el doreș
te. cînd iți «lai seama că nu
mai și numai de partea lui se 
află adevărul ?... Găsește solu- 
)W pentru orice dilemă. Nu

colectivului... 
să fie stimu- 
să fie ajutați 
orice succes

cere ceea ce odată i s-a refu
zat. Se „descurcă"... E un a- 
devărat om. un adevărat to
varăș. lin comunist plin de 
calități..."

...Alte frînluri de gînduri. 
Alte aprecieri măgulitoare. 
Șefii de schimb Vasile Mano- 
lachc și Victor Gălățan, vago
netarul Darie Costache se în
trec în a-și aprecia brigadie
rul. „Chiar nu aveți ce-i re- 
j>roșa ?".......Nimic. Absolut ni
mic. Dacă „nea Mihai" n-ar 
fi fost al nostru, al abatajului 
6233. n-am ii atins noi nicio 
dală asemenea rezultate"

Discul cu Kalman Geza 
despre „avansările" 
din iunie, li reamin

tesc cifrele (plan — 80 ml, 
realizați - 108; in plus, deci
— 28 ml) și-aș vrea să aflu 
rum se face că, totuși, după 
ce a părăsit, fortuit, combina 
PK-7, trecînd la sistemul cla
sic do pușcare, a reușit ce a... 
reușit. Răspunsul e prompt: 
„Fluxul de trasport ne-a creai 
greutăți, pe care le-am învins, 
dar... cu greu. Acum, la puș 
care, lotul a mers în plin. Dar 
să știți — șl asta nu pot să 
n-o spun, pentru că mă doare 
— dacă noi am beneficia de-o 
bună aprovizionare din partea 
sectorului, ce-am face ! Pentru 
că. pînă acum, n-am făcut, în 
fond, nici o minune. Ne-am 
făcut doar datoria. Dacă am 
ajunge noi să nu mai trans
portăm material de la chiar 400 
m. singuri, dacă n-am fi nevo- 
iți să ne asigurăm noi înșine, 
pierzfnd limp prețios, cu di
verse materiale..."

— Deci se poale mai mult ?
— Oho ! Și încă cit. Mult 

mai mult I Dacă 1...
Consternarea momentană se 

metamorfozează rapid intr-un 
sentiment de pură admirație

la adresa unei voințe atît de 
puternice. Kalman Geza are 
37 de ani. E de mult timp la 
Paroșeni. Are o brigadă — 
loți unul și unul. Cu trei din
tre șefii de schimb lucrează de 
8 ani. Pe al 4-lea l-a crescut 
el, Kalman Geza, de la nive
lul vagonetarului timid la cel 
al șefului de schimb ambițios 
și tenace. „Ne înțelegem ca 
frații. Sînl cîțiva la noi. la 
Geza în brigadă, care lucrea
ză aici de 10 ani. E sever, e 
adevărat, dar e om. Ia noi fle
care știe ce are de făcut. Fie
care ! Altfel, are de-aface cu 
Geza. Și Geza nu admite trin- 
dăvia, tinjeala. privirile agă
țate de pereți, aiurea. Dacă, să 
zicem, azi, Ia noi, în schimbul 
II, n-a mers prea bine treaba, 
sîntem siguri că miine Geza 
ne vizitează... Toți ca unul ! 
Nu se poate să Rîndeștî alt
fel..."

Dacă aș fi avut timp să stau 
de vorbă cu loți ortacii lui 
Kalman Geza poate că aș fi 
aflat mai multe. Dar nu cred 
că era nevoie... Sînt convins 
că, la fel ca Peterfi Bella, ca 
Tamas Francisc, loan Panțlru 
sau Domokos Arpad, la fel ca 
Ion Boariu, Constantin Paring, 
sau Constantin Demian gin- 
desc toii cei ce sfredelesc stra
turile de „diamant negru" ale 
Paroșeniului alături de Kal
man Geza. Nici nu s-ar putea 
altfel. Sînt, doar, o mare fa
milie.

„Toți ca unul" — în gînd și 
în faptă... „Se poate mai mult, 
mult mai mult... nu-i nici o 
minune... ne-am făcut doar da
toria... noi toți gindlm la fel... 
toți dorim să fim fruntași..."

...Frînturi de gînduri înari- 
pale. Deziderate. Dorințe. 
FAPTE! Da, FAPTE, cu majus
cule. Pentru că sînt FAPTE 
mărețe...

(Urmare din pag I) 

nului, rolul holărilor al facto
rilor direct productivi, al ace
lora care la frontul de lucru 
sînt în contact direct cu car
buncle, nu se ponte scăpa din 
vedere njei măcar pentru o cli
pă că soarta producției depin
de și de pregătirea, priceperea, 
și voința, de întregul ansam
blu al calităților șefului de sec
tor.

Vorbind de locul inginerului 
în vastul angrenaj al produc
ției, unul din participanții la 
acest dialog îl comparau cu ce
va care se află „între ciocan și 
nicovala" in sensul că șeful de 
sector este supus unei duble 
presiuni, de sus și de jos, adică 
clin partea conducerii exploată
rii și in același timp din partea 
colectivului pe care-1 conduce. 
Deci, o dublă solicitare in con
dițiile unei înzecite răspunderi, 
ceea ce reclamă, ca un im
perativ major, o sporită autori
tate.

Dar, în fond, în ce constă au
toritatea pe care o căuta șeful 
de sector dc care aminteam la 
începutul acestor rinduri, acea 
autoritate căreia încercau să-i 
dezlege sensurile toți șefii de 
sectoare laolaltă, în dialog cu 
exponenții conducerii colective 
h centralei ?

Intr-un sens, mai ales în sen
sul juridic, autoritatea înseam
nă putere, dreptul de a da dis
poziții, de a lua măsuri cu ca
racter obligatoriu, de a impu
ne subordonaților ascultare în 
virtutea unei calități sau a u- 
nei împuterniciri. Dacă este 
vorba de o astfel de autorita
te, aceasta este dată și — ra
portată la șeful de sector — ea 
îi este încredințată odată cu nu
mirea sa în funcție.

Dar, a privi lucrurile numai 
sub acest aspect înseamnă a în
țelege . doar parțial, unilateral 
noțiunea de autoritate. Autori
tatea mai este și puterea de a 
te impune nu numai în virtutea 
unei investituri ci prin meritele, 
prin calitățile personale, prin 
prestigiul, prin considerația de 
care le bucuri din partea celor 
ce le înconjoară. Această auto
ritate nu o poate da nimeni, 
nici un organ, nici un for. A- 
cdas*tă «îutoritate se ciștigă, se 
cucerește, se dobîndeșle de că
tre fiecare prin muncă cinstită, 
prin comportament corect, prin 
dăruire de sine în întreaga ac
tivitate pe rare o desfășori.

Desigur, autoritatea șefului 
de sector de, la mină, este ade
seori știrbită de către organele 
superioare ale unității sau ale 
centralei atunci cînd se iau mă
suri și se dau dispoziții peste 
capul șefului de sector. Alte
ori este încălcată de către unii 
subordonați prin nerespectarea 
unor indicații sau sarcini tra
sate. In aceste cazuri organiza
țiile de partid și de sindicat, 
comitetele oamenilor muncii 
sînt chemate să întărească au
toritatea șefului de sector, să 
vegheze la respectarea dreptu
rilor și atribuțiilor ce-i revin,

să militeze pentru respectarea 
disciplinei la toate nivelele și 
sub toate aspectele.

La școala conducerii sectoru
lui, In minele din Valea Jiului 
s-au format numeroase cadre 
de valoare ale mineritului nos
tru. Nu există conducător in in
dustria minieră, de lo funcția de 
inginer șef sau director de ex
ploatare în sus, care să nu fi 
trocul o perioadă și prin func
ția de șef de sector și care să 
nu recunoască faptul că acolo 
in contactul direct cu produc
ția și cu oamenii a învățat cu 
adevărat arta conducerii.

A dobîndi, în funcția de șef 
dc sector, autoritate înseamnă 
a munci in așa fel incit secto
rul pe care-1 conduci să înde
plinească și să depășească pla
nul de producție, să realizeze 
acel surplus care, adăugat la 
surplusurile realizate pe întrea
ga economie să contribuie la 
împlinirea însufletitoarei che
mări adresate dc partid între
gului popor: cincinalul in pa
tru ani și jumătate.

Se cunoaște, unele exploatări 
din bazinul nostru au de făcut 
fată unor foarte mari greutăți 
care frinează îndeplinirea pla
nului. Acest impas este insă 
trecător. La fiecare exploatare, 
în fiecare sector există încă 
mari rezerve de creștere a pro
ducției de cărbune, do sporire 
a productivității muncii. Să ri
dicăm nivelul întregii activități 
întărind această verigă de ba
ză a producției, care este secto
rul. Preocupările cadrelor teh- 
iVGO-inginerești din conducerile 
sectoarelor trebuie să fie con
centrate spre aplicarea celor 
mai corespunzătoare măsuri în 
vederea perfecționării întregii 
activități de organizare și con
ducere a procesului de produc
ție în sectoarele respective, or
ganizarea cit mai bună a pro
ducției la fronturile de lucru, 
întărirea disciplinei, crearea u- 
nui climat sănătos de muncă, 
asigurarea condițiilor ca fieca
re brigadă, fiecare miner să 
poală munci din plin în tot 
timpul celor 6 ore de lucru.

Așa va ajunge fiecare cadru 
ingineresc apreciat, respectat, 
ascultat, definindu-și personali
tatea de conducător cu autori
tate. Altfel, toată discuția de
spre autoritate rămine simplă 
discuție, iar autoritatea reală 
un simplu deziderat.

I zi de minerii, muncește fn

I același sector, ctt aceiași oa
meni — ,e bine să te obiș-

Inuiești cu locul, cu oamenii, 
să nu umbli ca fierul ăl rău!" 
Și totuși, spunea Constantin 
Alexe, șeful de brigadă : .Ion

• s-a schimbat mult, gindețte 
Imai matur, mai adine. Nici

odată nu se plînge că n-are

Ilimp". După el: .Omul are 
o răspundere, indiferent de 
. locul pe care-1 ocupă in an-

I grenajul acesta al nostru.
• Am convingerea sinceră căI atunci cfnd .vrem", nimic

nu ne poate sta in cale*. Și 
Itot el imi explica : .Sint de

putat fn marele for al țării
• — in Marea Adunare Națio-
I nală — nu mă fălesc cu asta, 
’ dar știu cd am niște obliga

ții față de cei care mi-au 
încredințat mandatul lor, o

I datorieÎntregul destin al.
I maistrului este legat de anii
I minei. O biografie simplă.
I .Viața nu se măsoară !...“ 11
I privesc; mic de stat, îndesat,
■ lat în umeri. Tăcem cîteva
• minute. Apoi:
| — Poate, adică nu, sigur
• alegerea mea ca delegat la
| Conferința Națională a parti-
. dului e o mare răspundere.

Nu e ușor, e adevărat, dar 
• cînd oamenii au încredere fn
Itine nu te tocmești.

Nu. Interlocutorul meu cap-

Itează interesul — și cred că 
știe acest lucru — prin vioi-

Iciunea vorbei, prin inteligen
ta replicilor, prin calmul său

I Un om solicitat pe multe 
| planuri de profesie — este 
I maistru principal fn sectorul

IV al minei Petrila — in ac- | 
tivitatea obștească, in colita- . 
tea lui de soț și tată găsește I 
puterea și ambiția de a răs- ■ 
punde tuturor acestor obli- I 
goții nu numai cu seriozitate, I 
ci și cu competență. Pasionat I 
de tot ce face, cămine un | 
om cu o puternică persona- ■ 
Ulate. I

— N-ați vrut niciodată să ! 
schimbați profesia ?

— De ce ? se miră interlo- • 
ctitorul meu. Niciodată. In- I 
diferent de greutăți. Mineri- | 
tul este principalul meu i 
punct de sprijin in viață. I 
Fiecare tonă de cărbune tri- . 
misă la ziuă este un test de I 
răspundere dar și de mtndrie. •

Maistrul, deputatul, comu- I 
nistul, OMUL, dincolo de a- I 
ceasta emblemă se află ION I 
DODENLOSZ, adică reprezen- | 
tontul acestei embleme <1. .
care din prima zi de muncă | 
s-a dăruit mineritului, profe- 
siunii. Cunoaște oamenii, știe 
ce poate fiecare, cum și un
de trebuie intervenit .Dă
ruirea este emblema noastră, 
a colectivului... Aici e o po
veste. povestea lui. a noas
tră, a tuturor... Adică a in
teresului general"

Plec cu părerea că am cu
noscut un om cu calități ce 
trebuie căutate adine, fn fap
te, in dăruire. Ion Boden- 
losz posedă o neasemuită vo
ință de a demonstra că poa- 
fe ieși învingător in fiecare 
din visurile sale, că atit sen
sibilitatea. cit si duritatea 
adincului pot fi supuse, stă- 
nînite, că încrederea seme
nilor n-o va înșela nicioda
tă. cu nici un preț.

Plus peste 1000 tone 
de cărbune

(Urmare din pag l) 

clarat inginerul Nicolae Răs- 
popa, șeful de sector — au 
reușit totuși să depășească, 
pe perioada primei decade, 
■ ii 130 kg/posl randamentul 
planificat. Alături de toti cei
lalți muncilog, brigăzile de 
pregătiri ale sectorului conti
nuă în ritm susținut să asi
gure viitoarea linie de front. 
Iosif Țurcaș împreuna cu mi
norii pe care îi conduce au

obținui în ultimele trei zile, 
de cînd lucrează la un nou 
preabataj, avansări de peste 
4 ml/zi, ritm cere, menținut, 
va însemna un rezultat echi
valent cu peste 100 ml/lună. 
Pentru a-1 putea realiza, ei 
primesc sprijinul echipelor de 
deservire, concretizat în : ma
terialul necesar susținerii se 
aduce pînă la 10 ml de front, 
iar transportul este asiqurai 
în flux continuu.

Bilanț rodnic 
la indicatorii principali

(Urmare din pag. /) 

lui din partea Bazei de apro
vizionare tehnică a C.C.P. și 
termocentralei Paroșeni care 
a respectat întocmai graficul 
de trimitere a traselor de va
goane goale, ceea ce a per
mis încărcarea și expedierea 
operativă a mixtelor.

In eforturile depuse pentru 
obținerea acestor realizări cu 
«are colectivul preparației în- 
tîmpină Conferința Națională 
a partidului s-au evidențiat 
echipele conduse de Tudor 
Mîndreanu, Vasile Rășcan, 
Gheorghe Pană, Andrei Drot- 
singer. Emil Aiecu, loan Tri-

pon. Ion Petrușan și alții, 
precum și maiștrii Gheorghe 
Enciu, Mircea Dănuțiu, Geor
ge Grozav, Ilie Kalanyos, Li- 
viu Avramescu, Ioan Moldo
van și inginerii Adrian Pan- 
galos, Traian Mirlea, Victor 
Corpadea.

I
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TEN1 : Axediul ; LUPENI — 
Cultural: Pentm că se iubesc; 
URICANI: Mihail . Strogoff.

Mgi de treft IM se rtriliiă duh în subteran
(Urmare dm pag /)

potențate din punct de vede
re tehnic la activități de nivel 
mediu și uneori chiar inferior.

Numele inginerului Ion Vasl- 
le. minerul apreciat de ieri, ca
re prinlr-un admirabil efort dc 
voința a parcurs toate treptele 
ipostazei de miner, este bire- 
bunoscut in Valea Jiului. Nu e 
de mirare, deci, că părerea sa 
poartă girul aulentk ității:

— Nu mi-a fost deloc ușor și 
cu munca și cu cartea în ace
lași timp. Dar cum in fiecare 
râu <• șj un bine, mă bucur că 
am avut ocazia să învăț, zj de 
zi „cest uci-kc.u. laborator 
de organizare a muncii pe ca
re il consider a fi abatajul. Iu- 
crind, conducindu-mi ortacn. 
venind permanent in contact 
cu cadre tehnico-inginerești nu 
am încetat să-mi imaginez cum 
voi fi eu tind îmi voi vedea vi
sul împlinit. In tăcere mi-am 
pt-rmls să fiu critic cu superi
orii care se perindau prin fața 
mea, așa cum voi li de altfel 
și cu mine însumi. Șl știți care 
este concluzia mea, a unul om 
legal cu trup și suflet de mi
na ? Că intrările In mină tre
buie să mi le pregătesc de aia- 
ra, din raportul maiștrilor, din 
consultarea hărților, astfel incit 
timpul petrecut in subteran să 
aibă eficiență maximă. Mă voi 
feri să iac un ritual din intra
rea in mină șl voi căuta să a- 
cord minunațJlor noștri mineri 
din adincuri ceea ce cer ei de

la un cadru tehnic: O COOR
DONARE COMPETENTA. LA 
UN NIVEL SUPERIOR.

Inutil să mai adăugăm că sub 
scriem întrutotul acestei păreri: 
a lucra o zi sau două alături de 
muncitorul din abataj sau de 
la pregătiri este desigur un gest 
frumos, dovedind un elan și o 
dăruire de sine mult purtate 
dincolo de nivelul mediu. Dar 
nu ar fi oare util să încercăm 

ne imaginăm pierderea in
comparabil mai mare in compa
rație cu rezultatul practic al 
susnumitu-i inițiative pe care 
o resimt restul brigăzilor, frus- 
tate in efortul lor, de o coordo
nare eficientă ?

Se impune o delimitare : pre
zența în birou a cadrc-lor in
ginerești se datorează cîteoda- 
tă unor cauze care nu au fost 
semnalate in repetate rin- 
duri. Este Intr-adevăr o si
tuație cu totul anormală să 
< onslati că ore în șir sini 
sacrificate pentru completări 
de registre a căror unică 
rațiune este aceea de a oferi o 
evetuală „acoperire", întocmirii 
de lucrări statistice, de o utili
tate extrem de relativă etc. Este 
necesar ca persoana nufbită în- 
tr-o funcție dc răspundere sfi 
prezinte garanția profesională 
și morală corespunzătoare, iar 
odată numită să i se acorde tot 
creditul necesar (cadrului teh
nic și nu birlici) exercitării 
respectivei funcții. Acest timp 
de lucru destinat producerii u- 
nor documente de arhivă, se ex

clude de ia sine ca fiind contrar 
naturii profesiunii în cauză și 
generator de confuzii prin in
cluderea in el și a timpului atît 
de necesar dc documentare, co
laborare a proiectelor ele.

Nu mai puțin importantă apa
re problema formării cadrelor 
tehnice, organizarea slagialurii 
acestora privită ca o etapă in
dispensabilă și determinată pen
tru o bună evoluție profe
sională ulterioară.

— In prezent, lucrez in ca
drul sectorului de deschideri al 
minei Uricani — ne declară in
ginerul Emilian Neagoe — un
de am ajuns după o rotație pe 
la mai toate sectoarele între
prinderii. Aceasta — ca și re
zolvarea unor probleme con
crete Intre care aș cita con
fecționarea șl montarea foxperl- 
mentală a unui monorai in blo- 
mul III — a contribuit In foarte 
mare măsură la formarea unor 
deprinderi practice, mi-a permis 
să preiau imediat după perioa
da de staglatură numeroasele și 
complexele sarcini tehnice șl e- 
conomlce care apar in activita
tea de investiții.

E vorba de un exemplu po
zitiv care ilustrează înțelegerea 
superioară a procesului de for
mare profesională, solicitudinea 
acordată in depășirea unor gre
utăți inerente începutului. Din 
păcate, situația dc ansamblu o- 
leră și exemple mai puțin lău
dabile, oxprimtnd dezinteres 
pentru pregătirea unor cadre 
de conducere atît de imperios 
cerule de dezvoltarea impetuoa

să a bazinului, superficialitatea 
in executarea unei sarcini de 
mare actualitate și responsabili
tate. Se impune încadrarea în 
prevederile actelor normative 
referitoare la perioada de sta- 
gialură, angrenarea treptată a 
stagiarilor în problerpele speci
fice producției, evitarea specia
lizării lor înguste ca și a uti
lizării in activități administra
tive nesemnificative. O premisă 
a unui randament superior în 
activitatea de conducere și de 
concepție o constituie stabiliza
rea cadrelor. Faptul că statele 
dc funcțiuni ale unor unități se 
modifică lunar, îndeosebi la 
sectoarele" productive, arată că 
problemele încadrării in funcții 
conforme cu aptitudinile, creării 
unui climat psiho-sociul adec- 
vaț, mai reprezintă uneori pre
ocupări periferice, trădînd sub
estimarea factorilor subiectivi 
ai procesului dc producție.

Trăind intr-o epocă în care 
inteligența tinde să devină obi
ectul unei aprige concurențe se 
cuvine s-o considerăm ca pe un 
capital ce trebuie investit și 
utilizat cu maximum de utili
tate. In virtutea acestui dezi
derat este o îndatorire majoră 
a conducerilor unităților minie
re să « analizeze efortul dc cre
ație al cadrelor tehnico-ingine
rești în direcțiile cele mai adec
vate, pregătirea acestora să de
limiteze precis sferele de atri
buții, contribuind astfel la ri
dicarea eficienței economice de 
ansamblu.

Sgarele răsare la ora 4,44 și 
apy^e la ora 19,58.

Zile trecute din an — 196. 
Zile rămase — 170.

EVENIMENTE

1892 — A murit actorul Gri- 
gore Manolescu (80 do ani);

1907 — A murit acad. Tu
dor Arghezi, poet și prozator, 
clasic ăl literatyrii române (n. 
21 V 1880); 1789 — Căderea 
Bastiliei, sărbătoare naționa
lă a Franței ; 1958 — Procla
marea Republicii Irak. Sărbă
toare națională ; 1889 — A a- 
vul loc Congresul Internațio
nalei a Il-a (Paris 14—16).
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PE TR(PȘ.\N'l —1 Noiembrie: 
Silvia, Republica: Mțiry Popi- 
ins, seriile I^-II ; ^ETRll-A: Si
mon BoUvar; LOî^EA - - Ml- 
neryl : Oliver, seriile 1—11; 
ANlK'OASA: Castanele sînt 
bune ; VULCAN : Felix și O- 
lilia, seriile 1 -II ; BÂRBÂ-

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

’.2,25 Telejurnal; 16,00-17,00 
Teleșcoalfi; 17,30 Deschiderea 
emisiunii de după-amiază. 
Curs de limba engleză. Lecția 
■1 2-a ; 18,00 Revista literară 
TV; 18,30 Satul contemporan:

Satul In timpul viilor"; 19,00 
Tragerea Loto; 19,10 Moment 
folcloric cu acordeonislul llie 
Udilă ; 19,20 1 001 de seri:
„Zdreanță"; 19,30 Telejurnal ; 
20,00 Raportăm Conferinței 
Naționale a Partidului. Oameni 
și fapte din murea întrecere; 
20,15 Film artistic: „Facerea 
lumii". Scenariul : Eugen Bar
bu ; 22,00 Ancheta TV Cil 
costă și cît valorează cerceta
rea ? Emisiune de Andrei 
Banc; 22,25 Imagini din Fran
ța — film documentar ; 22,50 
24 de ore.

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

VINERI 14 IULIE

Muzică de promenada , 15,00 
Buletin de știri ; 15,05 Radio- 
ancheta economică ; 15,30 Mu
zică de estradă ; 16,00 Radio
jurnal. Buletin meteo-rutier; 
16,15 Piese corale de D. D. Bo
tez ; 16,30 Știința la zi; 16,35 
Melodii populare cu Măriră 
Pitu și Victor Negrea ; 17,00 
Pentru patrie; 17,30 Muzică 
populară interpretată de Ma
ria Firulescu și Florica Duma;
17.45 Un mesager al cîntecu- 
lui: Raphael ; 18,00 Orele serii; 
20,00 Tableta de seară , 20,05 
Zece melodii preferate; 21,(X) 
Muzică populară interpretată 
de Ion Lui«an; 21,10 Revista 
șlagărelor ; 21,25 Moment poe
tic ; 21,30 Bijuterii muzicale;
21.45 Cînlă Emil Dimitrov ; 
’2,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport ; 22,30 Con-
ert de seara ; 24,00 Buletin 

de știii ; 0,03—G.' O Estrada
nocturnă.

VINERI 14 IULIE

9,00 Deschiderea omisiunii 
de dimineață. Telex ; 9,05 Film 
serial pentru copii : „Fiul mă
rii" 9,35 „Cilu-i Someșul de 
mure" — < intere și jocuri
populare de pe Valea Someșu
lui ; 10,00 Curs de limba ger
mană. Lecția a 3-a; 10,30 De
sene animale : „Urme pe as
falt" ; 10,45 Sensul acțiunii : 
Perfecționarea; 11,15 Pagini de 
umor: Aventuri în epoca de 
piatră; 12,05 Bucureșliul ne
cunoscut: l-intînile orașului;

Programul 1 . o,<10 Muzică și 
actuaiiiâti ; 7,00 Radiojurnal ; 
8.00 -".mărul presei ; 9,30
Memoriu pâmintului româ
nesc i reluare); 10,00 Bule
tin de jtiri ; 10,05 C-an Moldo
va pt- la noi - muzică popu
lară; 10,30 Tot inainte ; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Din mu
zica popoarelor; 11,15 Pe te
me juridice ; 12,00 la microfon: 
Doina Badea și Claude Fran
cois ; 12,30 Intîlnire i u melodia 
populara și interpretul prefe
rat ; 13,00 Radiojurnal; 13,30 
Estivală — muzică de prînz ; 
’ 1.00 Compozitorul săplăminii 
— Paul Constanlinescu ; 14,m

Ieri, temperatura maximă a 
fost la Petroșani de plus 18 
grade, iar la Paring de plus 
16 grade. Minima din uim'I 
nopfii a fost de plus 15 grade 
și, respectiv, de pin- 12 gra
de.

PENTRU URMAT ‘AREI.E 
24 DE ORE : Vreme instabilă 
< u cer mai mult noros. Vor 
continua să eadă precipitații 
sub formd de averse de ploaie 
însoțite de des <’• ari electri
ce.
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DIN ȚARĂ ȘI DE PESTE HOTARE
lowrâșiil ion tihcoreiic, naurcr 

s-a înapoiat in Capitală
PARIS

Joi la amiaza s-a înapoiat in 
Capitală delegația Republicii So
cialisle România. condusă de 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
președintele Consiliului de Mi
niștri. caic a participat la lu
crările celei de-a \XVl-a sesi
uni a Consiliului de Ajutor E- 
conomlc Reciproc de la Mosco
va.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Gheorghe Rădulescn, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Maxim Berghianu. pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării. Teodor Marinescu, 
șeful secției relații externe a 
C.C. al P.C.R.. loan Avram, mi
nistrul Industriei construcțiilor 
de mașini. Mihail Tlorcscu. mi
nistrul industriei chimice, loan 
Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru știință și teh-

nologic, Octavian Groza, 
nistrul energici electrice, 
Diăgan. secretar general al < 
stilului de Miniștri, Radu < 
stanlincscu, vicepreședinte 
Comisiei gin ernamcntale de co
laborare șt cooperare economl- 
<ă si tehnică și Vaslle Bucur, 
locțiitorul reprezentantului pe 
mancnl al Republicii Socialiste 
România în C./X..E.R.

Delegația a fost însoțită dc 
consilieri și exporti.

La sosire, pe aeroportul Bă 
neasa. erau prezcn|i tovarășii 
llic Vcrdeț. prlm-viceprcșcdinte 
ai Consiliului dc Miniștri. Paul 
Niculescu-Mizil, Emil Drăganes- 
cu. Janos Fazekas, Ion Pățan. 
Mihai Marinescu vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai guvernului și alte 
persoane oficiale.

A fost de față V. 1. Drozdcn-

mi- 
lon 

Con- 
Con- 

! al

ko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București,

1 a aeroportul Vnukovo-II. to
varășul Ion Gheorgho Maurer șl 
membrii delegației române au 
fost conduși de A. N. Kosîghin, 
președintele Consiliului dc Mi
niștri al U.R.S.S., M. A. Lese- 
clko și 1. V. Smirnov, vicepre
ședinți ai Consiliului dc Miniș
tri, V. S. Flodorov, ministrul in
dustriei de prelucrare a țițeiu
lui și petrochimice, N. V. Fad
deev, secretarul C.A.E.R., și al
to persoane oficiale.

Erau prezenți ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România 
în Uniunea Sovietică. Gheorghe 
Badrus, și membrii Ambasadei 
Române.

(Agcrprcs)

Declarația Comitetului Națiunilor Unite 
pentru Namibia

Reluarea convorbirilor evadripartite 
in problemele Vietnamului

Situația pe fronturile
de luptă din Indochina

NEW YORK 13 (Agerpres). 
— Comitetul Națiunilor Unite 
pentru Namibia — anunță agen
ția Associated Press — a dat 
publicității o declarație în care 
iși exprimă profunda preocupa
re în legătură cu eforturile tot 
mai persistente ale guvernului 
sud-a frican dc a dezmembra te 
ritoriul Namibiei, sfidînd astfel 
direct rezoluția Organizației

Națiunilor Unite cu privire la 
acest teritoriu.

Declarația condamnă hotări- 
rea regimului de la Pretoria dc 
a acorda. în mod discriminato
riu o așa-zisă ..autonomie ad
ministrativă" triburilor Ovam- 
bos, propunînd, de asemenea, 
un statut similar triburilor Da- 
mara. Comitetul apreciază aces
te acțiuni ca fiind îndreptate

împotriva unității poporului și 
integrității teritoriale a Namibiei.

Comitetul Națiunilor Unite 
pentru Namibia cere cu fermi
tate autorităților de la Preto
ria să anuleze toate măsurile 
care prejudiciază integritatea 
teritorial, a Namibiei și să se 
abțină de la orice acțiuni pri
vitoare la un teritoriu care nu 
ii aparține.

PARIS 13 (Agcrpres). — Du
pă o întrerupere de peste două 
luni, determinată dc refuzul de
legațiilor americană și saigo- 
neză de a mai participa la lu
crări, joi au fost reluate. în ca
pitala Franței, lucrările Confe
rinței evadripartite în proble
mele Vietnamului.

Luînd cuvînlul, în cadrul ce
lei dc-a 150-a ședințe Nguyen 
Thi Binh, șeful delegației Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
dc Sud, a declarat că Statele 
Unite, sabotînd lucrările confe
rinței, au întreprins, în același 
timp, escaladarea războiului in 
Vietnam, operațiune extraordi
nară prin consecințele sale, au 
mărit numărul crimelor împo
triva poporului vietnamez, sfi- 
dînd popoarele iubitoare de pa
ce ale lumii. Vorbitoarea a de
mascat metodele barbare ale 
agresorilor americani de duce
re a războiului, care au folosit 
arme chimice, bombe cu napalm 
și fosfor împotriva așezărilor 
pașnice și a locuitorilor.

Xuan Thuy, șeful delegației 
R.D. Vietnam, a condamnat cu 
hotărîre acțiunile agresive ale 
imperialiștilor americani împo
triva R.D. Vietnam și a între
gului popor vietnamez. Mina
rea porturilor R.D.V., bombar
darea orașelor Și a altor puncte 
populate, a spus el. au provo-

cut numeroase victime in 
d'irilc populației pașnice, 
viația americană, în mod 
berat și planificat, a ‘__ .....
bombardarea sistemelor c?e di
guri și dc obiective hidrotehni
ce, cu scopul criminal dc a pro
voca inundații în Vietnamul de 
nord, în timpul sezonului plo
ios. întreaga lume aștepta ca 
partea americană să se întoar
că la Conferința dc la Paris cu 
dorința de a începe convorbiri 
serioase. Totuși, declarația pre- 
șed'nlelui Nixon din 21 iunie nu 
conține clemente revelatoare în 
acest sens. Repetarea de către 
cl a ..propunerilor pașnice din 
8 mai" înseamnă dorința dc a 
menține regimul neocolonialist 
în Vietnamul de sud.

„Subliniem încă o dată, a 
spus în încheiere Xuan Thuy, 
că. tratativele reprezintă calea 
cea mai bună pentru a înceta 
războiul și a restabili pacea în 
Vietnam, pace care este avan
tajoasă popoarelor vietnamez și 
american11.

Delegatul Statelor Unite, Wil
liam Porter, a declarat că po
ziția țărij sale Se bazează în 
continuare pe planul din 8 mai 
al președintelui NiXon și a in
vitat cealaltă parte să prezin
te observații la acest plan. 
Partea americană — a spus el 
— va examina foarte atent 
punctele de vedele ale partene
rilor la discuții.

rîn-
A- 

del i- 
înccput

VIETNAMUL DE SUD 13 
gerpres). — In noaptea 
miercuri spre joi, avioane ame
ricane B-52 au efectuat noi rai
duri asupra provinciei Quang 
Tri, pentru a susține încercările 
de contraatac ale forțelor sal- 
geneze.

Joi, în zori, forțele de elibe
rare au supus tirului de ariile 
rie pozițiile inamice din Hue, 
precum și baza aeriană Danang.

Forțele de eliberare continuă 
să exercite presiuni asupra ina
micului în zona șoselei 13, ca
re leagă Saigonul dc \n Loc, 
precum și in Delta Mekongului. 
într-o regiune situată la 100 
kilometri X’csț și 70 kilometri 
sud de Saigon.

★

(A- 
de

In provincia învecinată Hai 
Hung, la 9, 10 și 11 iulie atacu
rile au dus Ia distrugerea ori 
avarierea gravă a numeroase 
porțiuni de diguri din localită
țile Hiop Cat, Hop Tien și Minh 
Tank. Agenția VNA mențio
nează drept cea mai serioasă 
distrugerea unei porțiuni vitale 
a digului “ ’ " ~
Hop Cat.

dlnlre
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Ample acțiuni de sprijin față 
Unității Populare din

de guvernul
Chile

SANTIAGO DE 
gerpres). — Ziua 
proclamată „Zi a ...... ...........
ționalc". a fost marcată, in nu
meroase localități chiliene, prin 
ample acțiuni dc sprijin față de 
guvernul Unității Populare.

In localitatea minieră Saladil- 
lo. a axul loc o întrunire con
sacrată aniversării unui an de 
la naționalizarea de către gu-

CHILE 13 (A- 
de 12 iulie, 
demnității na-

vcrnul Unității Populare, 
pruiui și a companiilor 
ne din industria cuprului, 
ță agenția Prensa Latina.

La întrunire a luat cuvînlul 
președintele Salvador Allende, 
care a vorbit despre semnifica
ția acestui act pentru cucerirea 
unei reale independențe econo
mice și politice a Republicii 
Chile. Cuprul reprezintă 74 la 
sută din exporturile chiliene și

a cu- 
slrăi- 
anun-

Hop Tien și

13 (Agcrpres). — Du 
informează agenție

HANOI 
pă cum 
VNA, numărul avioanelor pier 
ciute de Statele Unite in R.D. 
Vietnam a njuns la 3 743 la 12 
iulie, zi în care a fost doborît 
un aparat RF-4, ce efectua un 
raid asupra provinciei Quang 
Binh.

Sport
ZURICH 13 (Arerpres). — Co

misia de organizare a Cupelor 
europene de fotbal a hotărî! ca 
tragerea la sorți a meciurilor 
pentru turui doi să aibă loc la 
2 octombrie, la Roma.

De asemenea, Comisia a gă
sit de cuviință să facă unele 
modificări in tragerea la sorți 
efectuată pentru primul tur, 
astfel că. in „Cupa Cupelor", 
Rapid București va disputa pe 
teren propriu primul său meci 
cu formația suedeză Landskro- 
na.

Sport

Lacul Snagov. găzduiește as
tăzi și ruîine, un important test 
preolimpic pentru vîsiașii și ra- 
îaerii noștri — „Regata Snagov" 
la canotaj academic. La ediția 
din acest an și-au anunțat par
ticiparea echipajele reprezenta
tive ale Cehoslovaciei. R.S.S. U- 
crainiene și României. Progra
mul cuprinde astăzi probele eli
minatorii șl recalificările, 
mîine cu începere de la 
9,30 toate cele șapte finale.

kia-Plovdiv din Bulgaria. Prime
le două etape se vor disputa pe 
șoselele București — Alexan
dria și București — Oltenița, iar 
cea de-a treia se va desfășura 
in București, unde pe 
Maior Coravu va avea 
cursă pe circuit.

Programul competiției 
următorul : In prima 
(București — Alexandria) care 
măsoară 130 km. startul tehnic 
se va da de la km 11 la ora 
15,30 ; cea de-a doua etapă se 
dispută pe șoseaua București — 
Oltenița (100 km în care ora 
startului este aceeași 15,30), iar 
ultima etapă, se desfășoară in 
circuit pe strada Maior Coravu, 
cu începere de la ora

★
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strada 
loc o

es te 
etapă,

9,00.

iar
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HANOI 13 (Agerpres). — Du
pă cum informează agenția 
VNA, aviația americană a con
tinuat bombardarea sistemelor 
dc diguri din importantele pro
vincii producătoare dc orez 
Thai Binh și Hai Hung, din del
ta Fluviului Roșu. Astfel, la 11 
iulie, avioane ale S.U.A., ve
nind in mai multe valuri, au a- 
tacat digul Tra Ly, din vecină
tatea orașului Thai Binh, atac 
soldat cu uciderea ori rănirea 
mai multor locuitori. In zilele 
do 9, 10 și II iulie, au fost 
bombardate diguri ori ecluze la 
Tien Hai, Thai Thuy. Quvnh 
Phu și Dong Hung, do aseme
nea în provincia Thai Binh.

-------♦
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asigură peste 25 la sută din re
sursele financiare bugetare. Șe
ful stalului chilian a menționat 
printre realizările guvernului 
Unității Populare politica ex
ternă independentă, care a per
mis restabilirea relațiilor diplo
matice cu o serie de țări, între 
care Cuba, R.D. Vietnam, R.P.D, 
Coreeană și Guineea. Aceste 
acte de politică externă — a 
declarat el — au fost realizate 
pe baza respectului normelor 
de drept internațional. „Respec
tăm dreptul la autodeterminare 
al fiecărui popor și neinterven
ția în afacerile externe ale al
tor țări, după cum nu admitem 
nimănui să intervină in trebu
rile noastre* — a declarat Al
lende.

Alegerea senatorului McGovern candidat oficial 
al Partidului democrat

la alegerile prezidențiale din
WASHINGTON 13 (Ager

pres). — Principalul candidat 
democrat pentru alegerile prezi
dențiale din luna noiembrie, se
natorul George McGovern, a 
obținut, în cursul ședinței de 
miercuri seara a Convenției de 
la Miami Beach, învestitura 
Partidului democrat. Votul fi
nal indică un sprijin neașteptat 
de mare din partea dclegaților 
statelor, depășind cu mult mi: 
nimul necesar dc 1 509 manda
te. înainte de schimbările de 
voturi permise de o reglemen-

de
pot 
se- 
ob-

tare a Convenției, prin care 
legații unui număr de state 
sprijini o altă candidatură, 
natorul din Dakota de sud 
ținuse deja 1 728 de mandate,
pentru ca, după efectuarea a- 
cestor schimbări de opțiuni, nu
mărul mandatelor favorabile să 
sporească pînă Ia 1 8(54,95.

Pe locurile următoare s-au 
clasat candidații Henri Jackson 
cu 486,65 mandate, George 
Wallace — cu 377 mandate, 
Shirley Chisholm — prima fe
meie de culoare din S.U.A. ca
re candidează la funcția prezi-

Conferința pentru securitate și

S. U. A
dențială — cu .101,45 mandate 
și Terry Sanford — cu 74,5 
mandate.

Au mai primit mandate toți 
ceilalți foști candidați în alege
rile preliminare : McCarthy (2), 
Muskie (10,8). Humphrey (31). 
Mondac (1), Kennedy KH-5) 
Mills (32,8) și Hayes (5).

Imediat după anunțarea vic
toriei, primul telefon pe care 
l-a primit senatorul George 
McGovern a fost din partea se
natorului Hubert Humphrey, ca
re i-a promis întregul său spri
jin în campania electorală.

LONDRA 13. - Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite: In noaptea 
de miercuri spre joi, in Irlan
da de Nord au avut loc noi 
ciocniri singeroase, soldate cu 
5 morii și numeroși răniți. Pu
ternice explozii au distrus cîte- 
va clădiri din lîNfas. > Lon
donderry.

In ciuda acestor violențe, ca
re amenință să ducă la o con
fruntare și mai aspră între 
protestanți și catolici, se aud tot 
mai frecvente glasuri care cer 
restabilirea calmului și continu
area dialogului. După cum re
latează presa londoneză, Sea
mus Twomey, comandantul uni
tăților din Belfast ale aripii pro
vizorii a organizației I.R.A. (Ar
mata Republicană Irlandeză), a 
declarat că este gata să procla
me Un nou armistițiu, dacă tru
pele britanice „își vor respec
ta angajamentul luat". Potrivit 

I cotidianului „The Guardian", 
declarația a fost primită favo
rabil în rîndul 
britanice, sporind 
clamării unui nou

In prezent, în
Nord „pentru păstrarea ordinii" 
se află 17 000 dc soldați brita
nici, 6 000 polițiști și 8 000 mem
bri ai „regimului pentru apăr- 
rarea Ulslerului".

oficialităților 
șansele pro- 
armistițiu.
Irlanda de

colaborare în Europa

[ |.j Dam. mi nistrul aiacc- 
....... externe al R.P.D. Coreene, 

•s a primit pe Ion Datcu, repre- 
8 zentanlul permanent al Repiibli- 
Ș cil Socialiste România la O.N.U 
8 aflat într-o vizită la Phenian. 
$ Cu acest prilej a avut lor o 
8 convorbire prietenească.
$ Ministrul de externe al R.P.D. 
Ș Coreene a oferit un dineu în 
8 cinstea reprezentantului perma- 
5 nent al României la O.N.U.
§
ț Q Parii, ipanții la demonstra-
8 țiiic care au avut loc in mai 

multe orașe din provincia Bue- 
§ nos Aires au cerul legalizarea 
8 Partidului Comunist din Argen- 
5 lina, interzis în anul I960, in- 
8 formează agenția TASS.
Ș Politia a intervenit pentru a 
•5 împrăștia pe demonstranți. Mal 
8 multe or-isnane au foci arestate. I
8 la I ubeck. Mannheim,
8 Karlsurhe, Saarbrucken, Mun- 
8 chen și in alle localități din 
8 R.F a Germaniei au avut loc, 
8 in ultimele zile numeroase acți- 
8 uni de protest ale partizanilor 
j» păci’ împotriva corn mării răz- 
8 borului dus de S.l \. în țările 
8 Indochinel. Participant1! la mi- 
8 linguri și demonstrații au con- 
8 damnai escaladarea acțiunilor 
** militare americane intre care 
8 ' ombardarea digurilor din R.D. 
8 Vietnam.
S
8 ($? întreprinderea ungară de
Ș comori exterior „Tehnoimpex*’ 

a încheiat un acord de coopc-ra- 
8 re pe cinci ani ru firma vest- 
Ș berlin., 5 ..Fritz Werner", trans- 
8 mile agenția M.T.I. In baza a- 
8 cordului. firma vest-berlineză 
8 transmite părții ungare întreaga 
8 documentație si droplul de pro- 
j; diictie pentru patru tipuri de 
8 mașini unelte moderne, de ma- 

ie precizie.
$ In ultima vreme, in rindu- 
8 rile P.C. Italian au intrat nu- 

meroși muncitori, țărani și in- 
Sj tclectuali După cum informea- 
8 ză ziarul „L’Unita", P.C. Italian 
§ are in prezent 1 539 515 membri. 
8
Ș © Asociația învățătorilor din 
8 Republica Populară Bangladesh 
Ș desfășoară o amplă campanie 
8 pentru lichidarea analfabetismu- 
j; lui din țară. In acest scop, ur- 
8 mează să fie organizate cursuri 
8 pentru vîrslnicii neștiutori de 
Ș certe, rare vor avea, totodată, 
8 prilejul să ia cunoștință în 
Ș cursul lecțiilor de metodele îna- 
8 infale de sporire a producției 
8 agricole.
88 t£ Intr-un interviu acordat 
Ș ziarului „Weslialische Rundsc- 
8 hau", cancelarul vest-german 
8 Willy Brandl a reafirmat că, du- 
Ș pă alegerile parlamentare anti- 
8 cipate programate pentru decem- 
*5 brie a.c.. Partidul Social-Demo- 
Ș crat intenționează să continue 
8 colaborarea in cadrul unei coa- 
S; liții guvernamentale cu Partidul 
8 Liber Democrat.
s
8 0 Nava spațială americană
Ș „Pioneer-IO'»', lansată în direcția 
Ș planetei Jupiter, va pătrunde, la 
8 15 iulie, în misterioasa centură 
Ș a asteroizilor și va începe tra- 
8 versarea acesteia, care va dura 
Ș șapte luni, în urma căreia se va 
8 stabili dacă oamenii vor putea 
8 explora planetele periferice ale 
Ș sistemului solar în deceniile 'U- 

iloare.

De asemenea, în urma unor 
schimburi de vederi, care au a- 

' vut loc în ultima vreme, au fost 
avansate unele sugestii privind 
perioada în care ar urma să se 
treacă la pregătirea practică a 
conferinței, considerindu-se 
aceasta poate fi convocată în 
prima parte a anului 1973.

După părerea României, ca și 
ale altor forțe progresiste și de
mocratice, există absolut toate 
condițiile și premisele necesare 
ca trecerea la pregătirea practi
că și organizarea conferinței să 
aibă loc cît mai curînd posibil 
fără nici o amînare.

Țara noastră estimează că, 
sarcina dc prim ordin a momen
tului politic actual o constituie 
trecerea la realizarea de contac
te multilaterale în vederea de
finitivării ordinej de zi a con
ferinței, stabilirii niveluluj de 
participare, a datei exacte de 
ținere a acesteia, a modalităților 
dc convocare și a modului de 
desfășurare a lucrărilor.

Importanța etapei următoare 
a dialogului intereuropean. a

convorbirilor pregătitoare mul
tilaterale și a conferinței constă, 
înainte de toate, în aceea că ea 
este chemată să prefigureze o- 
biectivul final al tuturor efortu
rilor întreprinse, care, în con
cepția țării noastre, trebuie să 
conducă la crearea unui sistem 
de angajamente liber consimți
te, clare și precise din partea 
tuturor statelor interesate, în
soțite de măsuri concrete, care 
să excludă folosirea forței sau 
amenințarea cu folosirea forței, 
să ofere garanții depline că 
fiecare popor este la adăpost de 
orice acte dc intervenție și de 
presiune din afară, ca toate na
țiunile să se dezvolte liber în 
conformitate cu propria voință 
și să colaboreze într-un climat 
de strictă respectare a princi
piilor independenței și suvera
nității naționale, neamestecului 
în afacerile interne, egalității 
depline în drepturi, avantajului 
reciproc.

O premisă esențială pentru a 
înainta cu pași hotărîți spre un

nou sistem al securității în 
Europa o reprezintă desigur, re
cunoașterea realităților existen
te pe continent, esențial fiind 
însă ca această recunoaștere să 
nu se facă printr-o consfințire 
mecanică a statu-quo-uluj poli
tic actual, ci prin întreprinde
rea unor măsuri care să permi
tă depășirea divizării continen
tului în blocuri politico-milita- 
re opuse. înlăturarea grupărilor 
închise, a oricăror bariere în 
calea unei colaborări largi, re
ciproc avantajoase între toate 
popoarele.

Pentru a asigura continuita
tea procesului de edificare a 
sistemului securității europene, 
o deosebită importanță ar avea, 
de asemenea, cr&drea unui or
ganism permanent al conferin
ței, care să-și desfășoare activi
tatea între sesiunile acesteia.

O cerință legitimă este aceea 
do a se asigura atît la faza pre
gătitoare, cît și la conferința 
propriu-zisă, participarea plc- 
rară, directă, pe baze egale și

suverane, fără nici o discrimi
nare, a tuturor țărilor interesa
te, renunțarea la orice abordări 
și practici restrictive, de la 
bloc Ia bloc.

In fața acestor deziderate 
majore, de mare actualitate ale 
vieții politice europene. Româ
nia -va acționa cu toată hotârî- 
rea pentru folosirea condițiilor 
deosebit de favorabile Pe care 
le are trecerea neîntîrziată la 
pregătirea pe baze multilaterale 
și convocarea conferinței pentru 
securitate și cooperare în Euro
pa, — pas important în direcția 
statornicirii unor relații de tip 
nou, democratice, între statele 
continentului.

ultimele condiții, ca urmare a 
semnării protocolului final al 
acordului cvadripartit asupra 
Berlinului occidental, ratificării 
ceva mai înaintate a tratatelor 
sovieto-vest-german și polono- 
vest-german ș.a., participanții la 
ultima sesiune a Consiliului mi
nisterial N.A.T.O. de la Bonn 
au trebuit să se declare și să 
consemneze în comunicatul fi
nal acordul cu privire la înce
perea la Helsinki a reuniunii 
multilaterale pentru pregătirea 
conferinței.

Este notabil faptul că în pro
cesul de netezire a căii confe
rinței europene, pe lingă acor
dul dat de țările N.A.T.O., la 
care ne-am referit mai sus, s-a 
reușit să Se ajungă la o anumi
tă delimitare, mai clară, a pro
blemelor care ar urma să fie a- 
bordate atît la reuniunea mul
tilaterală pregătitoare de la 
Helsinki, cît și la prima confe
rință pentru securitate și coope
rare.

că

Azi după-amiază, cu 
de Ia ora 17, ștrandul 
cat „Preparatorul1' 
va găzdui un interesant concurs 
de înot, rezervat copiilor și ju
niorilor mici (15-16 ani).

In afara concurenților local
nici, la întreceri vor participa 
și înotători, campioni ai Repu
blicii Socialiste România, mem
bri ai lotului român care se 
pregătesc in vederea campiona
telor Balcaniadei de Ia Izmir 
(Turcia).

Probele de concurs sînt ur
mătoarele: 50 m copii (10-14 
ani) și 100 m — juniori mici.

începere 
termofi- 

din Lupeni

Clubul sportiv Olimpia din 
București, organizează, cu în
cepere de astăzi și pină dumi
nică inclusiv o competiție ci- 
clistă pe etape la care în afara 
cicliștilor de la Steaua, Dinamo, 
Voința și Metalul Plopeni vor 
participa și rutieri de la Tra-
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