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„Zilei presei române
de la Casa

Adunarea festivă
Capitalăziariștilor din

ANUL XXIX Nr. 7 088 MIERCURI 16 AUGUST 1972 I 4 pagini 30 bani

St
ș
is

Realizări
pe cote
tot mai
înalte

Citeva 
lui I al 
ținut re; 
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ză cele 
Ioan Demeter 
toru fie 
depășea 
rea p 
iulie în 
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Șandor. 
lucrări

In primele zile ale lunii au
gust. lună în care toate colec
tivele de oameni aj muncii, se 
dăruiesc plenar pentru a ob
ține în cinstea zilei de 23 Au
gust realizări remarcabile, a- 
ceste brigăzi au* obținut noi 
succese. După șase zile de 
muncă în galeria colectoare a 
blocului III centru, noul front 
de lucru condus de Andrei Șan
dor. minerii brigăzii au înain
tat 14 ml, realizînd un randa
ment cu 20 la sută mai mare 
decît cel stabilit prin foaia de 
acord. Brigada condusă de Ni- 
colae Croitoru are realizat în 
perioada trecută din această 
lună planul de avansare, iar 
brigada condusă de loan De
meter a reușit cu două zile 
înainte de jumătatea lunii, să 
avanseze două cicluri mai mult 
decît avea planificat pentru 
perioada respectivă. Cele 200 
kg cărbune, post cu care s-a 
depășit productivitatea muncii 
planificată pentru abatajul fron
tal 6 124. în care lucrează or
tacii lui Ioan Demeter, au fost 
realizate prin contribuția în a- 
ceeași măsură a tuturor mine
rilor brigăzii, conduși în cele 
patru < Jmburi de către loan 
Vintilă. Grigorc Luca, Petru 
Voinea și loan Diaconu.

din brigăzile sectoru- 
minei Paroșeni au ob- 
lizări constant pozitive 

care au trecut dc la 
anului. Se evidenția- 
conduse de minerii 

,-i Nicolac Croi- 
?are din ele reușind să 
;că cu 1,5 ml avansa- 
reliminată pentru luna 

abatajele frontale în 
i’crează, ca și Andrei 
brigadă care execută 

de pregătiri.

In intîmpinarea zilei de 23 August 
și a celei de-a XXV-a aniversări a Republicii

ÎN LUMINA HOTĂRÎRILOR 
CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI
Obiective fundamentale
în fața constructorilor

li Acordul global la cît mai multe lucrări! 
lî Soluții industrializate la cît mai nume 

roase apartamente!
„...în anul 1973 se prevede construirea a peste 110 mii apartamente, cu 10 inii 

mai mult deci! fusese stabilii în planul cincinal" (din raportul prezentat de tovară
șul Nicolac Ceaușescu la Conferința Națională a partidului din 19 — 21 iulie a.c.).

Principalul țel urmărit cu perseverență și 
dăruire în muncă de către constructorii Văii Ji
ului este terminarea în termenul înscris în gra
ficele de execuție și în condiții de calitate co
respunzătoare a noilor obiective prevăzute să 
fie predate în acest al doilea an al cincinalului. 
Printre măsurile stabilite în scopul atingerii țe
lului propus se cuvin menționate îndeosebi cele 
care privesc extinderea aplicării acordului global 
la cel puțin 70 la sulă din efectivul șantierelor 
și recurgerea la soluții industrializate la minimum

50 la sută din apartamentele care se vor înfăptui 
încă în acest an.

Pentru scurta convorbire avută cu Iov. IO
NEL GHIȚĂ inginer șef adjunct la grupul de 
șantiere Valea Jiului al T.C.H. Deva ne-am fixat 
ca sferă de cuprindere măsura și modul în care 
liotărîrile ca atare ale conducerii superioare de 
partid prind viată la întreprinderea respectivă.

Convorbire realizată de
Tr. MULLER

(Continuare în pag. a 2-a)

La F.F.A. Viseoza Lupeni

bsI

zlarlștli — activiști Intr-un 
Important domeniu al Ideo
logiei șl educației socialiste 
— pun mat presus de orice 
slujirea cu devotament ne
țărmurit a partidului, patriei 
șl poporului, datoria de a mi
lita activ și eficient pentru 
triumful politicii marxlst-lc- 
nlnisle a Partidului Comunist 
Român.

însuflețiți de aceste înal
te convingeri — se spune In 
încheierea telegramei —, de 
sarcinile programatice de 
deosebită Importanță trasate 
de Partidul Comunist Roman, 
ziariștii din întreaga țară, 
fără deosebire de naționali
tate, țin să asigure conduce 
rea partidului, că vor -iCtlva 
mai departe, fără preget, pen
tru a răspunde cu cinste 
înaltelor comandamente puse 
In fața lor. în numele pre
zentului socialist, al viitorii 
Ini comunist al patriei noas 
tre.

La Casa ziariștilor din Ca
pitală a avut loc, n>irțl o a- 
dunăre festivă, in cadrul că
reia a fost sărbătorită „Ziua 
presei române".

Au luat parte membri al 
C.C. al P.C.R., redactori șefi, 
redactori șl corespondenți 
voluntari al presei centrale 
și periodice, al Agenției Ro
mâne do Presă „Agerpres", 
radioului și televiziunii, ti
pografi. reprezentanți al 
Ministerului Afacerilor Ex
terne șl ai Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, 
activiști de partid, membri 
al uniunilor de creație.

Despre importanța „Zilei 
presei române", care coinci
de cu a 41-a aniversare a 
ziarului „Scintela", a vorbit 
Traian Pușcașii, vicepreședin
te al Comilcluliil de Stal al 
Radiotelevlziunlt.

In încheierea adunării fes
tive. particlpanțll au adresat 
o telegramă Comitetului Cen 
trai al P.C.R., tovarășului

Nicolac Ceaușescu, In care 
se spune :

Gazetarii comuniști slut 
pe deplin conștienți că în
treaga activitate a mijloace
lor moderne de Informare în 
masă, din țara noastră, tre
buie îndreptată, In continua
re, spre mobilizarea întregu
lui potențial de energie șl 
creație al poporului, pentru 
realizarea obiectivelor Con
gresului al X-lea al P.C.R., 
ale recentei Conferințe Na
ționale, pentru îndeplinirea 
prevederilor cincinalului îna
inte do 
timp, el 
cină de 
a milita
tă pentru înfăptuirea vastu
lui program de făurire a o- 
mulul nou, cu o înaltă con
știință, patriot devotat, cons
tructor entuziast al societă
ții socialiste muliilateial dez
voltate.

Vă încredințăm. Iubite to
varășe secretar general, că

termen. In același 
consideră ca o sar- 
onoare mislanea de 
cu dăruire comunls-

S;

I
Ș 
ș 
S (Agerpres)

La Vulcan

CLIMAT DE OPTIMISM Șl RESPONSABILITATE 
ÎN ÎNDEPLINIREA SARCINILOR DE PLAN

șantierul de construcții de pe dclileu! Văii Jiului, 
electrificarea liniei ferate e intr-un stadiu avansat.

In clișeul nostru, brigadierul Nae Marin și maistrul 
constructor Alexandru Marinchescu fac o riguroasă veri
ficare a lucrărilor conform planului.

Acțiuni utile 
ale organi
zației U.T.C.
• Excursii

Duminică, 13 august, a fost 
o zi plină pentru tinerii de la 
Fabrica de slîlpi hidraulici Vul
can. Circa 30 de tineri au fă
cut o reușită excursie Cu auto
carul la Tg. Jiu, unde au vizi
tat locuri turistice de marc in
teres. Un alt grup de 25 de 
tineri s-a angajat într-o verita
bilă cursă ciclistă pe traseul 
Vulcan—Tg. Jiu. și retur, ne- 
scăpîndu-le nici lor prilejul de 
a vizita obiectivele turistice 
întîlnite în cale. Cursa ciclistă 
s-a soldat în cele din urmă 
cu un palpitant concurs cîștigat 
de tinerii Ion Ioana. Gheorghe 
Dricu și Vincze Iluszar.

A fost, deci, o zi cu adevă
rat ..realizată*. în scopul re- 
creerii, prin locuri de nease
muită frumusețe, oferită de 
peisajul ce străjuiește apele 
Jiului pînă în județul vecin.

9 Masă rotundă

Anali'a multilaterală, exigen
tă și responsabilă a activității 
tuturor compartimentelor care 
concură la producerea firului 
de mătasă, un bilanț dominat 
de plusuri la marea majoritate 
a indicatorilor planului de pro
ducție. dorința fierbinte, parti
nică, de a urca noi trepte, mai 
înalte, pe făgașul perfecționării

O interesantă și utilă discu
ție a avut loc, recent, la Vul
can sub egida comitetului oră
șenesc al U.T.C Intenția orga
nizatorilor a constat în găsirea 
și aplicarea de către organele 
și organizațiile U.T.C. a unor» 
noi forme și metode de muncă 
pentru antrenarea mai amplă 
a tinerilor la viața politică, e- 
conomică și social-culturală a 
orașului. Cei aproape 30 de 
participanți au luat drept ghid 
orientativ gama largă de iniția
tive desprinse din publicațiile 
pentru tineret „Scînteia tinere
tului11 și „Tînărul leninist11 ve
nind cu sugestii care să 
lesnească realizarea lor 
plan local. în funcție de posi
bilitățile orașului.
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ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ

Șl BUCURII

re a cheltuielilor materiale cu 
3,9 lei, o depășire a productivi
tății muncii planificate cu 346 
Ici pe salariat și. ca o sinteză 
deosebit de îmbucurătoare, obți
nerea unor importante bene-

conducerii și organizării pro
ducției și a muncii, de a eli
mina cît mai curînd neajunsu
rile și minusurile, stabilirea di
recțiilor principale pe care se 
va axa activitatea în perioada 
următoare — iată, sintetic ex
primat. ce a caracterizat adu
narea generală a reprezentan
ților oamenilor muncii de la 
F.F.A. Viscoza Lupeni.

In fața participanților la a- 
dunare, comitetul oamenilor 
muncii a prezentat o dare de 
seafnă analitică, cuprinzătoare 
care a redat convingător entu
ziasmul cu care întregul colec
tiv al fabricii, sub îndrumarea 
permanentă a comitetului de 
partid și cu sprijinul organi
zațiilor de masă a muncit pen
tru îndeplinirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă, 
măsurile tehnico-organizatorice 
luate, rezultatele deosebite ob
ținute. In bilanțul pe primul 
semestru s-au consemnat, peste 
sarcinile de plan, 1 121 mii lei 
la producția globală și marfă, 
1170 mii lei la producția marfă 
vîndută și încasată, 202 mii lei 
la piese de schimb, o reducere 
a cheltuielilor la 1 000 lej pro
ducție marfă cu 4,5 lei. din ca-

Mina Diija — ieșind din șut

Sevele hărniciei
Instantaneu

Stăteam, împreună, pe-n- 
delete de vorbă. Tot ce 
mi se spusese mă inte

resa, sub raportul strict al cif
relor, dar nu aș fi putut sâ zic 
că era ceva, in tot ce-mi rela
tase, ieșit cu adevărat din co
mun. Firește nu e ușor să rea
lizezi, in medie, in condițiile ac
tuale, 200 - 300 tone cărbune 
pe zi in plus. Dar fără să vreau 
mă gindeam : „...dacă s-au putut 
scoate 4 000 tone in plus, nu
mai in 10 zile, înseamnă că se 
poate ; altfel, de unde plusul 
zilnic ? I"

— Nu-i așa ? mă aud spunind, 
căutind o confirmare a rațio
namentului. Directorul se uită 
la mine mirat

Adică, ce ?

probabil 
asupra

— Faptul că vâ îndepliniți lu
nă de lună sarcinile de plan î 
Care a fost, și este 
punctul mai „elastic" 
căruia ați intervenit ?

- Teoretic nu există un ase
menea punct ! Ziua de astăzi 
e o dovadă : puteam chiar din 
primul schimb să avem un plus 
de 400 de tone, dar „bobocii" 
nu se numără in mină, ci 
Ia ziuă. Numai 180 de tone am 
scos in plus. Sperăm ca dife
rența s-o scoatem din schim
bul li, că in materie de minerit,

Dem. D. IONAȘCU

(Continuare în pag. a 3-a)

ficii. Printre măsurile 
făptuite, în perioada analizată, 
de comitetul oamenilor muncii, 
care au contribuit la realizarea 
și depășirea principalilor indi
catori de plan se numără : asi
gurarea utilajelor cu piese de 
schimb produse în atelierul

în-

propriu într-un volum superior 
celui planificat ca urmare a u- 
tilizării mai intensive a mași
nilor unelte prin generalizarea 
schimbului II și extinderea 
schimbului III, urmărirea res
pectării termenelor de livrare 
a materiilor prime și materia
lelor de către furnizori. îmbu
nătățirea indicelui de utilizare 
a forței de muncă, concomitent 
cu stabilirea unor norme de 
lucru mai corespunzătoare, 
iar, sub coordonarea directă a 
comitetului sindicatului și cu 
sprijinul organizației de tineret, 
mai buna organizare Șl desfă
șurare a întrecerii socialiste pe 
baza obiectivelor concrete Și 
mobilizatoare stabilite de adu
narea generală a salariaților 
din luna februarie, obiective 
revizuite și majorate apoi în 
ședința activului comitetului de 
partid. în cinstea Conferinței 
Naționale a partidului. Emula
ția rodnică, ai cărei promotori 
au fost ca întotdeauna, comu
niștii din toate secțiile și ate
lierele fabricii, a ridicat faptele 
de muncă ale filatorilor din

(Continuare in pag. a 2-a)

Universitatea
populară

instrument de educație în
spiritul umanismului socialist

O modalitate de răspîndire 
sistematică a cunoștințelor ști
ințifice Și literar-artistice în 
rîndul adulților, cu tradiție 
pilduitoare în cultura româ
nească. este universitatea popu" 
Iară. In anii noștri, existența 
ei este mai necesară ca oricînd 
— asistăm la o foarte precisă 
diversificare și specializare a 
domeniilor de activitate uma
nă. care are loc în paralel cu 
o înfloritoare explozie infor
mațională (cum a fost denumi
tă) iap atitudinea omului nu 
este pasivă, ci activă, recepti
vă. In esență, activitatea uni
versității populare este de na
tură educativă, oferind publi
cului un sistem bine selecțio
nat dintre cele mai utile cu
noștințe. Nu mai eslc pentru 

secret și nici o 
procesul învățării

nimeni un 
noutate că 
nu se sfirșește odată cu absol
virea școlii, de orice grad ar 
fi, ci continuă pe tot parcursul 
vieții. Orice* profesiune este su
pusă progresului iar noi, pen-

tru a fi cu adevărat compe
tent, trebuie să ne însușim 
noutățile. Trebuie să mai adău
găm o caracteristică specifică 
omului modern de a fi inițiat 
în mai multe domenii, adică 
polispecializat. Iată doar cîte- 
va rațiuni care îndreptățesc e- 
xistența acestor instituții 
finalitate atît de nobilă.

Universitatea populară 
Petroșani, al cărei sistem dc 
cursuri va reîncepe nu peste 
multă vreme, ne prilejuiește o 
analiză a activității trecute cu 
scopul îmbunătățirii celei vii
toare. In anul care a trecut au 
funcționat 29 de cursuri, dintre 
care 17 la Casa de cultură din 
Petroșani, iar celelalte pe lingă 
cluburile sindicatelor din T.u- 
peni, Vulcan Aninoasa, Petri- 
la și Lonea. urmărite de peste 
1 900 de participanți. Profilul lor

(Continuare in pag. a 3-a)

în- 
pe

DE LUMINI

Președintele corni 
tetului sindicatului e- 
ra plecat la ateliere 
și eu îl așteptam, 
cînd în birou a intrat 
o femeie mărunțică, 
timidă, cu doi copii 
de mînă.

— Dumneavoastră 
sînleți președintele?

— Nu !... Sigur, nu
mai cu el aveți troa- 
fă?

Dialogul purtat as
tăzi este continuarea 
discuției de ieri, care, 
de fapt nu se va ter
mina niciodată. Cum 

pornit? Interesează 
ai puțin. Dar să 

lăsăm pe Ana Moca- 
nu, din Lupeni, să se 
destăinuiască.

— Doru, ăsta mic. 
și l-a tras de ciul pe 
băiețelul blond și ne- 
astlmpărat, mi-a zis 
înlr-o zi : „Mămico, 
in ce colonie ai 
tu cînd erai ca 
ne?u. Copil, ce 
faci. Și în 
de-o clipită, cit ni-am 
gindit ce să-l răs
pund, mi-am amintit 
de copilăria mea fără 
jucării și fără daruri; 
de copilăria care s-a 
sfîrșit în curtea mi
nei la descărcat va-

goneie. „Eu nu mei 
geam in colonie, Pu- 
iuțule..." Măriuta, 
asta, penultima, că a- 
vem șapte copii, nu 
m-a lăsat să răsuflu : 
„Nici la mare n-ai 
fost mămico ? Așa ca 
Rodica?...“ Rodica e 
fata noastră cea ma
re. E chimistă la Să- 
vineșli. Ce pot să le 
spun !? Că n-am fost 
cînd eram ca ci. nici 
în colonie, nici la 
mare? Copiii mei nu 
știu cum era atunci... 
Ăștia doi — și-mi o 
rată pe Doru și Mă- 
riuța — sini pionieri, 
se bucură de toate 
darurile vieții de azi. 
numai ei pot să crea
dă ca n-a fost altfel 
niciodată... Și atunci 
stau să le povestesc 
— pe înțelesul lor — 
toate cîle s-au petre
cut înainte și după 
ziua de 23 August, ca 
să știe că viata de 
azi, de care se bucu 
ră ei din plin, n-a a 
părul din pămint, as- 
ca florile pe deal. I 
pun să compare co 
pilăria mea cu a loi.
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llnirasilalea populară.

locali cu

a fost destul 
internă Ș» externă, tehnic, cul
tură generală, legislația muncii, 
Iwnbj străine, cursuri practic- 
aplî;ative\ deși îmbunătățirea 
puica fi maj bună. S-a pornit 
de In o acțiune dc sondaj prea
labil a preferințelor, după me
toda chestionarelor, dar struc
tura a fost făcută tot după po- 
«imlîlăți. Anumite cursuri nu 
necesită prea multă risipă de 
energic pentru că omul este 
interesai sâ învețe ceva, fie o 
îndeletnicire (croitorie, dactilo- 
grafie). fic o limbă străină. Se 
simte nevoia inițiativei forma
le și structurale în alte dome
nii De pildă, în ce privește 
tehnica, a funcționat (cu rezul
tate bune) cercul de radio, pe 

problematica specifică lo- 
mineritul. a avut un ori- 

limitat, renunțîndu-se 
ușor și repede la cl (Lu- 
Petrila). Maj multă ini-

cînd 
cală, 
zont 
prea 
peni. ___ . ________
ți aii vă a consiliului de condu
cere se cere ?i în privința 
rorsurilor cu profil etic, adresa
re în primul rînd tinerilor. Aici 
<=s!e nevoie de metode noi. de 
diferențiere mai nuanțata și o 
modalitate de antrenare directă 
p participantului. Dacă la cercu- 
»le de radiotehnîcă. croitorie 
ctr.. cursantul are o atitudine 
activă. de ce nu s-ar putea găsi 
o formulă similară și pentru c- 
ducația moral-cetățenească ? E- 
fivtența completă a învățfimîn- 
fcduî nu este decît atunci cînd 
kt aplică în practică cunoștin
țele primite.

Cursuri urmărite cu interes 
constant au fost -Arta și via
ta". .Istoria teatrului româ
nesc”. .Medicină generală” 
(Vulcan), ..Pedagogia familiei". 
In Valea Jiului educația artis
tică formează un capitol încă 
deficitar Ciclul „Arta și viața” 
— condus de 
Josif Tcllman
proprie, de prezentare a filme
lor despre artă, precedate sau 
urmate de comentarii, a fost 
foarte eficientă. Se puteau totuși 
organiza cîteva întâlniri ale ar-

artistul plastic 
cu metoda sa

__ pu
ll în vederea explicării u- 

țablouri, stiluri, curente 
etc. In atenția consiliului de 
conducere trebuie să stea în
ființarea unui curs muzical bi
ne orientat, și structurat și o 
desfășurare regulată a cursului 
literar (pornind, eventual, de 

„Meșterul 
Manolo”). Do altfel, chestiona
rele (metodă ce ar trebui re
luată acum) vădesc un interes 
mare pentru muzică, dans, me- 
taloplastie balet, depanare ra
dio. Universitatea populară tre
buie să meargă în întîmpina- 
rea acestor preferințe, să ofe
re cunoștințe, dar maj ales să 
modeleze spiritul omului, gustul 
lui. Este momentul să apre
ciem atît metodologia cursuri
lor cît și calitatea celor care 
prezintă temele, succesul, par
ticiparea sînt asigurate de me
todele noi folosite (audiovizua
le, dezbateri vii și antremmte, 
discuții, simpozioane, experien
țe etc.).

Ne amintim că la fiecare în
ceput de ap al universității 
populare se pornește cu mult 
entuziasm, care se pierde în 
puțină vreme, pentru ca la 
sflrșitul anului să maj ajungă 
doar cercuri și cursuri practice 
cu activitate 
Pentru a se evita o astfel dc 
situație este necesară o respec
tare strictă a tematicii propti
se altfel desfășurarea ulterioară 
este compromisă iar participan- 
ții se retrag. Renunțarea la li
nele teme sau cursuri echiva
lează cu ncrealizarea finalității 
cultural-educative a acestei in
stituții. In Petroșani se află o 
bună experiență la unele 
cursuri rămînînd să fie res
tructurată concepția altora, 
pentru ca programul pe care 
și-1 propune universitatea popu
lară să fie cu adevărat folo
sitor omului, să-j lărgească sfe
ra de cunoștințe și să contri
buie la dezvoltarea personalită
ții omului în deplin acord cu 
idealurile umanist socialiste, 
promovate clar Și generos de 
ultimele documente de partid 
și de stat

«•naclul literar

cvasi-didactică.

COPIL

*1
Aflăm de la organele

de ordine

® Numiților Cornel Munteanu și Pompiliu

loc de munco stobil. li plac plim- 
o ir.treprindere la alto și o colâ- 
trenul. Bineînțeles, fără legitimoțri-

Tinărul Emil Moldovan din comuna A- 
ninooso a fost angojot Io F.F.A. Viscozo Lupeni, 
opoi Io un șir de oile întreprinderi. La toate o 
rămas insă foarte puțin timp deoarece nu este 
adeptul unui 
bările de Io 
torit mult cu 
le necesare.

Pentru un număr de 3 asemenea călătorii 
frouduloase a fost condamnat la 60 de zile în
chisoare contravențională, in conformitate cu 
prevederile Decretului nr. 329/1966.
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(Urmare din fag I)

știi cum e, nu există haremuri 
șr șabloane.
- Atunci ?
— Ei, vezi, asta-î, orice mi

nă are un specific al ei, un colec
tiv al ei. In abataje, la fron
tul de lucru, acolo, în fiecare 
dintre membrii colectivului ca
re eliberează cărbunele, se a- 
flă punctul „elastic", cu mari 
rezerve, cum se spune. Ca să 
scoți ceva in plus, dincolo de 
toate socotelile ce se fac, și 
poți să mă crezi, sint al nai
bii de exacte, in raport cu da
tele cunoscute, timpul de luc
ru, adică cele 6 ore sint ore 
de lucru efectiv. Oamenii nu i- 
rosesc nici un minut, nu um
blă brambura după o armătu
ră sau după goale, cum se in- 
(impla înainte. Și dacă îți pui 
mintea la contribuție și cauți, 
găsești, neapărat găsești că 
regia, mult discutata regie e 
reglată la maxim, incit nimeni 
n-are de ce sâ se plingă.

- Dar bine, peste tot se vor
bește de reducere, de o des
congestionare a fondului de 
timp al omului din regie ?

— Pentru cei care nu-și cu
nosc interesele, do ! Dar cine 
ne oprește să nu gindim că a- 
tunci cind vrei sâ iei o aseme
nea măsură, trebuie să te gîn- 
dești la timpul celui din aba
taj. EI are o normă de realizat, 
eu trebuie să-i asigur toate 
condițiile și pentru asta om 
nevoie de oameni. Bun. Ce 
ne-am gincfit noi, ia sâ vedem 
cum putem organiza și controla 
mai bine „aj'utoarele" mineri
lor ? Cum să-ți spun, să nu în
țelegi cumva, că s-ar putea 
scoate cărbune fără omul de 
regie. Am precizat : RĂSPUN
DERILE FIECĂRUI OM. Prin a- 
ceasta am asigurat o mai co
rectă aprovizionare cu materia
le și vagonete goale, am creat 
premisele unei specializări 
stricte, pe fiecare loc de mun
că și sector. Așa am reușit să 
avem plusuri zilnice, in luna 
iulie de 600 și 800 tone pe zi, 
iar astăzi, mă refer la iuna in 
curs, de la 100 la 400 tone 
peste preliminar. Nu mai vor-

besc de avansări fa lucrările 
de pregătire. Pe unii ii miră 
faptul că Nistor Hrincescu a 
realizat 53 ml, la un profil de 
12 mp, iar Mihai Ceucâ 40 ml, 
la același profil. Câ la ora as
ta - era ora 11,15 - avem un 
plus, numai in schimbul ăsta, 
de 530 tone de cărbune, in mi-

Sevele

ciei
lEiiisia

nă desigur, urmind a fi scoase 
Ia ziuă. In om stă totul, dacă 
știi să-l înveți cum să munceas
că. La mina noastră oricind 
poți încredința o brigadă, un 
schimb, oricărui miner : CON
STANTIN GRÂDINARU, MIHAI 
CEUCÂ, CONSTANTIN TRIFAN, 
TRAIAN POP, ROMULUS BO
IA, BOB VIAN, GHEORGHE 
SCORPIE și muHi alții, nu s-au 
format la nu știu ce „universi
tăți înalte", ci aici, in mină e 
un fel de emulație colectivă.

fteînnoHî-vă abonamentele 
la ziarul „Steagul roșu“

Prețul unui abonament este de 8 Iei 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!

PUI

Din cotidianul feroviar

Măturar din Livezeni le venise pofto de bere 
rece. In loc insă să-și ostoiosco setea Io un loco! 
oorecare, ei au procedat intr-un mod cu totul o- 
riginol. In nooptea de 10/11 iulie a.c. s-ou pos
tat Io podul din Livezeni, unde autovehiculele 
ișr încetinesc mersul, și cind a trecut o mașină 
încărcată cu bere, ș-au urcat, din mers, furind 
două lăzi core conțineau 48 de sticle pline. N-ou 
opucot inso să-și potolească seteo pentru că 
subofițerul de miliție de Io postul de poză ge
nerală din localitote i-a surprins in flogranf de
lict și i-a deferit justiției pentru furt calificat. 
Urmează pronunțarea sentinței.

Piciorul plai este o deficien
ță fizică foarte frecvent răspîn- 
dilă la copil, cnnsiind din dis
pariția scobiturii (boltii) nor
male a piciorului.

a< easts defk i< nțS ■ t»? obset- 
vată dcobicei de către părinți 
san educatori din momenlul jn 
«are copilul începe să meargă, 
medicul fiin consultat atunci 
prntni mersul urît și greoi al 
copilului. Acesta merge adesea 
cu vîrful picioarelor aduse înă- 
unlru, se împiedică uneori, iar 
mai lirziu se plinge do oboseală 
și dureri in picioare, ccrind 
lie dus în brațe, cînd face 
dnuw moi lung. In

să
UD

niedieidui

ccnlueaz# cur but a lombară for- 
mi nd o lordoză.

Cînd picioarele plate nu sini 
egal prăbușite, bolta unui picior 
fiind mai ștearsă dccît a celui
lalt bazinul se dezechilibrează, 
se înclină mai mult Intr-o parte, 
apare o deviere laterală a co
loanei vertebrale — pe care o 
numim scolioză.

Enumerăm aceste consecințe 
neplăcute nu pentru a speria pe 
părinții copiilor purtători do pi
cioare plate, ci pentru a atrage 
atenția asupra Importanței ce 
Irebnie acordată acestei defor- 
mități. Un copil cu picioare 
plate, rare începe să un»’ ’ lir-

Îmi relatase, voit detașat, me
canismul fascinant de simplu 
al depășirii planului. Și eram 
conștient de subtilitatea gindi- 
rii inginerului NICOLAE NICO- 
RICI, directorul exploatării, ca
re nu a acționat numai asupra 
tehnicii ci in primul rind asu
pra componentei celei mai sen
sibile a procesului de produc
ție - OMUL. Colectivul urică- 
nean a dobinefit, prin aparent 
atit de banala precizare a răs
punderii, o mai limpede con
știință a valorii sale intr-un e- 
fort unanim. Aceasta fiind pe
dagogia comunistă, determi
nată prin realizarea unui cli
mat de muncă in măsură să 
dea intereselor generale ale 
producției caracterul interesu
lui individual. Capacitatea de 
organizare a muncii a deschis 
oamenilor porți largi spre o 
gindire mai completă asupra 
activității lor. Pe lingă faptul 
că exploatarea iși are asigura
tă ritmicitatea producției de 
cărbune, oamenii de regie, par- 
ticipind la un volum mai mare 
de muncă, ciștigă mai bine. 
Poate că oamenilor ce asistau 
la discuție li s-a pârul câ nu 
am notat mai pe larg ideea 
privitoare la ciștig. Și mi-au a- 
tras atenția.

— la seama Ia ea — mi-o spus 
șeful de brigadă Gheorghe 
Scorpie — pentru câ să știi, în 

de a 'lunci 
și gindul Ic 
avem.

strădania noastră 
mai bine se află 
ciștigul pe care-l 

întrepătrundere logică 
interes. Gindindu-se la crește
rea eficienței muncii, oamenii 
gindesc la ei înșiși, devin ast
fel și mai atenți la tot ceea ce 
este susceptibil de îmbunătă
țire, cu conștiința că sint be
neficiarii direcțr ai strădaniei 
de a-și gospodări mai bine tim
pul, forțele in abatajele minei, 
pentru a folosi intensiv, cu ma
xim de randament, capacită
țile de producție existente. Ci
fre si fapte,

» 
va contribui 
gajamentului 
sarcinile din
— 1975 in patru ani și jumă
tate.

de

imbold sigur care 
la realizarea an- 
de a îndeplini 
cincinalul 1971
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La această rubrică, in -_.Stea-_ .. 
ruI roșu" nr. 7 055 din iulie 
a.c., a apărut nota intitulată 
„După noi, potopul" în care s-a 
strecurat o regretabilă eroare. 
Acordindu-se credit declarației 
fostului student Alexandru No- 
văcescu (nu Novăceanu cum a 
apărut in notă) care, în mod 
inexplicabil, I-a denunțat pe 
colegul său de cameră. Viorel 
Giura. ca participant. alături 
de el, la manifestarea delibera
tă din noaptea de 20 spre 21 
iunie a.c., soldată cu răsturna-

.tea. .coșurilor de hîrtii dc 
str. Republicii ș» spargerea 
nui lampadar din parcul 
lingă căminul I.M.P. nr. 3, și 
datorită imposibilității de a 
verifica ulterior veridicitatea 
declarației, autorul ei pleclnd 
din Petroșani, Giura a fost cri
ticat în ziar în mod eronat. 
Făcînd cuvenita precizare, mai 
răniine să elucidăm ce l-a 
determinat pe Novăccscu să 
facă o asemenea declarație. 
Ancheta continuă. Vom reveni.

Pe

de

lu.iți.- medicul specialist prescrie 
■•nslin.ifaare plantare care vor 
redresa in parte sau loial defi- 
< iența, dar eslc nevoie și de ob
servare atentă și urmărire de că
tre părinți.

Cauzele piciorului plai sini 
multiple. Recunoaștem adesea un 
factor ereditar sau familial; ma
ma, (ala, sau rude apropiate au 
picior plai, in aceste împreju
rări moșlcnindu-so o insuficien
ță musculo-ligamcnlară care 
pioduce in consecință deforma 
ția piciorului.

Debilitatea copilului in primul 
an dc viața, premaluritatea, bo
lile loxiinlecțioase care slăbesc 
organismul, alimentația ncrațio- 
nal.1 și artificială sînt alte cau
ze ale prăbușirii bolții picioru
lui.

Rahitismul, boală caracteriza
tă prin tulburări în metabolis
mul fosforului și calciului, esle 
cau/<> multor picioare plate mai 
ales cînd copiii sînt grași, pu
hav» — cum se întimpiă adesea. 
La o greutate relativ mare, cu 
o forță musculară și o rezisten
tă musculară redusă, bolta pi
ciorului se prăbușește ușor. Pi
ciorul plat rahitic esle ș» mal 
grav cînd se însoțește de defor
mări ale oaselor membrelor in
ferioare. De asemenea copiii pol 
prezenta picior plat încă de la 
naștere, dar acest lucru este mai 
greu do apreciat.

Piciorul plat al adultului esle 
urmarea fic a piciorului plat din 
copilărie care nu a fost corect 
tratat, fie că se produce in ur
ma unor eforturi îndelungate 
cum se întimpiă la persoane, ca
re, prin natura profesiunii lor, 
trebuie să stea prea mult în pi
cioare (frizeri, bucătari, ospătari, 
vînzălori. stomatologi, etc.).

Recunoașterea piciorului 
se Tace examinind copilul 
picioare pe un plan tare, 
picioarele ușor depărtate. Foar
te rar piciorul plat sc observă 
cind copilul șade, însă cînd se 
ridică in picioare, bolta planta
ră se șterge și piciorul apare 
plat.

Pe lingă prăbușirea 
plantare, se pot intîlni și 
modificări ca : înclinarea în afa
ră a călcîiului — valgusul — de
vierea în afară a degetului cel 
mare — hallux-valgus. piciorul 
rotund — degete in ciocan — 
care fac câ mersul să fie'greoi, 
legănat, călcind pe întreaga tal
pă ca un urs. Purtătorii acestor 
picioare plate obosesc ușor și 
au o capacitate de muncă redu
să pe care o îndeplinesc fără 
plăcere. Picioarele lor transpiră 
abundent.

Stationarea pe picioare plate 
modifică și ținuta întregului 
corp, cel mai adesea* se produce 
o arcuire a colanei dorsale, o 
cocoșare a spatelui — pe care 
o numim cifoză. Alteori se ac-

plat 
în 
cu

bolții 
alte

Un nou teren de volei 
la Vulcan

-Jin inițiativa tinerilor uteciști și sub îndrumarea direc
tă a tovarășului Ion Barb, prim-secretar al comitetului oră
șenesc U.T.C., la Vulcan s-a amenajat, în preajma sediului 
consiliului popular. Un frumos teren de volei care vine să 
întregească decorul urban al localității. Tinerii au adăugat 
astfel la celelalte puncte de agrement existente, încă unul. 
Acesta, ca și celelalte, le va oferi minunate clipe de des
tindere în orele libere.

Valentin MANOLIU 
corespondent

ziu, obosește ușor, sau merge cu 
picioarele aduse înăuntru îm- 
piedicindu-sc în virfuri. trebuie 
dus imediat la medicul specialist 
chiar dacă copilul nu are dureri 
in picioare. Prevenirea acestei 
deformați» se face înainte ca 
laicul copil să înceapă să mear
gă — copilul să nu fie silit să 
se ridice in picioare înainte ca 
el să se fi ridicai singur. Orice 
grabă din partea părinților de 
a-și vedea copilul mergînd mai 
repede poate aduce prejudicii în 
formarea bolții plantare. Demon
strația familială a mersului mi
cului copil susținut de două 
mîini nu este motiv de distrac
ție, ci o tristă joacă de oameni 
mari care nesocotesc dezvolta
rea fiziologică a copilului. Copi
lul trebuie lăsat singur să 
meargă și va fi ajutat numai a- 
tunci cind cere. Dacă mersul 
copilului întîrzie, trebuie con
sultat de medic. Cînd copilul 
a început să meargă fără spri
jin, picioarele se vor înrăita în 
ghetuțe solide, cu talpă de bună 
calitate și cu ștaif tare, încheia
te deasupra gleznei. Nu trebuie 
să-l încăițăm cu botoșei de lină, 
flanel sau papuci de pîslă, Cînd 
este cald, copilul trebuie lăsal 
să se joace desculț pe iarbă, pe 
pămînt sau pe pietriș (nu 
asfalt, ciment sau parchet). Tot 
in prolilaxia piciorului plat tre
buie rezervat un loc important 
încălțăminte» fiziologice și res
pectării regulilor de igienă : cu
rățenia, baia zilnică, masajul și 
gimnastica.

Cînd se constată un picior 
plat, medicul specialist va reco
manda susținătoare plantare, a- 
parate ortopedice care au 
scopul să mențină și să forme
ze bolta plantară. Acestea se fac 
după mulaj de gips al picioru
lui cu bolta foarte bine corecta
tă și trebuie să acopere toată lă
țimea piciorului și să se întindă 
de la călcîi pînă înapoia cape
lelor metalarsienelor. Cînd sus-

pe

ținălorul plantar ramfne mic 
prin creșterea piciorului, e) »re- 
bnie schimbat cu altul nou. Pen
tru copiii pină la 5—-6 anj sus
ținătorul se schimbă după 0—8 
luni. Dacă piciorul plat este șl 
valg, se recomandă ghetuțe orto
pedice cu ștaif întărit și susțină
toare plantare. Susținătorul 
plantar trebuie purtat ci|ivn ani, 
'au poate fi necesar to.ri.j viața. 
Renunțarea Io susținătorul plan
tar nu se face decil cu avizul 
modicului specialist.

In piciorul plat contractat, 
intilnil mai ales Io adulți. -e in
stituie mai intii un tratament 
ortopedic, repaus și Imobilizare 
in aparat gip al 2—4 saplamfril, 
după care se va putea purta in 
continuare un susținător plantar.

O deosebită atenție trebuie să 
<> acordăm încălțămintei; vor 
prefera ghetele cu st aii și talpă 
tare, iar in timpul verii sanda
lele trebuie să fie solide, de ase
meni cu ștaif tare, cu talpă de 
hună calitate și suficient de 
groasa. Ștaiful să fie suficient 
de înalt pentru a permite portul 
susținătoarelor plantare și pen
tru ca piciorul s” nu lasă îna- 
fară din pantofi.

Pentru femei, tocul la nantofl 
trebuie să fie de 2—5 cm.

Nu se permit pantofi • i< his 
sau baschet, pantofi balerini sau 
opincuțc. Moil.i Încălțămintei es
te făcută pentru picioai' nor
male și nu totdeauna după pre
scripții medicale. Vom permite 
copiilor sâ adopte această mo
dă numai dacă picioarele lor 
sînt perfect normale.

Gimnastica medicală ore rolul 
de a tonifica musculatura slăbi
tă — dacă se face cu regularita
te și seriozitate. Se folosesc e- 
xerciții de mers și alergări pe 
virfuri. pe cilcîie pe marginea 
externă a piciorului, prinderea 
unor obiecte (creioane) cu de
getele de la picioare, precum și 
ghemuirca unui cearceaf prin 
flexia degetelor și antcpicioaic- 
lor. Nu este necesară nici-o altă 
mcdicație pentru vindecarea pi
ciorului plat, dar se va trata ra
hitismul, lipsa de vitamine pri
măvara, bolile intercurente.

Orientarea profesională are 
mare importantă pentru părinți 
și educatori și nu este rău ca în 
alegerea profesiunii și a felului 
de viață în general sa se ceară 
sfatul medicului și indicații asu
pra măsurilor corespunzătoare-.

Numai urmărind la adulți de
zavantajele picioarelor plate, 
netratate, ne dăm scama de hh- 
porlanța luării de măsuri ener
gice la copil. Integritatea funcți
ei picioarelor merită micile efor
turi ce se impun in perioada 
copilăriei.

Dr. Mihai BANACL' 
medic specialist ortopedie. 
Spitalul Unificat Petroșani

Discul românesc intens prezent la expoziții 
în străinătate

Dîscul românesc va Ii prezent 
în acest an-la mai multe expo
ziții din străinătate. Astfel, la 
Moscova, va avea loc in curînd 
„Decada
Peste 300 titluri, in mai multe 
mii de exemplare, rcprezentînd 
diferite genuri ale muzicii, vor 
fi prezentate în expoziția orga
nizată cu acest prilej. Prin inter
mediul lor, publicului din capita
la Uniunii Sovietice i se va 

toferi o imagine amplă asupra 
creației muzicale românești. O 
expoziție similară urmează să 
lie amenajată, în luna octom
brie, la Rostov.

In cadrul „Zilelor artei dis-

discului românesc”.

tractive românești”, programate 
pentru această toamnă în Repu
blica Democrată German, va fi 
inaugurată și o expoziție în 
standurile căreia se vor găsi Da- 
meroase discuri cu muzi<.. sim
fonică populară și ușoară.

Notăm, de asemenea, prezen- 
ța discului românesc la manifes
tările organizate în numeroase 
țari cu prilejul aniversării elibe
rării patriei noastre de sub ju
gul fascist, precum .și la mani
festările dedicate culturii româ
nești, care vor avea loc la în
ceputul lunii octombrie in Bel
gia.

(Agerprcs)
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Poarta de lumini și bucurii
{Urmare din pag. 1)
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tului; LUPEN1 — Cultural : To
rentul de fier; URICANI : 
Nu-mi place ziua de luni.

MIERCURI 16 AUGUST

Soarele răsare la ora 5,20 și 
apune la ora 19,19. Zile trecu
te din an — 229. Zile rămase 
— 137.

MIERCURI 16 AUGUST

EVENIMENTE

Q 1816 — S-a născut Ion 
Ghica om politic. economist 
și scriitor (m. 1897) Q 1956
— A murit pictorul Theodor 
Pallady (n. 24 IV 1871) O 1925
— A fost creat Partidul Co
munist din Cuba (la 22 II 1963 
transformat în Partidul Unît al 
Revoluției Socialiste, P.U.R.S. 
la 3 X 1965 redevenit Partidul 
Comunist din Cuba).

Filme
MIERCURI 16 AUGUST

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Femei in ofsaid; Republica: 
I-Iei, puștiule; PETRITA: Dra
goste la zero grade; LONEA — 
Minerul: Micul scuklător;
VULCAN: Nu te întoarce; 
PAROȘENI : Moartea lilalclis-

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex ; 9,05 Teleglob : Repu
blica Populară Congo ; 9,25 O 
viată pentru o idee: Nikitin 
(IV); 9,55 Publicitate; 10,00 
Curs de limba rusă. Lecția a 
11-a; 10,30 Dezbateri în lu
mina Tezelor Conferinței Na
ționale a P.C.R.. Democrația 
socialistă și perfecționarea ac
tivității sociale; 10,55 Teleci
nemateca pentru tineret: Pri
măvara ; 12,25 Telejurnal ;
17,30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Curs de limba 
germană. Lecția a 11-a; 
Intermezzo muzical; 18,20 
tăti cullural-artistice; 
Tragerea Pronoexpres •,
Timp și anotimp în agricultu
ră ; 19,20 1001 de seri; 19,30 
Telejurnal. In cinstea zilei de 
23 august — marea întrecere 
la zi ; 20,00 Teleobiectiv. De

18,00 
Nou-
18,40
18,50

I

moda. Toți mergem...
Cînd ani plecat de 

la mină, președintele 
rezolvase cererea 
nei Mocanu. Și 
fel ca 
curtea 
chipul 
piilor

— Și cu președin
tele ce aveți ?

— Păi să vedeți, 
bărbatul meu e mi
ner Ia sectorul II și 
s-a înscris pentru bi
let la mare. Mergem 
cu toții l Cu toată 
familial... Că așa-i

zîmbet de bucurie.
...Și pentru că toa 

te bucuriile astea 
trebuie să poarte un 
nume, un singur nu
me, le-am denumii 
simplu : August, poar
tă de lumini și bucu 
rii.

SsI
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cocioaba în care ani 
nascul-o pe Rodica 
și pe Alisandru și lo
cuința noastră cu bal
coane încărcate cu 
flori le arat: da ce 
nu Ie arăt 1

la angajamente — la lapte 
,,Cola finală", portret colec
tiv al constructorilor baraju
lui hidrotehnic Valea Uzului. 
Controlul obștesc — în acțiu
ne (II). Proiectul de lege cu 
privire la remunerarea mun
cii ;20,20 Interpretul săptăinî- 
nii: Maria Marcu — mesage
ră a cîntecului ardelenesc; 
20,35 Telecinemateca : Electra. 
O producție a studiourilor din 
Grecia. Ecranizare după trage
dia lui Euripidc; 22,30 24 de 
ore.
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Viata cărților;
10,05 
mu-

6,00 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal; 8,00 Sumarul 
presei; 9,30
10,00 Buletin de știri;
Cite flori pe Iza-n sus 
zică populară din Maramureș;
10.30 Vreau să știu; 
letin de știri; 11,05 
vocal-instrumental I 
11,15 Consultație
11.30 Cintarp patriei;
cui zilei; 12,30 Inlilnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal;

11,00 Bu- 
Grupul 

Dik Dik; 
juridică;

12,00 Dis-

I

florile 
minei, 

ei și-al 
înflorise

A- 
la 

din 
pe 

co- 
un

sI 
i

13.30 Estivală; 14,00 Compozi
torul săplăminii; 14,40 Doine și 
jocuri populare; 15,00 Buletin 
de știri; 15,05 Fișier editorial;
15.30 Muzică de estradă; 16,00 
Radiojurnal; 16,30 Știința la zi;
16,35 Soliști de muzică ușoa
ră; 16,50 Publicitate radio; 
17,00 Tînăra generație răspun
de prezent!; 17,20 Scene din 
opere; 17,35 Muzică ușoară;
18,00 Orele serii; 20.10 Zece 
melodii preferate; 20,45 Varie
tăți folclorice; 21,00 Revista 
șlagărelor; 21,25 Moment poe
tic; 21,30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Con
cert de seară; 24,00 Buletin 
de știri; 0,03 — 6,00 Estrada 
nocturnă.

Ieri, temperatura maximă a 
fost la Petroșani de plus 28 de 
grade, iar la Paring de plus 
20 de grade. Minima din cursul 
nopții a fost de plus 14 gra
de alît la Petroșani cît și la 
Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vreme frumoasă și 
călduroasă, cu cer variabil, 
mai mult noros după-amiază. 
Vini slab piuă la potrivit 
sectorul sudic.

I

din

Dimineață petroșăneană
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Telegrama trimisă
tovarășului

Nicolae Ceaușescu
de Forumul Național

al Pionierilor
din România

Bronza au avut loc re- 
lucrărilc primului Fo- 
Naționai al Pionierilor

Manifestări peste hotare 
consacrate Zilei eliberării 

României de sub jugul fascist

Delegații 
române 

peste 
hotare

Interviul acordat de Mc Govern
postului de televiziune A.B.C

jI I 1 I I t I
J11 I 
i i t t t t t t t t
t

La 
cent 
rum 
din România, manifestare la 
care au luat parte delegați

ai organizațiilor pionierești 
din întreaga țară. Intr-o 
atmosferă de puternic entu
ziasm. participanții au adop
tat următoarea telegramă i

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 

Comunist Român

< MOSCOVA 13. — Cores
pondentul Agcrpres, Laurcnțiu 
Dtiță, transmite : In legătură cu 
apropiata sărbătoare națională 
a țârii noastre, 23 August — 
Ziua eliberării României de 
sub jugul fascist — la Ambasa
da din Moscova a Republicii 
Socialiste România a avut loc 
o conferință de presă. Amba
sadorul Republicii Socialiste 
România în Uniunea Sovietică, 
Gheorghe Badrus, a vorbit des
pre semnificația marii sărbă
tori și importantele succese re
purtate de poporul român, sub 
conducerea partidului său co
munist, în anii de construire 
a socialismului și a răspuns la 
întrebările ziariștilor.

*
BERLIN 15 Corespondentul 

Agerpres, Ștefan Deju, trans
mite : La 15 august, a avut loc, 
la Ambasada României din 
Berlin, o conferință de presă 
consacrată aniversării zilei do

23 August. însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al României In 
R. D. Germană, Nicu Șerbnn, a 
prezentat o expunere privind 
realizările obținute în construc
ția socialistă în Republica So
cialistă România și a răspuns 
la întrebările ziariștilor. Au fost 
prezentate apoi lilmo documen
tare românești.

— ♦

Ip acest miez de vară, cind întregul nostru popor este 
anșa.iat, cu toate forțele in lupta pentru înfăptuirea hotă- 
ririlor Conferinței Naționale a partidului, noi. pionierii — 
delegați la primul Forum Național al Pionierilor din Româ- 
nia — transmitem, în numele celor două milioane de 

un fierbinte mesaj de recunoștință pentru grija ce 
purtați.

Constituit din îndemnul dumneavoastră, Forumul Na
țional al Pionierilor înseamnă pentru noi. pionierii din 
toate județele României socialiste — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — o tribună de dezbateri și de 
adoptare a unor hotăriri care să ducă Ia îmbunătățirea 
continuă a activității pionierești, la ridicarea vieți; organi
zației noastre la nivelul pe care dumneavoastră ii doriți, 
Ia cel al așteptărilor și încrederii întregului popor.

Această săptămină a însemnat pentru noi un adevărat 
izvor de învățăminte, contribuind la lărgirea orizontului nos
tru politic și cultural, precum și la cunoașterea celor mai 
interesante și izbutite experiențe din activitatea organizației 
noastre, dobîndite în aplicarea prețioaselor indicații ce 
le-am primit de Ia dumneavoastră cu prilejul celei dc-a 
Il-a Conferințe Naționale a organizației noastre.

Promitem că tot ce am învățat și tot ceea ce a fost 
mai frumos aici va găsi un puternic ecou in grupele, deta
șamentele și unitățile noastre.

In numele tuturor pionierilor din țară, noi, delegații 
la primul Forum Național al Pionierilor, ne angajăm, iubite 
tovarășe secretar general, că vom mobiliza pe toți copiii 
să-și îndeplinească exemplar îndatoririle școlare, să fie de
votați trup și suflet poporului, dovedind prin faptele lor de 
zi cu zi dragoste și recunoștință fierbinte față de părintele 
nostru drag. Partidul Comunist Român.

Vom respecta neabătut îndatoririle pionierești, vom fi 
demni de titlul de pionier, transpunînd în viață, după cum 
dumneavoastră nc-a(i îndrumai și învățat, principiile eticii 
și echității socialiste.

Vom munci tot mai mult și mai bine, ne vom organiza 
temeinic activitatea și viața pionierească, astfel incit să 
putem deveni schimbul demn al părinților noștri, să dove
dim prin fapte că sîntem fii credincioși ai Partidului Co
munist Român.

Ne angajăm că vom merge pe acest drum, 
înainte !“.

FORUMUL NAȚIONAL AL PIONIERILOR

-------- ... uvuu ■■■Iiiuillie uv
pionieri, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 

. j nc_o
Flacăra 
olimpică 
a trecut

T

..Tot

DEVA 15 (Agerpres). — Con- 
tinuîndu-și drumul pe teritoriul 
țării noastre, flacăra olimpică 
a străbătut marți orașele Sebeș 
și Alba Iulia și a sosit in ju
dețul Hunedoara. In întîmpina- 
rea acesteia la intrarea în ju
deț^ și pe traseu în localitățile 
Orăștie, Călan, Hunedoara și 
Deva au venit numeroși spor
tivi, siderurgiști, constructori, e- 
levi și pionieri. La festivitatea 
organizată cu acest prilej în 
fața Casei de cultură din cen
trul siderurgic Hunedoara a 
luat cuvintul Viorel Răceanu, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului popular municipal. La 
sosirea in reședința ' de județ, 
a ținut o scurtă alocuțiune 
Aron Colceru, primarul muni
cipiului Deva. Străjuită de 
sportivi, flacăra a ars în cursul 
nopții în noul centru al orașu
lui Deva, de unde își va con
tinua azi drumul spre Lipova, 
Arad, Timișoara unde va sosi 
in jurul orei 17,00.

Kurt Waldheim 
și-a încheiat vizita 
în R.P. Chineză

PEKIN 15 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă anunță că 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, și-a încheiat vi
zita întreprinsă in R.P. Chineză, 
la invitația ministrului de exter
ne al acestei țări, Ci Pin-fcl. 
Marți, Kurt Waldheip a părăsit 
Șanhaiul, ultima etapă a călă
toriei sale în China.

BRAZZAVILLE 15 (Agcrpres).
— La Brazzaville a sosit dele
gația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Iosif 
Banc, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. < are. la invitația 
conducerii Partidului Congolcz 
al Muncii, întreprinde o vizită 
de prietenie in Republica Popu
lară Congo. Delegația a fost în- 
tîmpinată la aeroport de Pierre 
hlzo, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.M., de alte persoa
ne oficiale congoleze, precum 
și do însărcinatul cu afaceri al 
României la Brazzaville.

★

MONTREAL 15 (Agerprcs). — 
La Montreal s-au deschis lucră
rile celui do-al 22-lea Congres 
internațional de geografie, la ca
re participă și o delegație de 
specialiști ai Academiei Repu
blicii Socialisto România și ai 
Ministerului Educației și fnvăță- 
mîntului.

WASH1NGTON 15 — Cores
pondentul Agetpres C. Alexan- 
droaic,. transmlto : Intr-un inter
viu acordat postului de televi
ziune „American Broadcasting 
Company", senatorul George Mc 
Govern, candidatul Partidului 
democrat la președinția Statelor 
Unite, a condamnat energic 
războiul dus de S.U.A. în Viet
nam. „Noi am lansat șapte mi
lioane de tone de bombe asupra 
Vietnamului, a spus McGovern. 
Aceste bombe, care au omorît 
zeci de mii do oameni nevino- 
vați, reprezintă de trei ori și 
jumătate tonajul de bombe lan
sate în cel dc-ai doilea război 
mondial".

„Eu, n afirmat senatorul, slnt 
esențialmentc Interesat In înceta
rea războiului. Avem ocazia, ori- 
clnd dorim, să punem capăt bom
bardamentelor. De mai mulți ani 
susțin că putem negocia înceta
rea războiului. Statele Unite au 
refuzat să fixeze o dală limită 
pentru retragerea tuturor forțe
lor noastre din Vietnam și să 
pună capăt ajutorului militar a- 
cordat regimului din Saigon. 
Motivul pentru care consider că 
politica S.U.A. în problema 
războiului nu va duce la înceta
rea lui, in ciuda retragerii unui 
mare număr de trupe americane 
din Vietnam, este că in apropie
rea coastelor vietnameze și la

bazele__ ___ __ J___
do război au fost trimise efecll- 
vo de peste 100 000 militari din 
forțelo aeriene șl navale, caro 
continuă să bombardeze într-un 
ritm fără precedent teritoriul 
Vietnamului".

In încheierea interviului său, 
McGovern a reafirmat că. in ca
zul în care ar obține vicypria 
in alegerile prezidențiale, ar pu
ne capăt bombardamentelor și 
războiului, ar retrage toate for
țele militare ale S.U.A. din Viet
nam, ar reduce cheltuielile mi
litare ale țării cu 30 de miliardo 
dolari, în timp de trei ani și ar 
investi, In primul an, 10 miliar
de de dolari pentru crearea de 
locuri de muncă pentru șomeri.

•EHI

0 declarație 
de externe

ALGER 
Agcrpres, 
Abdelaziz 
algerian al afacerilor externe, a 
declarat într-un interviu acor
dat ziarului „El Moudjahid" că, 
la conferința de Ia Georgetown 
a țărilor nealiniate, în cadrul 
dezbaterilor privind zonele pă
cii, Algeria a prezentat un do
cument de lucru în legătură cu 
convocarea unei conferințb de 
pace și securitate în regiunea 
mediteraneană, care a înregis
trat adeziunea participanților.

Conferința, a adăugat minis-

15 
C.

— Corespondentul 
Benga, transmite: 

Bouleflika, ministrul

a ministrului 
al Algeriei
trul algerian, a adoptat hotăriri 
importante, între care reintegra
rea Guvernului Regal de Uni
tate Națională din Cambodgia în 
cadrul grupului și în drepturile 
sale legitime. Cambodgia este 
unul din fondatorii mișcării 
noastre. Lărgirea grupului nos
tru cu noi membri — Emiratele 
Arabe Unite și Bahrein — con
stituie, de asemenea, un rezul
tat marcant. Se adaugă la aceas
ta, bineînțeles, admiterea cu 
drepturi depline a Guvernului 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, care pînă acum 
avea statutul de observator.

PE FRONTURILE DE LUPTA 
DIN INDOCHINA

militare din jurul zonef

Sesiunea ConsiliuluiJVa(ionaI 
al Revoluției

CONAKRY 15 (Agerpres). — 
In capitala Republicii Guineea 
se desfășoară lucrările Consi
liului Național al Revoluției — 
organul conducător al Partidu
lui democrat din această țară. 
In cadrul sesiunii, vor fi exa
minate, între altele, probleme 
ale reorganizării aparatului de 
stat, mișcării cooperatiste și a 
organizației de femei, va fi re
văzut sistemul de învățămint, 
potrivit cerințelor etapei actua
le de dezvoltare a țarii, men
ționează postul de radio Co
nakry.

din Guineea
La deschiderea lucrărilor, în 

prezența membrilor Biroului 
Politic al Partidului Democrat 
din Guineea, ai guvernului, de
legațiilor tuturor federațiilor 
partidului. Ahmed Seku Ture, 
secretar general al Partidului 
Democrat, președintele Repu
blicii Guineea, a rostit o scurta 
cuvîntare.

Participant la sesiune au 
ascultat în continuare rapoar
te consacrate celor mai impor
tante probleme înscrise pc or
dinea de zi.

0 La Santiago de Chile au 
început lucrările unei reuniuni

■
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99 DeîicîtMl bugetar al
S.U.A. în creștere44

(The Wall Street Journal)

B

Ș
Ș a Organizației de asistență re- 
Ș ciprocă petrolieră a statelor la- 
Ș tino-americane (A.R.P.E.L.), con
te sacrală elaborării ordinei de zi 
Ș a celei dc-a 8-a adunări gene- 
$ rale a organizației, care va avea 
5 loc anul viitor, în localitatea 
Ș boliviana Cochabamba. Partici- 
Ș pă reprezentanți ai companiilor 
te peLroliere de stat din ,X':| 

membre
Ș Brazilia, 
te Uruguay și Venezuela.

din țările
— Argentina, Bolivia, 
Chile, Ecuador. Peru,

Deficitul bugetului S.U.A. 
pe exercițiul financiar 1973 
va fi, se pare, cu 10 miliarde 
dolari mai mare decit cel a- 
nunțat de Administrație (37 
in loc de 27 miliarde dolari).

Oficialități ale guvernului, 
care au confirmat aceste 
previziuni, au arătat că di
ferența se datorează unui 
număr de factori care nu au 
fost luați in considerare cind 
versiunea deficitului de 27 
miliarde a fost prezentată de 
președintele Nixon Congresu-

telor Unite, .guvernul se va ° 
afla în curînd in imposibili- „ 
tate de a mai face plăți", in 
ciuda existenței unor fonduri — 
de aproximativ 6 miliarde do- g 
lari destinate acestor sco- g 
puri. Schultz a explicat, că, g 
săptămânal, ajung la scaden- g 
fă bonuri de tezaur in va- g 
loare de 4 miliarde dolari și 3 
că Trezoreria va fi obligată g 
să le achite cu bani gheață, p 
fără a mai putea să le in- 5 
locuiască prin emisiuni de g 
rutină in bancnote noi. De a- E

® Premierul Consiliului de 
5 Stat al R. P. Chineze, Ciu En-lai, 
Sj și ministrul alacerilor externe. 

Ci Pin-fei, an primit delegația 
guvernamentală din Camerun, 

•ț condusă de ministrul de exler- 
ne, Vincent Eion — informea- 

■s ză agenția China Nouă 
§
Ș ® La spitalul Groole Schuur 
J> a avut loc marți o nouă incerca- 

re de transplant a unei inimi de 
Ș către cunoscutul chirurg Chris- 
Ș tian Barnard. La șase ore după 
Ș -începerea intervenției, pacic-n- 
Ș tul a încetat din viață.

Este pentru prima oară, din 
primei

CAMBODGIA 15 (Agcrpres). 
— In zona din apropiere de 
Kompong Rau, în imediata a- 
propiere de frontiera Cambod- 
giei cu Vietnamul, lîngă pro
vincia de deltă Kien Tuopg, 
forțele saigoneze invadatoare 
au fost atacate și bombardate 
de forțele patriotice în cursul 
întregii zile de 14 august. Pur
tătorul de cuvînt saigonez a 
apreciat că, la 14 august, între 
orele 9,00 și 21,00, asupra tru
pelor saigoneze au fost trase 
200 obuze de mortiere. Ime
diat după aceasta, partizanii și 
unitățile armate patriotice au 
trecut la atac, la 8 km sud- 
vest de Kompong-Rau.

VIETNAMUL de SUD 15 (A- 
gerpres). — Agenția de presă 
„Eliberarea" anunță că, Ia 13. 
august, unități de infanterie și 
artilerie ale forțelor populare 
do eliberare din provincia sud- 
vielnameză Quang Tri au atacat 
efectivele de infanteriști marini 
saigonezi, scoțînd din luptă 450 
de militari inamici, dislrugînd 
13 vehicule militare și 6 baterii 
de artilerie. De asemenea, pa- 
trioții au doborît 6 avioane a- 
mericane și au capturat mari 
cantități de arme și muniții.
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a Din presa străină
sȘ decembrie 1967, data *
te transplantări, cind un pacient 
Ș al cunoscutului chirurg moare 
Ș pe masa de operație.
te _ iț g In urma unor puternice 
$ furtuni însoțite de averse caro 
Ș au durat mai mult de trei zile, 
Ș vaste suprafețe din sudul sta
te tulul mexican Sonora au ’ ‘ 
te inundate. Mii de persoane au 
Ș rămas fără adăpost. Iar recolta 
Ș de bumbac din regiune a fost 
Ș total compromisă, calamitatea 
Ș ameninț.ind in acest fel cu șo- 
Ș majirl circa 35 000 de lucrători 
te de pe plantații.

Ș 0< In prima jumăla!a anului 
Ș curent, în Norvegia au fost în- 
te registrate 100 000 de accidenta 

rutiere, cu 20 la sută mai multe 
Ș decît în aceeași perioodă 
5 nul ui trecut.

lui, la 5 iunie. Dintre aceș
tia, se detașează cheltuielile 
alocate intensificării inter
venției militare a S.U.A. in 
Indochina. Ministrul apără
rii, Melvin Laird, a estimat 
că noua escaladare america
nă va reprezenta o creștere 
cu 3-5 miliarde dolari a de
ficitului bugetar. In cercuri 
guvernamentale se arată că, 
cifra de 5 miliarde este, du
pă toate probabilitățile, cea 
mai apropiată de realitate.

Pe de altă parte, George 
Schultz, ministrul finanțelor, 
a declarat ziariștilor că, da
că Senatul nu va ridica pla
fonul datoriei externe a Sta-

semenea, vor trebui achitate, g 
într-un viitor apropiat, da- — 
toni externe totalizînd peste g 
un miliard de dolari. A

In cercurile guvernamen- g 
tale se declară că mesajul cu g 
privire la bugetul pe anul g 
1974, care va fi prezentat In g 
ianuarie 1973, va conține o g 
listă de reduceri bugetare ce g 
vor depăși cu mult pe cele g 
recomandate in precedentele g 
două bugete (4 miliarde do- g 
lari). Este posibil, se adaugă, g 
ca președintele să sugereze fl 
chiar in această toamnă 
serie de reduceri concrete 
bugetului pe exercițiul 
nanciar 1973.□
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Peron se va reîntoarce 
în Argentina

fost
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Reamintește locatarilor din imobilele

să respecte ca strictețe normele
prevăzute de lege pentru

prevenirea incendiilor
♦ Fiecare locatar este obligat să 

execute întreținerea și curățirea 
coșurilor de fum ale clădirii unde 
locuiește cel puțin o dată la două

♦ Nerespectarea acestor norme 
poate duce Ia izbucnirea unor in
cendii cu consecințe grave asupra 
locuinței și bunurilor personale ale

cetățenilor sau chiar asupra vieții 
familiei.

♦ Necurățirea coșurilor de fum, 
neîntreținerea corespunzătoare și în 
bună stare de folosire a lor consti
tuie contravenție și se sancționea
ză cu amendă de la 100 la 300 lei, 
conform H.C.M. nr. 2 285/1969, 
punctul 36.

coșurilor locatarii pot să se adresezePentru serviciile de curățire a
sectoarelor I.G.L. din localitățile Petroșani, Petrila, Aninoasa, Vulcan și 
Lupeni care sînt obligate să execute aceste servicii cu promptitudine și în 
termenul solicitat de locatarii imobilelor

MADRID 15 (Agerpres). — 
Fostul președinte argenlinean 
Juan Peron va reveni pînă la 
sfîrșitul acestui an în Argenti
na, încheindu-și astfel un exil 
început în urmă cu 17 ani — a 
anunțat Hector Campora, unul 
din reprezentanții personali ai 
lui Peron la Buenos Aires. Cam-

pora s-a aflat în ultimele două 
săptămîni în Spania, unde a a- 
vut convorbiri cu fostul preșe
dinte. Mișcarea justițialistă (pe- 
ronistă) din Argentina l-a nu
mit recent pe Juan Peron can
didat al său la alegerile prezi
dențiale ce urmează să aibă loc 
la 25 martie 1973.
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© Potrivit unui comunicat al 
Organizației Mondiale a Sănă
tății (O.M.S.), cazurile de ho- 

Ș leră sînt mai puțin numeroase 
te în acest an decit în anul pre- 

cedent. In ianuarie 1972 erau 
§ înregistrate 25 991 cazuri de ho
te icră. din care 2 926 mortale, in 
$ timp ce in august 1971 existau 
ț; în întreaga lume 92 907 persoa

ne afectate de aceaiiă maladie.

0- Poliția newyorkeză a fost 
din nou acuzată de corupție, de 
data aceasta de către Comisia 

Ș de anchetă a stalului New York, 
Ș care, în raportul său anual, sub- 
î; liniază că nu s-a dat curs aver- 
Ș tismentelor Biroului federal al 
îț S.U. A. pentru narcolice, potri- 

vit cărora 72 de polițiști
Ș implicați anul trecut în traficul 
Ș de stupefiante.

Ș ® Cancelarul Willy _____
Ș va pleca în Algeria după ale- 
Ș gerlle anticipate prevăzute pen- 

Iru sfîrșitul anului, a anunțat 
5 Hans Jurgen Wischnewski, spe- 
Ș cialist pentru problemele arabe 
te at P.S.D.
§

au fost

Brandt

te 0' Primul ministru al Marii 
$ Britanii, Edward Heath, va vizl- 
Ș ta Japonia între 16 șl 19 sep- 
Ș tembrie — s-a anunțat oficial 
Ș la Londra.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație 

serviciu pe numele Țîrlea 
moilă, eliberată de E. M. 
trila O declar nulă.

de 
Sa
re.

Colonel (R) Gheorghe 
triciu anunță îndurerat, 
ccsul sofiei sale Janeta 
triciu născută Gelos. Inmor- 
mintarea are loc azi au 
gust, orele 16, din str Pe
tru Maior nr. 17.
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