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Sprijinitori fervenfi ai inițiativei

Evidenția ti in întrecere

Fapte Rodnica participare a tinereții
semnificative

ft
niajorînd productivitatea realizată fată de cea 
cu 6 la sută.

Naționale a partidului pen
tru luna iulie și extins ulte
rior pentru noile etape ale 
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j ANUL XXIX Nr. 7 082 MIERCURI 9 AUGUST 1972 4 pagini 30 bani

RESPONSABILII Alt

Minerul DUMITRI BĂ- 
LAȘCOIU se bucură de o 
popularitate demnă de invidiat 
la sectorul I al minei Dilja. 
Iată ce ni s-a spus despre el 
și brigada Iui din abatajul ca
meră 2 est, blocul 2.

— In luna iulie au avut 
planificat un randament de 
4.78 tone pe post. Ei au 
realizat 4.80 tone, depășin- 
du-și planul lunar de pro
ducție cu 275 tone dc căr
bune. Angajamentul brigăzii, 
stabilit în zilele marii emu
lații din preajma Conferinței

în întîmpinarea zilei de 23 August 
publiciiși a celei de-a XXV-a aniversări a
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stea zilei de 23 August și a |

I celei dc a XXV-a aniversări . 
a Republicii este de 200 to- j 
ne peste plan in fiecare lu-
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la abatajul
2 est Dilja

Pe iulie, un plus 
angajament de 75

de la 2 est, adică 
Bălășcoiu. brigadie- 
săi de schimb CON

ST WTIN VORNICL, VA
SILE BUTA, MARTIN 
KULCSAR. ION COCEA 
ortacii lor s-au afirmat 
s-au făcut cunoscuți prin dis- 

Iciplina și organizarea care 
domnesc in abatajul lor, prin 

I rezultatele constant bune pe 
care le-au obținut in toată 

I perioada trecută din ------*
an. prin cîștigurile sul 
țialc — pe iulie de 158 Iei 

Ipe post de miner — r
prin exemplul însuflețitor in 
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Cei mai fervenți sprijinitori ai inițiativei „două cicluri 
lunare in plus la abatajele frontale" sini brigăzile sectoru
lui IV al minei Lupeni, sector in care lucrează și brigada 
celui care a lansat inițiativa. Pășind din primele zile ale 
lunii august cu realizarea ritmică a sarcinilor dc plan, 
brigăzile conduse dc Vasile Caila și loan Solomon, alătura
te brigăzii Eroului Muncii Socialiste, Petre Constantin, con
dusă in aceste zile de locțiitorul șefului dc brigadă Con
stantin Nichita, s-au angajat să dea continuitate depășiri
lor înregistrate în luna iulie, cînd fiecare din brigăzi a 
realizat cite trei cicluri peste avansarea planificată, re
zultat obținut prin sporirea randamentului realizat față de 
<cl planificat cu 450 kg/post în brigada lui Ioan Solomon 
și 400 kg post in brigada lui Vasile Caila. Producția dc 
cărbune realizată peste planul lunar al celor două brigăzi 
a fost de 750 tone și respectiv 1 200 tone.

Pentru a se asigura din timp viitoarele capacități de 
producție ale sectorului IV, sector cu pondere în producția 
minei Lupeni, brigada dc pregătiri condusă de Alexandru 
Condoiu, a realizat doar in ultimele 20 de zile ale lunii 
iulie 80 ml de avansare în preabatajul culcuș al frontalu
lui 1 est, 
planificată

Tinerețea însoțită de pricepere și 
pentru o brigadă de mineri înseamnă 
a muncii și participarea tuturora la 
la producția de cărbune ce le revin — aduce după sine rod
nicie. Toate aceste atribute se potrivesc întocmai bravilor 
mineri din brigada condusă de cel mai tinăr șef de brigadă 
din sectorul I al minei Vulcan, Petru Ailincăi. Avîntul in 
muncă și ambiția de a fi în frunte a minerilor celor patru 
schimburi ale brigăzii, conduse de loan Dumitru, Abel To- 
kes. Ștefan Ceh și Francisc Biri, le-a permis să depășeas
că producția de cărbune planificată pe luna iulie cu a- 
proapc 400 de tone, asigurîndu-le un cîștig de 156 lei/post 
miner. Depășirea înregistrată s-a obținut Pe seama crește
rii productivități; muncii realizată în abatajul cameră 
care lucrează, față de cea planificată, cu 820 kg post.

Documentele
Conferinței
Naționale

a

ghid
al

partidului,41 de tone: țelul ei concret 
pînă în ziua de 23 este încă 
100 de tone în plus, iar pină 
la sfirșitul lunii — onorarea 
angajamentului.

—Iată un exemplu de par
ticipare plenară. Ia întrece
rea socialistă care, intr-ad( 
văr. este demnă de urmat..

VALORIFICAREA IN SORTURI SUPERIOARE

Dezbaterile adunării generale 
a oamenilor muncii de la Pre- 
parația cărbunelui Petrila s-au 
desfășurat sub 
rii adresate de 
tidnlui întregii 
realiza planul 
de termen. Discuțiile purtate au 
urmat calea după care a fost 
conceput și referatul de activi
tate al întregului colectiv de 
muncă al preparației, al comite
tului oamenilor muncii i străbă
tut de principialitate, exigență, 
și responsabilitate comunistă.

Colectiv omogen, al cărui osa
tură îl formează cadre cu stagii 
îndelungate de serviciu în pre- 
parație, cu pricepere și expe
riență, comuniști capabili să 
răspundă oricînd exigențelor 
sporite pretinse de dinamica as
cendentă de la an Ia an a pro
ducției de cărbune supus pre
parării și de îmbunătățirea in
dicatorilor de plan calitativi, 
muncitorii, tehnicienii și ingine
rii de aici au putut raporta un 
bilanț pozitiv pe primul semes
tru al anului: indicatorul can
titativ recalculat, valoarea pro
ducției globale, a fost depășită 
cu 610 000 lei, iar indicatorul 
calitativ, cheltuieli la 1000 lei 
producție marfă, a fost îmbună
tățit cu 33,94 lei. Aceasta a în
semnat realizarea unei economii 
la prețul de cost de peste 
217 361 lei și o depășire 
a producției la brichete de 4737 
tone.

imboldul chemă- 
conducerea par- 
natiuni de a se 
cincinal înainte

fost unAdunarea generală a 
bun prilej de analiză a muncii 
depuse de colectivul uzinei, iar 
discuțiile au permis — pe lingă 
reliefarea unor fapte pozitive 
șl relatarea experiențelor bune 
— aprofundarea critică a unor 
neajunsuri, lipsuri și greutăți 
întîmpinate. Alături de nereali

Adunări
generale 

ale
oamenilor

muncii
zarca producției nete și a sorti
mentului special pentru senii- 
cocs, care Iși au izvorul în mi
nusul de producție brută supusă 
preparării, depășirea conținutu
lui de cenușă al produselor li
vrate la cărbune spălat și bri
chete și, mai ales, neindeplini- 
rea sarcinii de producție a căr
bunelui spălat normal se dato- 
resc unor deficiențe in muncă 
proprie, nu-și au așa cum se

arăta și în referat — „justifi
cări obiective" ci depind de în
săși colectivul de preparatori 
petrileni.

„Pentru valorificarea superi
oară a materiei prime — cărbu
nele — și pentru a dobîndi o 
eficiență economică sporită se 
impune în primul rînd cunoaș
terea cu fermitate a unor mani
festări de indisciplină care con
tinuă să existe. A devenit prac
tică pentru unii dintre munci
tori să „adune" cu absențele de 
la, serviciu pe care le realizea
ză, fie nemotivat, fie cu zile de 
b<£ală, cite 2—3 concedii „de o- 
dihnă" pe an spunea Emillan 
Doboș, unul din muncitorii care 
ati luat cuvîntul. Putînd să in
tervină — prin urmărirea și con
trolarea strictă a autenticității 
incapacității de muncă a celor 
cu „scutire", să depisteze chiu
langii, reprezentanții sindicatu
lui ar fi putut aduce o însemna
tă contribuție la întărirea disci
plinei. Dar această intervenție 
riu s-a constatat. Zilnic, proce
sul tehnologic se desfășoară 
greoi din cauza acestor absențe 
la care se adaugă acei munci
tori ce răniîn în repaus fără a- 
cordul unității. Lipsa de efectiv 
care se înregistrează pe fiecare 
din schimburi conduce la nea- 
coperirea tuturor 
muncă, pretinzînd

locurilor de 
efort supli-

A. HOFFMAN

(Continuare in pag a J-a)

Este adevărat, sensul pro
fund pe care-l conferă eroii 
microreportajului nostru fap
telor lor nu poate fi nicicum 
trecut fn... umbră. Pentru că 
un fapt oarecare, dc muncă 
bineînțeles, chiar dară nu 
arc o bogată încărcătură dc 
.semnificații, rămine un fapt 
de muncă. Un fapt dc mun
că re presupun*' angajare 
Și responsabilitate. In primul 
rlnd, responsabilitate...

Ne-am obișnuit, vorbind 
despre contribuția, intr-o di
namică ascendentă, a unui 
colectiv sau altul dc muncă, 
la marea întrecere socialistă de 
azi, să nu evităm tandemul 
dc cuvinte — cu toate im
plicațiile sale adinei — res
ponsabilitatea socială. Și 
ne-am obișnuit bine. Pentru 
că orice faptă, înscrisă pe 
frontul muncii creatoare, i- 
lustrează, in fond, o virstă. 
Virsta responsabilității. O 
virstă in edificarea căreia, 
anii, anii, ca timp parcurs, nu 
intră nici măcar in discuți
ile... preliminarii.

Dovezi ale responsabilității 
sociale sint toate eforturile 
noastre unanime pentru a 
produce mai mult, mai ieftin 
mai bine. Eforturile comu
niștilor, strădaniile lor, ilus
trările vredniciei oamenilor 
muncii, ale tinerilor...

O știre la care remarci, in 
primul moment, doar stilul 
lapidar, provenită din orașul

Vulcan, ne-a reamintit de i- 
nițiatorii unei entuziaste 
chemări la întrecere, sinteti
zată fn doar trei cuvinte : 
„Micronul, gramul, secunda". 
Despre ce este vorba ? 50 de 
țineai de la Fabrica de stîlpi 
hidraulici Vulcan au con
fecționat, suplimentar, (n zi
lele trecute, peste 600 piese, 
a căror valoare poate fi esti
mată în jurul cifrei de 12 000 
lei. Ne-am reamintit și cele
lalte succese ale tinerilor de 
la F.S.II. Și elocventele an
gajamente ale acestora — in 
fiecare lună 2301)00 lei pro
ducție marfă și economii pes
te 350 000 lei — ni le-am re
amintit. Pline de esență, ini
țiativele harnicului colectiv 
dc uleciști, despre care Ca
rol Simonis. secretarul co
mitetului U.T.C, de la Fabri
ca de stîlpi hidraulici, nu 
găsea cuvinte mai elogiative 
spre a le caracteriza munca, 
prind viață. Din zi în zi fap
tele lor sint mal grăitoare. 
Incorporați organic in marele 
șuvoi al creației întregului 
colectiv al fabricii, stimulați 
de munca fără preget, rodind 
biruinff pe tot frontul, i co
muniștilor. detașamentul des
toinicilor tineri de la F.SH. 
dovedește tuturora, fn fond, 
că responsabilitatea n-are... 
virstă, Lor și nouă, tuturor, 
ne dovedesc tinerii de Ia 
F.S.H. acest lucru...
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întrecerea socialistă .s-a impus 
ca unul din cele mai eficiente 
mijloace de stimulare a iniția
tivei oamenilor muncii pentru 
îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de plan, contribuind in a- 
celași timp la creșterea conști
inței socialiste a salariaților și 
manifc'nrea patriotismului so
cialist

In radiul înliecern organizate 
în rindul colectivului de munci
tori de la C.D.E.E. Petroșani s-au 
obținut însemnate depășiri Ia 
indicatorii calitativi și cantita
tivi, precum și la executarea 
planului de lucrări pe semestrul 
I al anului 1972.

In urma recentei analize fă
cute de comitetul sindicatului 
pe secție, împreună cu condu
cerea centrului privind stabili-

rea evidențiaților și Iruntașilor 
în întrecerea socialistă, un nu
măr de 30 do muncitori au fost 
declarați evidential) pe semes
trul I 1972. Printre aceștia so 
numără Alexandru Almășan, 
Stan Bîtcă, Sabin Coc, Alexan
dru Dudău, Eugen Ercei, Dumi
tru Florea, Toador Kis, Iosif 
Laig, Teodor Nicoară, “ 
Oneasă, Ladislau Rus, 
Straja, Aurel Vlaicu, 
Tercche ș.a.

Dintre colectivele do 
tori care au contribuit 
la depășirea sarcinilor de plan 
au fost evidențiate echipele de 
reparații și revizii posturi și 
stații conduse de Vasile Straja 
Alexandru Almășan și Traian 
Oneasă.

Traian 
Vasile 

Nicolae

munci- 
efectiv

Unul din veteranii Uzinei de utilaj minier Pe
troșani este șl maistrul principal Iosif Czibula. 
meseriaș de nădejde, cu experiență și un bun 
sfătuitor.

Iată-1 in clișeul nostru verificînd cu atenție o

Centrul municipiului
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LITARE

în lumina
directivelor cu privire la sistematiza
rea teritoriului, a orașelor și satelor

Dezvoltarea continuă a ora
șelor din Valea Jiului, amplifi
carea procesului de urbanizare 
fac necesară desfășurarea unei 
susținute activități de sistema
tizare a centrului civic al mu
nicipiului, care — așa cum pre
văd Directivele Conferinței 
Naționale a partidului cu pri
vire la sistematizarea teritoriu
lui, a orașelor și satelor — 
SA PERMITĂ determina
rea PROFILULUI SOCIAL- 
ECONOMIC, AMPLASAREA 
RAȚIONALA A UNITĂȚILOR 
PRODUCTIVE, A CONSTRUC
ȚIILOR DE LOCUINȚE ȘI SO- 
CIAL-CULTURALE. DEZVOL
TAREA SA ARMONIOASĂ în 
strînsă corelare cu sistematiza
rea teritoriului înconjurător și 
cu dezvoltarea rețelei generale 
de localități din municipiu, a- 
sigurînd condiții cit mai bune 
de muncă și de viață pentru 
toți locuitorii.

Pornind de la necesitatea re- 
analizării, în termen de șase 
luni, a perimetrelor construibi- 
le ale orașului, pe care trebuie 
s-o efectueze Comitetul execu
tiv al consiliului popular mu
nicipal, în scopul transpunerii 
în viață a directivelor cu pri
vire la sistematizare, un redac
tor al ziarului nostru a adre
sat cîteva întrebări tovarășului 
inginer EMILIAN TOMULES
CU, vicepreședinte al consiliu
lui popular al municipiului Pe
troșani.

— După cum știm, pentru cen
trul civic al municipiului Petro
șani a fost avizat proiectul intac-

Convorbire cu ing. 
EMILIAN TOMULESCU, 

vicepreședinte al Consiliului 
popular municipal

mit de un colectiv condus de arh. 
Violeta Morariu, de la l.S.A.R.T. 
București. Ce ne puteți spune, 
in legătură cu modul cum se 
vor materializa proiectele amin
tite in sistematizarea centrului 
orașului Petroșanii

— Structura zonei centrale, 
cuprinsă între pîrîul Maleia și 
cartierul Carpați, a constituit 
de mult timp una din preocu
pările cele mai mari ce au stat 
în fața comitetului nostru exe
cutiv. Tocmai de aceea comi
sia municipală de arhitectură 
și sistematizare din cadrul Con-

siliului popular al municipiu
lui a analizat cu toată răspun
derea soluțiile prezentate de 
colectivul de proiectanți de la 
l.S.A.R.T. București, reținînd 
in final două soluții posibile, 
denumite X și Z.

Avînd în vedere diversele 
moduri de rezolvare urbanisti
că a zonei centrale, tratată In 
variantele prezentate, comisia 
a optat pentru soluția Z, în- 
trucît această variantă rezolvă 
optim o serie de probleme, o- 
ferlnd o perspectivă accentuat 
profilată pe fundalul masivului 
Paring. Se urmărește, deci, 
protejarea condițiilor naturale și

Convorbire 
Cornel

(Continuare

consemnată de 
IIOGMAN

in pag a i-a)
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Vă propunem o dezbatere etică

SENSURI, ATITUDINI, ADEVĂRURI
După ce am discu

tat despre șah și tenis 
(inițial am încercat să-i 
abordez cu fotbalul, 
dar amicii m-au cam 
„fluierat", dindu-mi de 
înțeles că mă vor su
porta cu greu dacă nu 
renunț la așa o bana
litate, în fața eveni
mentelor zilei) am in
trat pe nebăgate 
seamă în subiectul 
mă interesa. Ei bine, a- 
cest subiect — pe ca
re-l discută mulți, la 
care se pricep cu toții, 
de la mic la mare — 
se numește ciștigul ili
cit. Recunosc, cu bună 
știință am adus vorba 
despre oamenii puși pe 
căpătuială, care stîr- 
nesc o Îndreptățită in-

de
ce

dignare. Recunosc, tot 
cu bună știință mi-am 
ales interlocutorii. Pot 
fi învinuit, așadar, de 
subiectivism (o anche
tă al cărei rezultat a 
fost planificat), pot fi 
acuzat de alte lucruri 
mal grave (e greșit 
spus bună-știință, mai 
potrivită ir fi expresia 
rea intenție), dar nu 
pot fi acuzat că după 
apariția unui anumit 
proiect de lege-, în care 
am citit un anumit pa
ragraf, am luat hotărî* 
rea unei confruntări pe 
viu între două catego
rii do oameni cărora 
nu întîmplălor respec
tivul proiect aflat în 
dezbatere publică le-a 
găsit, deja, locul, in a-

celași articol, paragraf, 
aliniat.

Discutam deci despre 
veniturile ilicite. Tine
rii mei blonzi, „cu su
liță și scut" atacau ve
hement Întreg corte
giul afaceriștilor puși 
pe căpătuială, scoțind 
la iveală cu fină pu
tere de analiză aspecte 
inedite pc care, mărtu
risesc, nu le intuiam. 
Pentru a nu plictisi ci
titorii, pentru a sinteti
za oarecum monologu- 
rile de iirui'e, pentru a 
reliefa mai simplu con
cluzia rîndurilor de 
față recurg la multe 
prescurtări (mă rog la 
atitea cit îmi impune 
spațiul și, bineînțeles, 
scopul).

Ne aflam într-un o- 
raș minier, în preajma 
unei sărbători. Și a u- 
nei comemorări unice, 
din acelea capabile să 
renască in noi dimen
siuni nebănuile ale an
gajării. Ne aflam două 
persoane în puhoiul de 
oameni care se îndrep
ta spre o adunare fe
stivă. însoțitorului meu 
i-a fost ușor să-mi facă 
prezenturea „din privi
re" a cltorva tineri, pe 
care ii mai știam, pe 
care i-am mai văzut în 
obișnuitele localuri al
toite pe vechiul 
trunchi al pierderii de 
timp, pe care i-am au
zit mai apoi, spre sca
ră, dezbătînd probleme 
obișnuite. Adun vocile

lor în aceste 
rinduri, voci 
in ziua de 4 
1972, vocile unui trecut 
din care au fost extir
pate multe rădăcini, 
multi mărăcini...

Numele lui Ludovic 
S., (23 de ani, singur lo 
părinți, fără meserie, 
fără ocupație, îmbrăcat 
cu șic, nedespărțit de 
pachetul de Snagov) il 
mai aveam notat în 
carnet. L-am ascultat 
vorbind și din nou am 
făcut în gind o legătu
ră cu paragraful amin
titului proiect de lege :

puține 
rătăcite 
august

I. MUSTAȚA
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scrisoarea avea ca destinatar colectivul unei întreprin
deri din Vale. O scrisoare conținind un amplu raport de 
activitate pe un an de zile, al unui inginer care lucrase 
zece ani in această întreprindere. Am aflat apoi că, odată 
pe an, oamenii de aici primeau o asemenea scrisoare...

Erau analizate in rindurile ei, zile și nopți de muncă, 
erau disecate cauzele pentru care expeditorul nu putuse 
duce la bun sfîrșit o treabă... Rinduri din care se ghiceau 
neastimpăr, tinerețe, entuziasm... Gestul acestui inginer —

plecat din întreprindere din cauza unor motive obiective — 
de a-și informa foștii săi colegi de muncă despre ceea ce 
face el acolo, mi s-a părut încărcat de semnificații majo
re. Și tovarășii de muncă ii răspundeau la fel de amă
nunțit, la fel de vibrant, despre cum mai merg aci trebu
rile acum, despre succesele și insuccesele lor. Și încă un 
amănunt: scrisorile (indiferent de destinatar) constituiau 
un schimb de experiență util intre doi factori interesați de 
aceeași problemă.

Fără să vreau, printr-un reflux al memoriei, mi-au ve
nit in minte discuții (scrisori orale) penibile in care un alt 
inginer condiționa forului de conducere al întreprinderii rfl- 
minerea sa in unitate, de faptul dacă i se mărește salariul... 
procedeu de care uzitase peste tot, mai la toate locurile de 
muncă unde poposise în căutarea „El Dorado-ului" său.

...Un inginer considerind firească, mai mult, NECESA
RA o colaborare cu foștii săi colegi, raportul de activitate 
fiind firul nevăzut ce leagă pasiuni, amintiri, bucurii.

Un alt inginer abia venit fn întreprindere, umflat în 
pene, ironic și arogant cu cei care II primiseră In rindurile 
lor cu încredere, bătind cu pumnul In masă, certndu-și ba
nii „lui", drepturile „lui". Drepturi pe care nu le avea, bani 
pe care nu-i merita. Pentru că preocupat de găsirea argu
mentelor „forte" cu care și-ar putea intimida superiorii 
„uitase" un amănunt esențial: S/l MUNCEASCĂ.

Doi ingineri, două ipostaze, două atitudini posibile, fie
care din ele vorbind despre oameni.
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La clubul din Lupeni In luna seplemlirie ta apare

tkă
SOCIALISTĂ

Revistă teoretică 
și sociol-politică 

o C. C. al P. C. R.
Ținînd seama de etapa de dezvoltare a țării 

noastre, de cerințele actuale ale activității poli- 
tice-ideologice, revista „Lupta de clasă** se 
transformă într-o publicație cu apariție biluna
ră, purtînd denumirea Era socialistă.

Im X «Ir* Jiwlni «ci ivita tra < nllural-cducatlvă 
de ro««J> «te in1rarr«j| tn romi organic, necesar 
In viața locwilorikiT. F*1r ccwhizia care se Im- 
pnnr orirlmi obsrTvatan inlr-o perioadă rr.al în- 
delnnqaU de Itatf. Arest fapt pozitiv trebuie pri- 
rll d»n mai motto onghion ra reflex al găsirii 
unui limbaj adecvat intre instituția «te cultură și 
om; <a o mnoastcrr mai adinta a in>\eisului 
de cerințe spirituale care-1 Irăminlă pe om șl, in 
ultimă analiză, ca o Intrare curajoasă in miezul 
realitâlilor care iumireară o mulțime de subiec
te demne de atenție. In c«.rnța ei fiind muncă de 
cdnrațir roljloi de influențare a conștiinței, ac
tivității mltnralc de roasă ii revin sarcini com
plexe ce w realircază. de la caz la caz, pe diver
se căi si ni un sprijin colectiv.

Clubul sindicatelor din lupeni se incadrea- 
aă in această activitate generală. In ultimele luni 
a făcut proba unor mari rezerve de inițiativă 
deoarece $1 interesul pentru ceea ce-l frăminlă 
pe oameni a fost mai real. Incercind să afle răs
punsul Ia întrebări de fond (ce gtndeșlc omul 
despre o problematică sau alta de ordin econo
mii social sau politic, ce fenomene de natură e- 
tlcă se petrec intr-o colectivitate), clubul intră 
in zona actnalilâții si a interesului. Una din 
semnificațiile majore ale documentelor de par
tid privind îmbunătățirea activității ideologice și 
cultural educative este că se subliniază faptul că 
Influenței educative nu-i este străină nici o preo
cupare umană (fie ea economică, socială, familia
lă etc.), lată nn raționament care explică convin
gător pentru ce o parte importantă din activită
țile clubului lupenean sint orientate spre produc
ție. Eficiența acestor acțiuni este mal înaltă deoa
rece a fost abandonat sistemul de conferințe șl 
expuneri, mai rece și didactic, in favoarea activi
tăților mai antrenante care-1 cuprind pe partici
pant și-l transformă, rind pe rind. din snbiect In 
obiect al discuției. In acest sens pot fi amintite 
masa rotunda ..Preocuparea grupelor sindicale și 
organizațiilor U.T.C. pentru antrenarea ucenici
lor ce se califică la locul de muncă la îndeplini
rea sarcinilor de plan" dezbaterile ..Cum apli
căm inițiativa . DOI A UȘII IN PLUS 
PE LUNA” la abatajele frontale”. rea
lizarea sarcinilor de plan, „instalații și dispozi
tive avansate folosite in obținerea unui randa
ment ridicat in minerit” etc. Activitățile cu tema
tică economică au o valoare deosebită — clubul

transfotmindu se. astfel, intr-un letmcnt al pro
movării noului, in odrnl oferit de el participau 
ț i pol găsi soluții aplicabile șl cu marc eficiență.

Paralel cu tematica productivă, la Clubul din 
lupeni se conslată o mai hotărltă orientare către 
problematica socială tratată intr-un mod atrăgă
tor. S-ar putea exemplifica prin brlqăzilc artistice 
de agitație, formalii care exprimă participarea 
omului la viața colectivității, atitudinea lui f.iți 
do orice fenomen ce lezează intr-un fel oareca
re bunul obștesc sau morala socialistă. Din 22 iu
lie clubul a inițiat o soită de spectacole susținu
te in fața colet liselor do muncă (la mină, prepa- 
rație. cooperativa meșteșugărească, fabrica X is- 
coza).

Pe lingă clubul sindicatelor din lupeni exis
tă mai multe cercuri cu vechime șl valoare con
siderabilă. cu activitate fecundă: de arlă plasti
că, cineclubul. cercul folo. Viorel Țăndărică, di
rectorul clubului, ne spunea că cineamatorii Sși 
găsesc subiectele in viața economică, el au tur
nat filmul „Susținerea abatajului cu plasă de sîr- 
mă", și intenționează să realizeze un film despre 
brigada condusă de Petre Constantin. Despre cer
tul foto lucrurile sini și mai proeminente — Ioan 
Flori, dr. Adalbert Șemsey, loan Tomescu. sini 
membri credincioși cunoscuți pentru fotografiile 
lor fn mnlte expoziții din lume și din țară. Ar
tiștii amatori și-au găsit la clubul din lupeni un 
foarle prielnic loc de afirmare a talentului In di
verse formații cu activitate fecundă: muzică 
populară sau ușoară, danșnri populare, cor. Se 
cuvine să menționăm activitatea corului, alături 
de cel din Petrila, cel mai stabil din Valea Jiului. 
De asemenea, formația de dansuri care a repre
zentat municipiul in mai multe manifestări artis
tice județene desfășurate in primăvara acestui 
an. Printre cei mai devotați artiști amatori lu- 
peneni pol fi amintiți Ion Florean. Ellek Drăgan, 
Dumitru X iloaică, Maria Bogdan. El. Szabo. Ale
xandru Aruncuteanu, Ionel Oprea. Alexandru Lă
cătuș.

întreaga activitate a clubului din lupeni de
monstrează In mod convingător că acțiunea de 
cultură șl educație este eficientă și de o calitate 
neîndoielnică numai pornind de la faptele de via
ță, de la specificul localității, de Ia fenomenele 
social-economice șl educaționale existente.

T. SPATARU

Tematica revistei Era socia
listă va fi orientată in prin
cipal in următoarele direcții î

— valorificarea tradițiilor 
sociale și naționale progresis
te ;

— analiza și generalizarea 
experienței Partidului Comu
nist Român în înfăptuirea re
voluției și construirea socialis
mului ;

— studierea acțiunii legilor 
obiective în socialism, a feno
menelor și proceselor economi- 
co-sociale, a modificărilor oare 
au loc în țara noastră în etapa 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate ;

— dezbaterea problemelor i- 
deologice și teoretice ale cons
truirii socialismului și comunis
mului ; clarificarea principia
lă a concepției partidului nos
tru despre lume și viață . dez- 
xroltarea economiei socialiste; 
evoluția structurii sociale și 
creșterea rolului conducător a) 
clasei muncitoare; națiunea și 
rolul ei în condițiile socialis
mului, rezolvarea marxist-leni- 
nistfi a problemei naționale; 
perfecționarea organizării și 
conducerii societății socialiste, 
rolul partidului ca forță politi
că conducătoare a societății, 
evoluția statului socialist și a 
funcțiilor sale; perfecționarea 
relațiilor sociale socialiste, a- 
dîncirea democrației socialiste, 
înflorirea vieții spirituale a so
cietății socialiste, formarea o- 
mului nou. afirmarea ideilor 
marxist-leniniste în toate dome
niile de activitate o nr în r-in;; le

ziunea internațională a muncii, 
dezvoltarea colaborării și co
operării intre state ; problemele 
privind capitalismul contcmpo- 
i«m; prezentarea argumentată 
a politicii externe promovate de 
partidul și statul nostru. a 
principiilor care stau la baza 
acesteia, a activității desfășura
te de România pe plan inter
național ;

— analiza critică a curente
lor de idei din lumea contempo
rană în domeniul filozofici, js- 
tdriei, sociologiei, științelor po
litice, creației literar-artisticd 
și promovarea unei atitudini 
militante împotriva teoriilor și 
concepțiilor idealiste, neștiinți
fice. retrograde.

Revista va publica articole, 
studii, sinteze, va organiza dez
bateri și îșj va exprima poziția 
în legătură cu dezbaterile și 
articolele publicate în coloanele 
altor reviste sau ziare pe teme 
politico-ideologice, va reflecta 
activitatea de cercetare desfă
șurată în domeniul științei, mi- 
litînd pentru orientarea aces
teia în lumina cerințelor puse 
de partid, pentru întărirea le
găturii ei cu viața, cu nevoile 
societății noastre socialiste.

In paginile revistei Era so
cialistă vor fi prezentate cu 
regularitate rubrici speciale 
destinate celor ce studiază în 
diverse forme de învățămînt, 
studii și eseuri privind dialec
tica dezvoltării societății so
cialiste. filozofia, sociologia, is-

Aîlăm de le organele
de ordine

• In anul 1971, Simion Rusii 
din Lupeni i-a cumpărat, în rate 
numitului Iosif Boldi, un costum 
de haine. Așa ca să-l ajute. A- 
cesta a luat costumul, s-a îm
brăcat cu el și l-a purtat cu... 
plăcere. De rate și de plai a cos
tumului a uitat însă, fapt pen
tru care S.R. l-a chemat în fața 
cojnisiei.de judecată de pe lin
gă Consiliul popular al orașului 
Lupeni. Aceasta i-a amintit lui 
I.B. de datorie și l-a obligat să 
achite pe loc suma de 1 000 Iei 
păqubașului.

• Tiberiu Stoica, șofer la 
I.T.A. Petroșani și Dominic Racz. 
angajat la E.M. Petrila au fost 
sancționați cu cile 100 de lei 
pentru că circulau ca pietoni 
într-un mod nepermis de norme
le legale. Amîndoi erau sub in- 

Lupeni devine foarte agresiv și 
începe să lovească pe cel ce 
nu-i sînt pe plac. Așa a proce
dat într-una din zilele trecute 
cînd a lovit-o, fără nici un mo
tiv, pe numita Lucreția Cornes- 
cu. Comisia de judecată i-a 
sancționat fapla cu o amendă 
de 300 de lei, plătită pe loc.

(R Numita Elena Petrescu, din 
Lupeni, str. Bucegi, nr. 22, a- 
pnrlament 2 a dai naștere din 
relații de concubinaj la trei 
copii: Ionel — 11 ani; N'icolae 
— 6 ani și Vasile — 4 ani. Nu 
lucrează nicăieri (refuză să se 
angajeze). Acum se află intr-o 
nouă aventură amoroasă. Și-a 
qăsit pe șoferul Sever Meche- 
reș din Uricani și pentru că a- 
cestuia nu-i plac copii, E. P i-a 
părăsit, lăsîndu-i la voia întîm-

Caleidoscop
Operație 

neobișnuită
La Kiev a fost efectuată o o- 

prrnțfe cu lotul neobișnuită șl 
<are a fost pregătită in mod mi
nuțios. Pacientul a fost un ma
re aligator din Parcul zoologic 
al orașului Kiev, lung de peste 
trei metri și cu o greutate de 
300 kg. Specialiștii au examinat 
cu precauție pacientul, la < «re 
au observat formarea unui ca
taract pe ochi. Trebuia o ope
rație de urgență. însă foarte di
ficilă. deoarece cu o singură lo
vitură de coadă, putea dobori 
un cal. Această sarcină riscantă 
și-au asumat-o doi veterinari, 
care și-au luat in<«i șase ajutora
re solide. Mai inlii au Ir got o- 
ligalorul și l-au fixat de o i.iml 
metalică special pregătita. \poi 
s-a procedat la o aneslc/i- )o 
calci. Operația a durat mai mul
te ore, însă s-a terminai • u bi
ne. pacientul fiind în afar., do 
orii e pericol.

Traficanti 
de hașiș 
arestați

9

fn statul California (S.U.A.) 
au fosl arestați 57 de membri 
ai sectei „Fraternitatea eterni 
a iubirii", care introduceau lu
nar in Statele Unite 500 kg ha
șiș. Arestarea a avut loc c.i ur» 
mare a unei anchete de un 'an, 
în cursul căreia au fost confis
cate 2,5 tone hașiș, 114 litri ulei 
de hașiș și 1 500 000 tablele d< 
LSD — toate Ia un loc valorȘnf 
8 milioane dolari.

Secetă mare 
în capitala 

Japoniei
Autoritățile municipale din 

Tokio au difuzat manifeste spe
ciale în care locuitorii celui moi 
mare oraș al lumii sini rugați 
să economisească apa, în așa 
fel incîl consumul să fie redus 
cu 15 la sută. Reprezentanții 
municipalității au declarat că re
zervoarele de apă sînt aproape 
goale, ca urmare a secetei mori 
care a bintuit, în tot cursul lu
nii iunie, îd capitala japoneză. 
In regiunea orașului Tokio an 
căzut, în această lună, numai 
10,9 cmc apă pe mp, ceea ce în
seamnă jumătate din cantitatea

cojnisiei.de
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Fotbaliștii de la Jiul in R.P. Polonă

♦

juniori

★

I. ȚABRFA I. CIORTEA

Uteciștii din Vulcan în

★

★

Iacob IMLING

Vasfle MOLODEȚ

număr de 14 
echipă, la un

tăgașul 
făceau

Au înscris... extre- 
Moldovan și Crăini-

I Co- 
paro- 

ndresez

sin- 
alfă

Concursul de tenis de masă 
a fost rezervat în prima zi a în
trecerilor turneului individual, 
care a reunit un număr de 25

SPORT • SPORT • SPORT

la ziarul „Steagul roșu"

„Cupa Minerului" la fotbal

Sensuri,

Co- 
(mijlo- 
Sfolan.

Mulțescu ■ i Szaba-

competiții

atitudini, adevăruri

Valorificarea în sorturi superioare
a cărbunilor bruți

imperativ major al preparatorilor
(Urmare din pag /)

pri
nce

curind...

A. SLABII

CENTRUL MUNICIPIULUI formațiilor

IN LUMINA DIRECTIVELOR MIERCURI 9 AUGUST

(Urmare din pag O
ambiant

EVENIMENTE

LOTO
MIERCURI 9 AUGUST

numeri' :

24.

51;

proiectele de 
ansamblurilor

prin rea- 
semestrul 
care săr- 
aniversa-

Șarpe — Polgar. 
Burdangiu. Rus — 

Crislache — Voîcu. 
Iucuța. Moldovan, in 

;i Mi-

La tragerea excepțională 
LOTO din 8 August 1972 au 

ieșit câștigătoare următoarele

AL... AMINTIRILOR

TnentflT din partea celor prezenți 
și se răsfrînqe direct asupra 
funcționării instalațiilor, dimi- 
nuînd calitatea produselor și 
croind posibilitatea stagnărilor. 
„Pentru a prelua capacitatea 
maximă de materie primă care 
e supusă prelucrării și pentru 
o lealiza o calitate superioară 
produsului finit, mașinile și uti
lajele din dotare au nevoie să 
ii se asigure un debit constant 
și fnmtinnare continuă" expri- 
pia inginerul Nicolae Haneș. șe
ful sectorului preparare.

Aspecte asemănătoare, 
vind necesitatea participării dis
ciplinate a tuturor angajaților 
ia desfășurarea optimă a proce
sului tehnologic, au subliniat și 
maistrul principal Cornel Meteș 
maistrul electromecanic Ștefan 
Csiraki. Nicolae Stan, loan Stoi
ca și alții. Considerațiile expri
mate au reliefat rapacitatea co
lectivului de a răspunde sarci
nilor care îi revin, de a-și uni 
efortul și inteligența, pentru a 
prelua de la exploatările minie
re fără stagnări întreaga pro
ducție. pentru a asigura un flux 
fărZ opriri instalațiilor.

in parale) cu desfășurarea ire
proșabilă a activităților profe
sionale curente este necesar să 
existe o mai vie preocupare 
pentru pteqăiirea viitorilor mun
citori specialiști, pentru înmul
țirea și valorificarea imediată în 
practică a inițiativelor avansa
te, a ideilor novatoare, a unor, 
soluții cu eficiență economică 
super cară. Conștienți că prin 

valorificarea mediului
— condiție vitală pentru om, 
iar spațiile comerciale sînt re
zolvate într-o manieră care u- 
tilizează la maximum denivela
rea naturală a terenului. De 
asemenea, această soluție re
zol vă optim structura principa
lă de circulație, menținînd pe 
actuala arteră principală uncie 
imobile de interes social exis
tente (școala generală nr. 1, 
clădirea fostului liceu, consi
liul popular, judecătoria).

— Pentru creșterea eficien
ței investițiilor social-culturale 
directivele prevăd concentrarea 
pe o suprafață mai redusă a 
lucrărilor de echipare tehnico- 
edilitară menită să deserveas
că construcțiile. Respectă pro
iectul avizat de comisia de ar
hitectură fi sistematizare crite
riul densității construcțiilor pe 
unitatea de suprafață a terenu
lui destinată zonei de locuit ?

— Soluția Z oferă o rezolva
re mai bună a exploatării spa
țiului de locuit, cuprinzi nd un 
număr de 4 783 apartamente 
convenționale, față de soluția 
X care prevede 3 572 aparta
mente. Regimul de construcție 
pentru locuințe variază între 4 
și 10 nivele, alternate inlr-o 
manieră care permite o vedere 
cît mai liberă spre peisajul În
conjurător, înlesnind pătrunde
rea naturală înspre interiorul 
orașului.

Se respectă, așadar, sporirea 
densității construcțiilor pe uni
tatea de suprafață a terenului 
prin amplasarea clădirilor atît 
pe terenurile libere din peri- 

insași profesiunea de prepara
tor au menirea de a transforma 
produsul brut — cărbunele ex
tras din adincurile subpămînle- 
ne de către mineri — în produ
se superioare folositoare indus
triei, în acest cel de al doilea 
an al cincinalului — cincinalul 
calității — latura calitativă a 
muncii predomină în preocupă
rile pelrilenilor, dovadă că fap
tele și realizările pozitive sînt 
prezente cu preponderență în 
activitatea lor. Ar fi util însă, 
așa cum remarca în încheierea 
dezbaterilor secretarul comitetu
lui orășenesc de partid, Iov. 
Pompiliu Ungur, ca perspectiva 
să pătrundă mai pregnant în 
preocupările colectivului, să se 
găsească variate căi de reduce
re a efortului fizic și de stimu
lare a activității de concepție. 
Aceasta e sarcina permanentă 
a întregului colectiv, asupra că
reia comitetul oamenilor mun
cit al preparațioi cărbunelui Pe
trila trebuie să-și concentreze 
atenția, să-și orienteze acțiunile. 

Rezultatele pozitive fac dova
da avîntului cu care preparato
rii au pornit la obținerea unor 
succese continue, prin care spri
jină realizarea mărețelor obiec
tive pe care le-a prevăzut Con
ferința Națională a partidului, 
încheierea înainte de termen a 
cincinalului e un țel pe care el 
l-au preluat și căruia 
liz'rile pozitive din 
I al acestui an, an în 
bălorim cea de-a 25-a
re a Republicii, i-au adus un prim 
prinos al entuziasmului și dăru
irii lor.

metrul construibil al orașului, 
rft și prin construirea rntr-o 
măsură mai mare de clădiri cu 
mai multe niveluri și restrîn- 
gerea la minimum necesar a 
distanțelor între clădiri. Trebuie 
să menționez că la amplasarea 
noilor construcții comitetul e- 
xecutiv va lua măsuri ca, pe 
cît posibil, să se evite demo
larea unor clădiri din fondul 
locativ existent. De asemenea, 
vom lua măsuri urgente pentru 
folosirea cît mai rațională a 
suprafețelor de teren prin în- 
desiri, amplasări de noi blocuri 
de locuințe în vederea obține
rii unei densități optime a lo
cuitorilor pe hectar. In acest 
scop, pînă la sfirșitul anului, 
vom reactualiza • •
sistematizare ale 
de locuințe.

— Pornind de la principiile 
de bază ale sistematizării, ce 
ne puteți spune in legătură cu 
amplasarea judicioasă a uni
tăților industriale și a altor u- 
nități economice din muni
cipiu ?

— In legătură cu această 
probh ua Dii' tivele Conferin
ței Naționale a partidului sînt 
cît se poate de clare : „Este 
obligatoriu ca amplasarea o- 
biectivelor economice să se fa
că de regulă în zonele indus
triale*. Comitetul executiv al. 
Consiliului popular municipal 
a acționat cu liotărire în lumi
na acestei sarcini, amplasînd 
judicios toate construcțiile des
tinate unităților economice în 
zona industrială de la Livezeni. 
Aici se va construi o fabrică de 
textile nețesute și baza de 
transporturi auto a I.G.C. Pe-

Sini plini de hani dom Ic. 
sini- nesătul irkițil ăștia. mal 
ales qestlenarll. Uite la el < nm 
adnnă de pe neșlintori și-sl 
rumpâră lol ce Ic pnitcșlc ini
ma. Aanl hrmt an fost In frrl 
țări, annl aresta pe litoral și a- 
rum se prcqălcsr pvnlra Felix. 
Nn înțeleg, de ce nu U luațl de 
el mai tare î Apoi slrind brusc 
la altă extremă: sînt copțl 
dom'le. justific* tot cr-au ada- 
na! dăiimă orice probe. I nmea 

mulliimitâ «ind scapă ca 
aitilnl. de abili ce

pe mucul do o 
clipă. Ludovic S., așa cum i-nm 
privit apoi pc alții : pe blondul 
M.A. de meserie ..ghitarist", de 
aptitudini „visător" un tînăr ca- 
e așteaptă miraculosul cr inlîr- 
ic să se producă prnlru el; pe 
portmenul puțin cam chel inti

tulat ca n reclamă de parfum 
răsuflat — Bibi — omul cu ra
cheta și cu nedespărțitn-i saco
șă de stewardesă, pocherist ne
bărbierit; pe fral-su mai puțin 
chel, dar isteț la minte, cel rare 
mi-a dat ideea cil taxatoarele 
(ști cite taxatoare de la noi 
și-au cumpărat mașină ?); pe sc- 
micultul, tot blond, care a trăit 
o nevinovată internare (cafelele, 
coniacul — depresiune, incxpll- 
cată de cl), de cînd a devenit 
ad-hoc specialist în ciștigurile 
medicilor. Si pe aliția alții. U- 
nul dintre ei vorbea cu indigna
re despre lostul său coleg de 
primară, astăzi un apreciat lă
cătuș pornit tam-nesam să se 
califice și în strungăric, cu pers- 

Reînnoiii-vă abonamentele

Prețul unui abonament este de 8 lei lunar 
24 lei trimestrial.

Abonamentele pe luna septembrie se fac la 
chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin
deri, pînă la data de 31 august a.c., inclusiv.

ASIGURAȚI-VA din timp ziarul dum
neavoastră PREFERAT!

troșani, aceasta din necesitatea 
prevenirii și înlăturării efectelor 
dăunătoare asupra mediului am
biant și a condițiilor de via
ță.

— Vorbind de poluare, în 
cadrul acțiunii de sistematizare, 
consiliul popular are sarcina 
sft dezvolte spațiile plantate și 
să organizeze cit mai bine tra
seele de circulație a autovehi- 
colelor, in vederea reducerii 
zgomotului și poluării aerului. 
Ce măsuri își propune comite
tul executiv să ia de acum 
înainte pentru traducerea in 
viață a acestei prevederi î

— Ținind seama de dificul
tățile existente în municipiu 
privind traseele de circulație 
(foarte restrinse), în Petroșani 
nu se va putea interzice acce
sul mijloacelor de transport în 
zonele centrale de locuit. Pro
blema va fi rezolvată în viitor 
cînd se va crea un nou sistem 
stradal care va permite schim
barea actualelor trasee de cir
culație și trafic rutier. Cu toate 
acestea eforturile comitetului 
executiv au fost și vor fi în 
continuare îndreptate spre re
ducerea zgomotului și a poluă
rii aerului. In acest scop, vor 
fi extinse spațiile plantate și 
zonele verzi, se vor proteja 
toate elementele naturale va
loroase din perimetrul con
struibil al orașului și din ime
diata lor apropiere pentru 
menținerea microclimatului, 
vom valorifica mai mult locu
rile de odihnă și agrement pen
tru populație.

— Realizarea san inilor de 
sistematizare impun reactuali- 

pr< live de a fi propus la o , 
inii* 5< oala („S* vezi <1 
tnile dom'le și rrn cel mai 
din < Insă' Tocmai pr cl 
Iri odă 2 D ■ re nu pr altul, 
pabil, efirr n-nrc meserie ?"). 
Iul inii vorbea despre lilme 

etala, în fraze dczlinale, 
do cunoștințe (despre ce 
ilr|i ?) despre... aprovizionai 
brigăzilor, rfînrtu-mi 

ral dacă vreunul mi-ar fi 
rum trebuie cultivate 
sau cum trebuie montat 
liber un balei.

Și așa mai departe... 
Ce meserie nu toți 

„specialiști"? D<- >e le-am adu
nat vocile, proferările insolite, 
sau întreaga lor terestră alcă
tuire în aceste rinduri căreia cu 
greu pot să le sugerez autenti
citatea (deși aceasta, vai, exis
tă)?

Sînt tineri, rare și puține e- 
xcmplare de tineri care îmbrară 
(îl îmbracă părinții), mănîncă 
(Iară să se întrebe din ce), vizio
nează spectacole, filme, colindă 
grădini, parcuri, se distrează în 
felul lor, inlr-o lume a dislrac- 
liei parazitare.

Sînt tineri care încă nu mun
cesc. Dar care culeg fructul 
copt, după ce a fost sădit, pli
vit și îngrijit de alții. Caro să- 
vîrșcsc un fel de furt din grădi
na publică, grădină unde sîntem 
chemați cu toții să prestăm ne
prețuite ore de muncă, o muncă 
mai aparte, căreia ne place să-i 
spunem patriotică, o grădină un
de nu odată întilnira oameni o- 
flați la virsta pensionării, 

ilă? De < 

imi vorbe 
im să fnrrm ’| Un nl treilea își

•pumn

■a 
amănunlr 

ite in familie. Nu m-aș li ml- 
descris 
roșiile, 
in aer

zarea schițelor de sistematiza
re a municipiului cu orașele ji 
comunele sale aparținătoare, 
ținind seama de investițiile ce 
sint prevăzute in acest cinci
nal. Ce sarcini imediate ii re
vin comitetului executiv — res
pectiv serviciului de arhitectu
ră și sistematizare — in aceas
tă direcție ?

— Comitetul executiv trebuie 
să asigure, pînă la finele anu
lui 1973, reactualizarea tuturor 
schițelor și detaliilor de siste
matizare. Acest lucru este im
pus și de stabilirea unor noi 
limite ale pilierelor de sigu
ranță pentru fiecare exploata
re minieră din Valea Jiului. In 
acest sens vor trebui elabora
te noi soluții pentru toate zo
nele centrale ale orașelor, pen
tru marile ansambluri de lo
cuințe, pe etape, în funcție de 
importanța investițiilor și de 
perioada de realizare a acesto
ra. In ansamblu] lor, reactua
lizarea schițelor de sistematiza
re va trebui să asigure o mai 
bună amplasare a unităților 
productive și a zonelor de lo
cuit, utilizarea mai deplină a 
suprafețelor construibile și re- 
strîngerea perimetrului orașe
lor. eliminarea cu desăvirșire a 
risipei de teren, rezolvarea in
tr-un mod mai rațional 
voltării in perspectivă 
nicipiului.

întreaga activitate d<- 
matizare se desfășoară 
recția principiilor prevăzute în 
documentele Conferinței Na
ționale a P.C.R. în scopul creerii 
unui înalt nivel de civilizație 
pentru populația Văii Jiului. 

a dez-

in< ă mai sădi, mai plivesc o 
floare, un rond.

Sini tineri care au deschis bl- 
ne ochii în jurul lor și îi văd, 
îi sancționează (după principiul 
paiului și al bîrnci) pe toți cei 
> are se înavuțesc din aceeași 
grădină, p< seama mulțimii. 
Snn< liunea lor o draMlcă, vehe
mentă, dar lipsită de suportul o- 
biecțjv nl aulosanrționării. Căci, 
iplaurl atitudinea lor de a-i con
damna pr „iliciți", aminlindu-lr 
ins* propria lor pozifie ca fiind 
doar celălalt capăt al unei 
qure atitudini, aflată la o 
«xtrrmă parazitismul.

Am reținut din proiectul 
«lului Muncii un anume j 
graf. II reropiez, și îl 
spre știință, atotștiutorilor In
serați mai sus, și altora ca ei, 
singuri la părinți, singuri in 
grădină. Deci, spre știința, art. 
", ■ uprinzător, binevenit lN- 
St ȘIREA SUB ORICE FORMA 
A MUNCII ALTUIA ȘI TOATE 
MANIFESTĂRILE DE PARAZI
TISM SOCIAL, SlNT INTERZISE 
CA INCOMPATIBILE CU O- 
R1NDUTREA SOCIALISTA. CU 
PRINCIPIILE ETICII ȘI ECHITA- 
|II SOCIALISTE".

Avem o „lege 18" care sanc
ționează actele de realizare a 
veniturilor pe căi ilicite. Aștep
tăm și — probabil nu 
zia — o „lege 18“ 
inului social, plagă 
altoită pe trunchiul 
unor vremi de mult

va întîr- 
a parazitis- 

rușinoasă, 
putred 
apuse.
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Soarele răsare la ora 5,11 și 
apune la ora 19,30. Zile trecute 
din an — 222. Zile rămase — 
144.

1906 — A izbucnit greva ge
nerală a docherilor din Galați; 
1916 — S-a născut tovarășul 
Mane» Mănescu, membru al 
Comitetului Executiv al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stal al R. S. 
România, președinte al Consi
liului Economic; 1969 — A mu
rit Constantin I. Parhon, savant 
de renume mondial, vechi mi
litant al mișcării muncitorești 
și democratice din țara noas
tră, președinte al primului Pre
zidiu al Republicii Populare 
Române (n. 28 X 1874); 1945 — 
S.U.A. au lansat a doua bombă 
atomică asupra orașului japo
nez Nagasaki; 1965 — Procla
marea independenței și a repu
blicii Singapore. Sărbătoare 
națională.

Miine dimineață, pe calea 
acrului, vor pleca în R.P. Po
lonă, pentru două mc< tur», la 
Cracovia și Nowysacz > u 
echipa olimpică a Poloniei și 
cu o selecționată divizionară 
— fotbaliștii de la Jiu). I ac

Stadionul din Lonca a găzduit, 
duminică, n atractivă și totoda
tă disputată competiție fotbalis
tică rezervată juniorilor, compe
tiție dotată cu „Cupa Minerului". 
Protagonistele întilnirilor au fost 
echipele de juniori Parângul Lo
nca. Jiul și Utilajul Petroșani. 
(Cea de-a patra echipă, Pre pa
ratorul Petrila, nu s-a prezentat).

In primul meci, gazdele au 
învins pe elevii lui Cornel Că
rare cu scorul de 2—I. Au în- 
scris HSncflă (min. 22 și 43) pen
tru Parîngul, respectiv Valyai 
(min. 27). In rea de-a doua parti
da a competiției, lonenii nu pri-

In cinstea Zilei minerului, Co
mitetul orășenesc U.T.C. Vul
can, în colaborare cu Asociația 
sportivă ,,Minerul", a organizat 
o interesantă competiție de ma
să la care au fost invitați pe 
lingă salariați ai Exploatării mi
niere Vulcan și iilecișli de la 
E.M. Paroșeni precum și alți ti
neri de la celelalte întreprinderi 
și instituții de pe raza orașului 
Vulcan.

In semifinalele competiției de 
fotbal, la care au participat 8 
echipe, lupta cea mai înverșu
nată s-a dat între formația elec
tricienilor de la I.R.E.D. și cea 
a minerilor din Vulcan. Au cîș- 
tigat, cu scorul de 1—0, după 
un meci plin de controverse, 
echipa E.M. Vulcan.

In cea de-a doua înlîluire din 
cadrul semifinalelor, entuziasta

Arena de popice din Petrila a 
găzduit cea de-a V-a ediție a 
„Cupei Minerului". La întreceri 
au fost prezente trei echipe : Mi
nerul Aninoasa, Utilajul Petro
șani și Jiul Petrila. Disputele 
s-au dovedit vii, echilibrate și 
cu... surprize în final (cîștigătoa- 
rea a fost stabilită in urma unei 
contestații a gazdelor!)

Pelrilenii, actualmente compo- 
nenți ai campionatului de primă 
divizie, superiori din „principiu" 
celorlalți competitori, au obținut 
în general rezultate modeste. Să 
fie aceasta doar datorită fap
tului că membrii echipei se află 
in vacantă, după epuizantul e- 
fort depus în . „calificări11 ?

Iată rezultatele tehnice finale, 
pe echipe și la individual: 1) Jiul 
Petrila (2 360 p.d.); 2) Minerul 
Aninoasa (2 286 p.d.); 3) Utilajul 
Petroșani (1 998 p.d.) La indivi
dual : l I losil Balogh (Jiul Pe
trila - 125 p.d.); 2) Mihai Torok
(Jiul Petrila — 411 p.d.); 3) Mi
hai Rusu (Utilajul Petroșani — 
410 p.d.).

La reușita întrecerii și-a adus 
competentul aport arbitrul Gh. 
Crîșan.

Filme

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Viața de familie; Republica: 
Să cumpărăm o mașină de pom
pieri ; PETRILA: Apele primă
verii ; I.ONEA — Minerul . 
Mirii anului II ; VULCAN : 
Cei mai frumoși ani ; PARO
ȘENI : Căpitanul Florian ; LU- 
PE'NI — Muncitoresc : Mary 
Poppins ; Cultural : Neînfrica
tul Gyula vara și iarna ; URI- 
CANI : Dragoste la zero grade.
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6,00 Muzjță Și actualități; 
7,00 Radiojurnal; 0,00 Sumarul 
presei; 9,30 Viața cărților; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 
Orchestra de muzică populară 
„Briulețul" din Constanța;
10.30 Vreau să știu; 11,00 Bu
letin de știri; 11,05 Micropor- 
tret sonor: Udo Jurgens; 11,15 
Consultație juridică; 12,00 Dis
cul zilei; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal;
13.30 Estivală; 14,00 Compozi
torul săptamînii; 14,37 Soliști 

deplasarea Marincan și Ion 
Gabriel (portari), Georgescu. 
Stor her, Rodii, ToRca. Naidln 
și (Jalona II (fundași), 
tormani, Nagy. Slan 
cașl), Urmeș, Făgaș. 
Rosznal.

mit replica jucătorilor de la U- 
tilajul, pe care l-au învins ca
tegoric cu corul de 3—0. Au 
marcat Kerles (min. 5 și 50) și 
Hfincilă (min. 28). de altfel roi 
moi buni jucători ni competiției.

Au arbitrat bine lonn Costca 
și N. Gherghe (Petroșani).

„Cupa Minerului" a revenit 
pstfcl Paringuluj Lonca care s-o 
dovedit a fi o echipă mal omo
gena, superioară valoric celor
lalte participante.

echipă a enorgeticienilor de la 
Paroșeni a ciștigat cu scorul de 
2—1 in fata echipei minerilor 
din Paroșeni. Ultima zi a ■ om- 
petiției a adus față în față, pe 
terenul de joc, pentru disputa
rea locurilor 3—4, echipele 
E.M. Paroșeni - I.R.E.D., parti
dă încheiată cu scorul de 2—1. 
CîștigStoarea competiției, echi
pa E.C.F. Paroșeni, a reușit să 
se detașeze de dîrza sa adver
sară doar în urma loviturilor de 
la 11 metri, în 
pentru fiecare 
punct diferență (!)

La Lupcni, s-a desfășurat du
minică o inedită partidă de fot
bal intre foștii și actualii jucă
tori ai Minerului. Pe un timp 
rece, sub un cer cu nori ame
nințători, în acordurile fanfarei, 
s-au aliniat la centru cele două 
echipe, conduce de arbitrul An
ton Dobner : 
Kelemen, 
Șvedak, 
Turbata 
echipa actualilor jucători 
halache — Nlcula, Nisipeanu. 
Coman. Keresteș — Szoke. Mo 
ram — Cotroază. Comșa, Gro
za. Crăiniceanu, în echipa fos
telor glorii ale Minerului, căro
ra li s-au oferit buchete frumoa
se de flori. In aplauzele furtu
noase ale celor peste 2 500 de 
spectatori a început un meci pe 
care, sîntein convinși, lupenenii 
nu-1 vor uita

In timp ce meciul se desfă
șura, cu faze frumoase de la o 
poartă la alta, gîndurile specta- 

informații utilitare
de muzică populară; 15,00 Bu
letin de știri; 15,30 Muzică de 
estradă; 16,00 Radiojurnal;
16.30 Știința la zi; 16,35 Muzi
că ușoară; 17,00 Tînăra gene
rație răspunde prezent; 17,20 
Din cintecele Măriei Tănase-,
17.30 Soliști și orchestre de 
muzică ușoară; 18,00 Orele se
rii; 20,00 Tableta de scară-, 
20,05 Zece melodii preferate; 
20,40 înfăptuim hotăririle Con
ferinței Naționale a P.C.R.; 
20,50 Un interpret îndrăgit al 
cîntecului popular; Emil Ga- 
vriș; 21,00 Revista șlagărelor; 
21,25 Moment poetic; 22.00 Ra
diojurnal; 22,30 Concert de 
seară; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex ; 9,05 O viață pentru o 
idee : „Nichitin" (HI) ; 9,35 lu
minile 
limba
10,30 
Paler : 
rie“; 
pentru 
lul“ ; 12,40 Telejurnal : 
Deschiderea emisiunii de du- 
pă-amiază. Curs de limba 
germană. Lecția a 9-a : 18,00 
Cîntare patriei. Tragerea 
sorti pentru stabilirea ard 

rampei ;' 10,00 Curs de 
rusă. Lecția a 9-a ; 

Cărți și idei. Octavian 
„Drumuri prin memo- 

11,10 Telecinematcca 
copii : „Tom Degețe- _ . . . 1? 3Q

dos (Inaint.rii însoțiți de an
trenorii Ștefan Coidum și Pe
tre I ibardl $i de medicul Au
rel Mărită.

Lotul o condus de prol. 
Mlrcea Pasca, vicepreședinte
le Clubului sportiv Jiul Pe
troșani.

)
i ) JI I
I Ii

...Și la Vulcan ? • disputai, ru 
ocazia Zilei minerului, un tur
neu de fotbal juniori. S-au ore- 
zental trei echipe (juniorii <l<- la 
Energia Paroșeni au absentat).

Iată rezultatele . Preparatorul 
Lupenl — Minerul Vulcan 2 1;
Rele/aiul Uricani — Preparato
rul Lupcni 1—2; Minerul Ani
noasa —- Preparatorul Lupenl 
4-1. In clasamentul final, pe 
primul Ioc s-a situat echipa Mi
nerul Aninoasa, beneficiară și 
a unui... 3—0 cu Energia Paro
șeni, conform planificării.

de tineri. Pasionantele partide 
disputate în cadrul sistemului 
turneu au dat cîștig de cauză 
reprezentantului Fabricii do 
sfîlpi hidraulici, Marcel Opreau, 
urmat în ordine de Ludovic Csi- 
ki (E.M. Vulcan) și Dumitru Si
ma (Preparația Coroești).

In fata meselor de șah, s-au 
reunit un număr de patru echi
pe, care Jn prima zi și-au dis
putat intlielatea intr-un sistem 
turneu. Au dșligat reprezentan
ții E.M. Vulcan, urmați de Vo
ința Vulcan și F.S.H.

Turneul individual a revenit, 
in urma celor 14 întîlniri. Iul 
C. Iqeyak.

lorilor porniseră... pe 
unor amintiri, care le 
plăcere și, fără îndoială, ele se 
refereau la cei care azi, cu șu
vițe colilii la timple, mai „zbuf* 
dau" încă pe teren» sub pova
ra anilor, ca niște adolest en(i. 
Reflexele lui Mihalache, sigu
ranța în apărare a lui Coman, 
deposedările lui Nicula, inter
cepțiile lui Nisipeanu, stopurile 
lui Keresleș, eleganța și finețea 
lui Szoke, pasele „printre" ale 
lui Comșa, cursele de extremă 
driblingurile și centrările veș- 
nic-tînărului Crăiniceanu, loat© 
astea au ridicat tribunele în pi
cioare, fiind răsplătite cu fre
netice aplauze.

In formația veteranilor an 
mai evoluat „bătrînul" llarie 
Nemeș, Pali și Crăiniceanu II.

Meciul s-a încheiat la egali
tate: 2—2. 
mele stîngi 
ceanu.

de prezentare
in etapa a III-a a concursului 
Concert coral susținut de co
rul Radioteleviziunii Române : 
18,40 Tragerea Pronoexpres : 
18,50 Timp și anotimp în agri
cultură ; 19,20 1001 de seri :
19,30 Telejurnal. In cinstea 
Zilei de 23 August. Marea în
trecere la zi; 20,10 Teleobiec
tiv. De la angajamente la fap
te. Reportaj la Uzinele „23 
August" din Capitală. Contro
lul obștesc — în acțiune (I). 
Avanpremieră la Tîrgul de 
mostre de bunuri de consum 
1972 ; 20,30 Telecinematcca
„Aventurile unui tînăr". Un 
film inspirat din proza lui 
Ernst Hemingway ; 22,50 24 
de ore.

Extragerea I : 78, 35, 41, 
77, 28, 88, 43;

Extragerea a Il-a : 46, 40;
34, 75, 58, 15, 23;

Extragerea a lll-a : 8, 32, 
22, 12, 69, 1;

Extragerea a IV-a : 21, 88. 7.

I
I 
I I
I 
I
I 
I
I 
I
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I
I
I I
I
I
I
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COMUNICATUL
Comisiei electorale centrale pentru revocarea 
unor deputați în Marea Adunare Naționala

oraș.

Ședința Comitetului O.N.U
pentru dezarmare

(Agerpres)

.«.WAWA WMW.

In ziua dc 6 august 1972. a 
avut loc votarea propunerilor 
Frontului Unității Socialiste cu 
privire la revocarea unor de- 
putați in Marca Adunare Na
țională.

Au fost revocați : Vasilc Rus. 
circumscripția electorală nr. 2 
Tirgu Mureș Nord. Județul Mu
reș. cu 98,98 In sută din votu
rile exprimate : llie Făsui. cir
cumscripția electorală nr. 1 
Caransebeș, Județul Caraș-Se 
verin. cu 99,74 la sută : Virgil 
Pirvu. circumscripția electora
lă nr. 11 Nchoiu, județul Bu
zău. cu 99,42 la sută : Nico
la e Murguleț, circumscripția

W.V. ,W.V.SSZAWW <

electorală nr. 22 Giulești. mu
nicipiul București, sectorul 7, 
cu 99.60 la sută.

Comisia Electorală Centrală a 
verifeat lucrările comisiilor e- 
lectnrale do circumscripție și 
ale comisiilor secțiilor de vo
tare și a constatat că votarea 
propunerilor de rcvocnre s-a 
desfășurat in conformitate cu 
dispozițiile l.cgii nr. 28'1966 cu 
privire la «alegerea deputaților 
in Marea \dunarc Națională și 
in consiliile populare.

Lucrurile referitoare la a- 
ccstc revocări au fost transmi
se Comisiei «le Validare a Ma
rii Xdunări Naționale.

Obiectivele de interes turis
tic din nordul Moldovei in
clud, pe lingă renumitele mo
numente istorice și de artă, 
o importantă rețea muzeisti
că. Noutățile aduse în acest 
domeniu, față de anii trecuți. 
întregesc posibilitățile de cu
noaștere a vieții și preocupă
rilor locuitorilor din această 
parte a țării.

Pe prim plan. între acestea, 
se situează redeschiderea Mu
zeului etnografic din Gura 
Humorului, organizat intr-un 
local ce oferă condiții opti
me unei expuneri șliințiiice 
a bugetului, patrimoniu ce re
prezintă zona Humorului. O 
altă noutate o constituie „Ga
leria oamenilor dc seamă din 
Fălticeni', muzeu unic în ie

Iul său. deschis în casa dona
tă de familia Lovinescu și ca
re oieră o imagine cuprinză
toare asupra vieții și activi
tății numeroaselor personali
tăți artistice și literare ce au 
trăit și creat in acest
Un alt clement inedit pentru 
acest sezon turistic îl repre
zintă Muzeul memorial ,.Ci- 
prian Porumbescu" inaugurat 
de curind in satul natal al 
compozitorului.

Ia toate acestea se adaugă 
completările colecțiilor de ex
ponate aduse Muzeului de et
nografic din Rădăuți, Muzeu
lui din Suceava, Muzeului 
lemnului din Cîmpulung Mol
dovenesc.

Proteste vehemente împotriva 
actelor «le război americane 

in Vietnam
0 declarație a M.A.E. a R.D. Vietnam

H \NOI 8 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al
R. D. Vietnam a dai publicității 
o declarație in legătură cu n- 
tacurile aviației americane îm
potriva sistemului de diguri șl 
a regiunilor dens populate din 
Vietnamul dc nod, anunță a- 
genția V.N.A.

Pînă la 7 august 1972, men
ționează declarația, aviația și 
navele de război americano au 
atacat violent 18 din cele 23 de 
provincii ale R.D. Vietnam, șase 
mari orașe, 31 dc capitale pro
vinciale, provocind însemnate 
pagube materiale și pierderi de 
vicii omenești. In perioada 16 
aprilie — 7 august, Hanoiul a 
lost atacat do aviația america
nă dc 18 ori. Au fost distruse 
sau grav avariate 60 de institu
ții dc învățămînt general, nu
meroase edificii de învățămînl 
superior, 49 dc instituții sanita
re, 43 c’c pagode și biserici. A- 
viația și navele de război ale
S. U.A. au lansat 177 de atacuri 
împotriva sistemului de diguri 
din 15 provincii, avariind grav 
mii de metri de diguri dc im
portanță vitală, dislrugînd com
plot șapte ecluze și avariind 
numeroase baraje.

Declarația subliniază că, în 
ultimele patru luni, în R. D.

Vietnam au fosl 
de avioane, 
bombardiere „B-52", 60 dc nave 
de război nu fost Incendialo sau 
avariate .și un mare număr de 
piloțl americani luați prizonieri.

Poporul și guvernul R.D. Viet
nam, se arată în declarație, ex
primă sincere mulțumiri popoa
relor și guvernelor țărilor socia
liste, celorlalte țări, organizați
ilor și personalităților iubitoare 
de pace și dreptate din lumea 
întreagă, inclusiv din S.U.A.. 
care nu condamnat actele de 
război ale Administrației ame
ricane.

Poporul șl guvernul R.D. Viet
nam cer ca guvernul S.U.A. să 
pună capăt imediat bombarda
mentelor împotriva regiunilor 
dens populate, a digurilor și ba
rajelor, să înceteze minarea și 
blocarea porturilor și orice alt 
net de încălcare a suveranității 
șl securității R.D. Vietnam, să 
pună capăt imediat politicii de 
„vielnamizare” a războiului, să 
negocieze serios la conferința 
de la Paris cu privire la Viet
nam și să dea un răspuns pozi
tiv la propunerea în șapte punc
te a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud.

doborile 3G0 
dintre care nouă

Geneva De 30 000 de ori NU!
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• In condițiile unul timp sc 
cețos șl deosebit de călduros, 
In exploatările de turbă, cu o 
suprafață de aproximativ 3 600 
ha. situate in regiunea Mosco
va s-au produs mart Incendii, 
relatează agenția TASS. I.a apa
riția lor au contribuit în afară 
de autoaprlnderea turbei șl func
ționarea unor mașini șl utilaje 
cu motoare cu combustie Inter
nă. Fumul Incendiilor se face 
simții șl la Moscova.

© Primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, și-a asumat con 
ducerea directă asupra a două 
din principalele organisme gu
vernamentale — Comitelui 
tru politică economică și 
miletul pentru coordonarea 
nomică.

pen- 
Co- 

cco-

s-au• Ploile torențiale care 
abătut in ultimele săplămini a- 
supra Austriei au provocat mari 
pagube agriculturii acestei țări. 
Potrivit calculelor, recolta de 
cereale din acest an va fi cu cel 
puțin 30 Ia sută mal mică decil 
recolta medie anuală.

Afluență de turiști străini 
pe litoral

Potrivit datelor furnizate de 
Ministerul de resort, luna au
gust cunoaște o afluență de tu
riști străini veniți să-și petrea
că vacanța pe litoralul românesc 
âl Mării Negre și in stațiunile 
balneo-dimaterice. De la înce
putul anului, țara noastră a fost 
vizitată de circa un milion de 
turiști străini, cu 11 la sulă mai 
aaulți decît în aceeași perioadă 
a anului 1971.

In stațiunile de pe litoral se 
?flă acum aproximativ 56 000 
turiști străini și 33 000 turiști 
români. Alte zeci de mii își pe
trec vacanta la Herctilane. Băile 
Felix. Tușnad, Poiana Brașov, 
Predeal, Sinaia și Bușteni.

In baza contractelor încheia
te cu firme și organizații spe
cializate din Anglia, Austria,

Bulgaria, Canada, Cehoslovacia, 
Elveția, Franța, R.F. a Germani
ei. Italia, Iugoslavia, S.U.A., 
U.R.S.S. și alte țări, sînt aștep
tate să sosească în următoarele 
luni noi grupuri masive de tu
riști. Potrivit unor calcule esti
mative, anul acesta tara noastră 
ar urma să fie vizitată de peste 
3 milioane de turiști din străi
nătate.

In același timp, cetățenii ro
mâni au posibilitatea de a ad
mira frumusețile turistice ale al
tor țări. In prima jumătate a a- 
nului, numărul celor care au 
plecat în excursii în străinătate 
a fosl cu circa 10 la sulă mai 
mare decît în perioada cores
punzătoare a anului trecut.

GENEVA 8 (Agerpres). — In 
ședința de marii a Comitetului 
O.N.U. pentru dezarmare de la 
Geneva au luai cuvînlul repre
zentanții Poloniei, Mexicului și 
Marii Britanii.

In intervenția sa, reprezentan
tul Poloniei, ambasadorul Wlo- 
dimierz Natorf, a subliniat, în
tre altele, importanta convocă
rii unei conferințe mondiale

In prezent, la Uzina de ma
șini electrice București se a- 
flă in faza de realizare și o- 
mologare o serie de motoa
re asincrone în scurt circuit, 
echipate cu frină electrome
canică. destinate acționării 
instalațiilor de ridicat. Este 
vorba de o gamă largă de e- 
lectromotoare care cuprinde 
36 tipodimensiuni de la 0,25 
kW pină la 10 kW la diver
se turații : 1 500, 1 000 și 750 
rotații pe minut.

Ierului Afacerilor Externe al 
Pakistanului, care a făcut pu
blică această decizie, a declarat 
că holărirea a fosl adoplală ca 
răspuns la un apel înaintat de 
Comitetul Internațional 
cil Roșii șl va afecta 
7 000 de oameni

al Cru- 
aproape

• Intr-un Interviu acordat 
agenției Prensa Latina, șeful gu
vernului din Republica Panama, 
generalul Omar Torrijos, -,i ( 
exprimat satisfacția in legături 
cu modul în care s-au desfășu
rat recenlcle alegeri în țară. I 1 
a relevat, îndeosebi, participi- 
rea activă a populației la vc.i. 
Acest fapt — a declari Torrijos 
— dovedește sprijinul populați
ei panameze față de actuala po
litică a tării, constituind, Impli
cit „o ripostă la adresa vechiu
lui sistem politic In care domina 
oligarhia".

• La Brazzaville au luat 
slirșil lucrările Conferinței na
ționale a forțelor patriotice și 
democratice din Republica Popu
lară Congo.

Hotarîrile adoptate relevă că 
„principala problemă a tării in 
etapa actuală este înfăptuirea 
revoluției naționale, democrati
ce și populare". Conferința a a- 
dresat o chemare la unitate tu
turor forțelor antiimperialiste 
din (ară.

• La New York s-au deschi- 
lucrările celei dc-a șasea sesi
uni a Comitetului O.N.U. pen
tru eliminarea discriminării ra
siale. Pe agenda dezbaterilor se 
află o serie de petiții și rapoar
te privind discriminarea rasială 
în teritoriile neautonome și, în 
special, in coloniile portugheze 
din Africa. Sesiunea va dura 
pînă la 25 august.

• Convenția Partidului ame
rican independent, creat în 1968 
dc guvernatorul George Wallate 
și-a încheiat lucrările desfășu
rate la Louisville (Kentucky), 
tiansmite agenția Associated 
Press. Convenția a ratificat pro
punerea candidatului desemnat, 
in numele acestui partid, la ale
gerile prezidențiale din noiem
brie a.c.. John Schmitz, de a 
prezenta drept candidat la func
ția dc- vicepreședinte pe Tho 
mas Jefferson Anderson

WASHINGTON 8 - Corespon
dentul Agerpres, Constantin A- 
lexandroaie, transmite : Un grup 
dc lideri sindicali din Cleveland 
a prezcnlal Sc-natului S.U.A. o 
petiție semnată de 30 000 de 
persoane, prin care se cere în
cetarea agresiunii americane în 
Asia de sud-est, retragerea ne
condiționată a militarilor ameri
cani din Vietnamul de sud, a- 
doptarea de către Congres a u- 
nor proiocie de lege menite să

suspende definitiv și 
finanțarea războiului 
S.U.A. in Indochina. © Ciu En-lai, premierul Con 

siliului de Slat al R.P. Chineze, 
a primii delegația Partidului So 
cialisl din Japonia, condusă de 
Hisao Kuroda, reprezentant din 
partea Partidului Socialist in 
Camera inferioară a Dietei ia 
poneze, președintele Asociației 
de prietenie Japonia-China

irevocabil 
dus de 
Inițiativa 

sindicalelor din Cleveland ur
mează unei conferințe antirăz
boinice organizate de conduce
rea acestor uniuni în localitatea 
St. Louis. Sindicalele au holăril, 
totodată, formarea unei organi
zații locale de luptă împotriva 
războiului, numită „Organizația 
muncitorilor americani pentru 
pace".

pentru dezarmare. El a opinai 
că această conferință ar putea 
li convocată în 1974, la Geneva, 
urmînd ca ca să se întrunească 
cu regularitate la intervale dc 
3—1 ani. Una din condițiile re
ușitei conferințe, a spus repre
zentantul Poloniei, o constituie 
universalitatea ei. Referindu-sc 
la ordinea do zi a conferinței, e' 
a sugerat ca puncte prioritare 
interzicerea tuturor experiențe
lor nucleare, în toate mediile; 
interzicerea folosirii și produ
cerii unor astfel de arme ; dis
trugerea lor. In încheiere, Wlo- 
dimierz Natorf a arătat că a- 
ceastă conferință ar putea acor
da atenție atît dezarmării ge
nerale și totale, cît și unor mă
suri parțiale care să ducă trep
tat la înfăptuirea primului scop, 
citind în acest sens reducerea 
foitelor armate și a armamen
telor, lichidarea bazelor militare.

O reorganizare a Comitetului 
pentru dezarmare de la Geneva 
a fost cerută, în intervenția sa, 
de reprezentantul Mexicului.

Reprezentantul Marii Britanii, 
Joseph Godber, a evocat pro
blemele ridicate de interzicerea 
armelor chimice, sugerînd Co
mitetului să studieze posibilita
tea unui demers, pe etape, în- 
-X-pînd cu un acord liml'at.

Georgetown

neangajate

© Osvaldo Dorlicos Toi rade 
președintele Republicii Cuba, a 
primit delegația guvernamenla 
la a R.P.D. Coreene, condusă do 
Kim Su Duk, ministrul învăță- 
mîntului, primar și secundar, ca
re face o vizită de prietenie la 
Havana.

O Pakistanul a informai gu
vernul indian că a holăril să 
repatrieze toți civilii indieni 
deținuți de partea pakistaneză 
de la sfîrșitul anului trecut — 
relatează agenția Reuter.

Purtătorul de cuvint a) Minis

• Reprezentanții principale
lor tari exportatoare de cafea 
au început rnaili la Geneva o 
nouă rundă de convorbiri, în 
vederea stabilirii unei poziții 
comune fată de țările importa
toare, cu care se vor întilul 
săptămînă viitoare la Londra, 
fnlrucîl acordurile internaționa
le reglementind desfacerea aces
tui produs expiră in 1973, con
vorbirile de la Londra urmează 
să stabilească noi cote limită in 
privința importurilor.

Un grup de savanți sovietici 
au descoperit Heliul-8GEORGETOWN 8 (Agerpres). 

— In capitala Guyanei au în
ceput, marți, lucrările celei de-a 
patra conferințe a miniștrilor 
de externe ai țărilor nealiniate. 
Participă delegați și observatori 
din peste 60 de țări din Africa, 
Asia, America Latină și Europa.

După cum relatează agenția 
Prensa Latina, unul din princi
palele puncte înscrise pe ordi
nea de zi a lucrărilor este exa
minarea rolului țărilor nealinia
te în relațiile internaționale. Vor

fi dezbătute, de asemenea, pro
bleme privind dezarmarea, pa
cea mondială, lupta împotriva 
colonialismului, neocolonialismu- 
lui și apartheidului. O atenție 
deosebită va fi acordată posi
bilităților de dezvoltare a coope
rării intre țările în curs de dez
voltare și modalităților de lichi
dare a disparităților existente 
între aceste țări și cele indus
trializate,

Lucrările conferinței vor dura 
cinci zile.

MOSCOVA 8 (Agerpres). 
— La 8 august, la Moscova a 
fost înregistrată descoperirea 
de către un grup de savanți 
sovietici a Heliului-8, a cărui 
existență a fost prevăzută de 
cercetătorii sovietici incă 
din anii 1959—1960. La un 
an după această previziune, 
Heliul-8 a fost descoperit și 
pe cale experimentală, obți- 
nîndu-se urme de descom
punere a heliului supergreu 
in emulsie nucleară, relatea
ză agenția TASS.

După un timp, fizicienii 
sovietici au înregistrat îneci 
16 reacții in care s-a format 
și s-a descompus heliul su- 
pergreu.

Oamenii de știință acordă, 
in prezent, o atenție deose
bită problemei existenței He- 
liului-8 in reacțiile stelare, 
deoarece prin descompune
rea lui se eliberează energii 
uriașe. După părerea cerce
tătorilor, Heliul-8 poate avea 
un rol însemnat in diferi
tele fenomene .explozive" in 
U nicers.

Situația
(Agerpres)
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BELFAST 8 (Agerpres). — Re
prezentanții Partidului social-de
mocrat și laburist (S.D.L.P.), prin
cipala formație politică a mino
rității catolice din Irlanda de 
Nord, au avut luni o convorbi
re cu William Whitelaw, secre
tarul de stat britanic pentru Ul
ster. Anunțarea oficială a con
vorbirilor, care au fost încon
jurate de cea mai mare discre
ție, a provocat surprindere în 
cercurile politice din Belfast și 
Londra, întrucit, cu numai 24 de 
ore înainte, liderii S.D.L.P. res
pinseseră propunerea secretaru-

lui de stat britanic. Deși comu
nicatul oficial nu precizează 
care anume a fost conținutul 
convorbirilor, surse politice ci
tate de agenția Associated Press 
afirmă că reprezentanții minori
tății catolice ar fi cerut din nou 
lui William Whitelaw eliberarea 
persoanelor internate fără jude
cată, ca o condiție pentru par
ticiparea acestui partid la con
ferința populației din Ulster, 
preconizată de secretarul 
stat britanic.

BELFAST 8 (Agerpres). — La 
o săptămînă după ocuparea de 
către trupele britanice a carti
erelor declarate „zone interzise" 
de fracțiunile extremiste ale ce
lor două comunități religioase 
din Irlanda de Nord, noile schim
buri de focuri și exploziile au 
făcut noi victime. Trei soldați 
britanici și un civil și-au pier
dut luni viata în localitatea 
nord-irlandeză Armagh, situată 
la 60 de km de capitala nord- 
irlandeză, ridicind numărul to
tal al pierderilor de vieți ome
nești la 499.

SOFIA 8 (Agerpres). 
portul Varna — principala 
poartă maritimă a Bulgariei 
— ancorează zilnic zeci de 
nave bulgărești sau străine, 
care descarcă o importantă 
cantitate de mărfuri, pentru 
a încărca apoi altele, parli- 
cipînd în mod substanțial la 
realizarea creșterii schimbu
rilor de mărfuri între Bulga
ria și celelalte țări ale lumii? 
Pentru operațiunile impuse 
de tranzitul unor importan
te cantități de mărfuri, in port 
funcționează macarale moder-

ne de 16, 10 și 5 tone. Sem
nificativ este faptul că, in 
prezent, prin port trec în nu
mai 20 de zile cantități de 
mărfuri egale cu acelea din 
întregul an 1939. Cele trei 
milioane de tone de mărfuri 
care trec anual prin Varna 
au impus dublarea capacită
ților portului. Astfel, a luat 
ființă șantierul portului Var- 
na-vest, care va fi prevăzut 
cu dane de mare capacitate, 
căi de acces moderne și uti
laje specifice activităților 
portuare.

Agențiile de presă au infor
mat ia sfirșilul sâplămînii tre
cute, despre demiterea minis
trului apărării al regimului de 
la Saigon, generalul locotenent 
Nguyen Van Li. „Președintele" 
Nguyen Van Thieu a semnat 
decretul de destituire nu — 
după cum s-ar putea crede — 
datorită situației precare în ca
re se găsesc trupele saigoneze, 
(dacă acesta ar fi fost motivul, 
ar fi trebuit să o facă mai 
demult), ci datorită unor cu 
totul alte cauze.

Generalul Li controla, pînă 
la data demiterii sale, fondul 
financiar militar creat în 1968, 
chipurile, pentru ajutorarea in
valizilor de război. Fondul se 
completei lunar prin cotizațiile 
obligatorii din solda militari
lor saigonezi. La jumătatea a- 
nului în curs, sumele adunate 
în acest fel — aproape 10 mi
lioane lire sterline — l-au ten
tat pe generalul Li și alți șapte 
ofițeri superiori, care s-au gîn- 
dit să le dea o altă destinație.

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

Puternică erupție solară
NEW YORN 8 (Agerpres). 

— A noua și cea mai puter
ea erupție solară înregistra
tă in cursul ultimei săptă- 
mini de activitate deosebit de 
intensă a Soarelui a fost de
tectată luni, la ora 17 
GMT. Biroul Național ame
rican de cercetări oceanice 
și atmosferice de la Boulden 
(Colorado) a anunțat că a- 
ceastă erupție a acoperit a- 
proximativ 505 milioane km 
pătrați de pe suprafața 
Soarelui, proiectind în spa
țiu unde puternice de plas
mă (protoni și neutroni). 
Unda magnetică propagată 
de erupție a atins Pămînlul

marți dimineața, la ora 4,00 
GMT, provocind perturbări 
in emisiunile de radiocomu- 
nicații, in special in regiu
nile polare. In 
noastră, aurora 
putut fi observată in regiu
nile septentrionale piuă marți 
la prinz.

Erupția de luni este cea 
mai puternică înregistrată din 
anul 1964. Savanții conside
ră surprinzătoare și extrem 
de rară producerea unui ase
menea fenomen in perioada 
cind ciclul activității solare 
de 11 ani se apropie de 
punctul minim — ce urmea
ză să fie atins in anul 1975.

Generalul și complicii săi au 
uitat cu totul de invalizii de 
război și au pus pe picioare o 
intensă activitate financiară și 
comercială, insușindu-și bine
înțeles, profiturile. In afară de 
aceasta, după cum se anunță

din Saigon, au fost cazuri de 
însușire directă a unor sume 
considerabile din acest fond 
de către înalți funcționari ai 
Ministerului Apărării. S-a do
vedit că, în decursul mai mul
tor ani, fondul a servit drept 
casă dc bani pentru aceștia și 
scandalul izbucnit nu a mai 
putut fi mușamalizat.

Jefuirea fondului financiar 
militar nu este însă decît un 
caz din lunga listă a actelor 
de corupție ale regimului anti
popular de la Saigon. Nici nu

s-a uscat bine cerneala 
decretul de destituire a 
ralului Li și, cu ajutorul lui 
Nguyen Van Thieu, o altă a- 
facere a fost pusă pe picioare. 
De data aceasta, presa saigone- 
ză este cea care a intrat în 
preocupările „experților finan
ciari" ai administrației de la 
Saigon. Thieu a dat un ulti
matum ziarelor din Vietnamul de 
sud să depună in termen de două 
luni de zile mari sume de bani 
în contul statului. Aceste sume, 
afirmă el, ar fi necesare pen
tru acoperirea „amenzilor po
sibile". Se apreciază că Thieu 
va putea obține în felul acesta 
450 000 dolari de la ziare și 
950 000 dolari de la edituri și 
companiile de transport, cate 
se ocupă cu distribuirea ziare
lor. După cum se vede, hoții 
pe bază de decrete guverna
mentale continuă. Mai rămîn» 
însă de văzut dacă pînă la în
sușirea sumelor de către Thieo, 
nu va apărea un alt general 
Li.
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