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Sosirea la Moscova a delegației 
de partid și de stat, condusă de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu
MOSCOVA 20 — .Corespon

dentul . .. Agerpres, ■ L. D-ută, 
transmite-. Miercuri seara a 
sosit, la Moscova delegația de 
partid și de stat a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stal, care la 
invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, a Prezidiu
lui Sovietului Suprem al Uni
unii Sovietice și a Consiliu
lui de Miniștri al.U.R.S.S., va 
participa . la festivitățile prile
juite de cea de-a 50-a aniver
sare a creării Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste,

Din delegație fac parte to
varășii Uie Verde t. membru

a! Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R.. prim-vicepreședinte 
a.l Consiliului de Miniștri, 
Stefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Ba- 
drus, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., ambasadorul Româ
niei la Moscova.

In gara Kiev, împodobită 
cu drapelele de stat ale Ro
mâniei și Uniunii Sovietice, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și membrii delegației de partid 
și de stat a Republicii Socia
liste România au fost salutați 

.de D. S.
Biroului
P.C.U.S.,
al Consiliului1 de Miniștri ai 
U.R.S.S., V. I. Dolghih, secre-

tar a! G.C. al P.C.U.S.. M. F. 
Vasiliev, membru al <3.Cs. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S.R., V. I. Drozdenko, 
membru al C.C. aJ P.C.U.S., 
ambasadorul Uniunii Sovieti
ce în România, G. A. Kiseliov, 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.U.S., precum și de 

cu munci de răspun- 
aparatul de partid și

Poleanski, membru al
Politic al G. G. al 

prim-vicepreședinte

Dragi tovarăși.
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Inițiativele se multiplică

JILanifestăvi dedicate sărbătorii

In cinstea celei de-a 25-a
aniversări a Republicii

VALEA JIULUI ANGAJATA PLENAR 
IN ÎNTRECEREA PENTRU REALIZAREA 
CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN

Aduceam ieri la cunoștință faptul că inițiativa pornită 
din cadrul sectorului II al E. M. Vulcan, de a se realiza lu
crările de pregătiri cu armături recuperate în proporție de 
cel puțin 50 la sulă, a fost îmbrățișată de toate colectivele 
similare ale minei, cu rezultate dintre cele mai frumoase. 
Dar și alte inițiative sint pe calea materializării. Sectoarele 
fii și VI, in dorința de a mări contribuția în ceea ce pri
vește reducerea cheltuielilor mateiiale de producție, a lan
sat obiectivul de întrecere de a se lucra două zile din lună 
cu exploziv economisit. Tot la începutul lui decembrie emu
lația din rindurile salariaților sectorului IX general de la 
aceeași mină a cîștigai în concretețe și elan, prin noua ini
țiativă care prinde viață aici: fiecare lucrător de la sector 
să repare pe lună măcar un vagonet I Inițiatorii: comuniștii 
Alexandru Bușecan, maistru principal, Tudor Mocuță, lăcă
tuș și Eugen Karpati, secretarul comitetului de partid al 
sectorului electromecanic. Despre cele dinții roade ale aces
tor inițiative vom relata în luna de început a noului an.

Dacă, am face o investi
gație în inima fiecărui mi
ner din acest colectiv al 
sectorului V, am întîlni în 
fiecare, deplina satisfacție 
a datoriei împlinite... Ieși
rea la ziuă, cu o bună par
te din cărbunele extras în 
contul anului viitor, consti
tuie unul dintre momente
le de neuitat.

lată-i pe ortacii lui Rusu, 
Gavra, Țurcaș și Vărzaru, 
pe electricienii șj mecani
cii sectorului întîmpinînd 
*„ziua“ eu zîmbetul unei 
justificate mîndrii și sa
tisfacții.

de la 30 ('Deeemb*U
Intîlniri 
emoțio
nante

In cinstea aniversării u- 
nui sfert de veac de la pro
clamarea Republicii, in șco
lile din Valea Jiului au loc 
intîlniri cu bogat conținut 
instructiv și educativ ale 
elevilor cu activiști de 
partid și de stat, cu parti- 
cipanți la desfășurarea is
toricului act revoluționar. 
Dintre aceste acțiuni se re
marcă intilnirea elevilor și 
cadrelor didactice de la 
Grupul școlar minier din 
Lupeni cu tov. Wiliam Sen
der, general-maior in re
zervă, care a vorbit tineri
lor despre, acțiunile revolu
ționare organizate și con
duse de partid in rindurile 
poporului. Expunerea, bo
gat exemplificată, a fost, ur
mărită cu mare interes, 
vorbitorul referindu-se și la 
momente importante din 
anii de construcție socialis
tă in Valea Jiului.

Intilnirea a continuat cu 
un program artistic susți
nut de. elevii școlii. Aten
ția participanților a fost 
reținută ide montajul lite
rar „Doftana", corurile cla
selor, recitatori și femnați- 
ile muzicali,

Ts.

(Continuare in pag. a 3-a)

Concurs „Cine știe, cîștigă“
.■» aLa Casa de cultură a sindicatelor din Petroșani 

desfășurat, cu cîteva zile în urmă, un interesant concurs 
„Cine știe, cîștigă" pe tema Republica Socialistă România 
în cincinalul 1971-1975.

Organizat de către comitetul sindicalului de la Uzina 
de utilaj minier Petroșani, concursul a prilejuit atit mem
brilor echipelor din secțiile uzinei, cit și celor aproximativ 
600 spectatori... activi, o incursiune revelatoare in prezentul 
efervescent de azi, in viitorul investit cu marile 
ale creativității de mâine...

După epuizarea celor 15 întrebări, primele trei 
au fost ocupate de: 1. echipa școlii uzinale de 
(Ioan Rotaru și Rodiră Enache) ; 2. echipa secției mecanice 
(Ioan Bodea și Ilie Botgros); 3, echipa secției construcții 
(Ioan Dobre, Romică Tufiș).

• Cîștigătorilor întrecerii le-au fost oferite premii.

valoni*'

locuri 
ucenici

La mina Lupeni
colectivul sectorului V
și-a îndeplinit pianul anual

Ieri, la prima oră a pro
gramului, în redacția noas
tră, telefonul țîrîia insistent.. 
La aparat era secretarul co
mitetului de partid al minei 
Lupeni, Ion Raczek :

— Alo, redacția ? Vrem să 
vă transmitem o mare bucu
rie de la mina noastră. In a- 
ceastă dimineața, unul din 
sectoarele de bază ale mi
nei, sectorul V, și-a îndepli-

nit planul anual la produc
ția • de cărbune; De la aceas
tă oră colectivul sectorului 
dă cărbune in contul anului 
1973...

★
Ora 11,15. In incinta minei 

atmosferă sărbătorească. Con
ducerea exploatării feliciia 
minerii care Intrau în schim
bul doi, pentru rezultatele 
lor frumoase și mai ales 
pentru că este primul colec
tiv de mineri de la mina Lu
peni, care, incepînd cu acel 
schimb,- va da cărbune în 
contul planului pe anul vi
itor, Ne aflam și noi la fața 
locului și emoția ne-a cu
prins deopotrivă, mai ales 
cînd au sosit pionierii cu 
flori pe care le-au oferit mi
nerilor, părinților lor dragi.

Inginerul Nicolae Răspopa, 
șeful sectorului,, radia de fe
ricire. Privirile tacite pe ca
re Ie schimba cu minerii e- 
rau semnificative și spuneau 
mult mai mult decit cuvinte
le, care parcă, nici nu mai 
existau. Apoi a urmărit cu 
privirea țugui ce purta spre 
adînc oamenii care vor lu- 

înaintea calendarului,

activiști 
dere îri 
de stat.

Erau
ru, 
consilier al Ambasadei româ
ne la Moscova, și membri al 
ambasadei.

Un grup de pionieri au ofe
rit oaspeților români buchete 
de flori.

prezenti Ion Giobota- 
ministru plenipotențiar,

Tovarășului LEONID 1LICI BREJNEV 
Secretar general al Comitetului Central al Partidului 
Sovietice

Tovarășului NIKOLAI VIKTOROVICI PODGORN1I
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste

Tovarășului ALEXEI NIKOLAEVICI KOSÎGIIIN
Președintele Consiliului de Miniștri al 
liste

Comunist al Uniunii

Uniunii Republicilor Sovietice Socia- 
.Moscova.

Recital instrumental
In sala mică a Casei 
muzică instrumentală 

și arte plastice din

recitalde cultură, a avut loc un 
susținut de elevii Școlii de mu-

Petroșani în cinstea aniversării
de
Zică
unui sfert de veac de la proclamarea Republicii. In fata 
unei 
un
Havdn, Vivaldi, Mozart, 
goi, remarcîndu-se Magdalena Farago. Emil Stoica 
a Vil-a pian), Elena Helcovski, Carmen Bădică (clasa 
pian), Sorina Ardeleanu, Dorel Dioane, Ștefan 
(vioară), Ion Cătineanu (flaut).

săli pline de spectatori, micii muzicieni au prezentai 
program format din piese din operele lui Beethoven, 

G. Enescu, T. Brediceanu, S. Dră- 
(clasa 

a VUI-a
Dezmeri

Spectacol pionieresc
Ieri dnpă-amiază. în sala clubului «indicatelor din Vul- 

cultural-ar- 
fruntașii în 
face parte 
celei de a

can a avut Ioc un frumos și apreciat spectacol 
tistic al pionierilor din oraș susținut pentru 
producție. Acțiunea pionierilor din acest oraș 
dintr-un program mai bogat, inițiat în cinstea 
25-a aniversări a Republicii

>>>$
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membrii colectivului pe 
re îl conduce cu drag și 
re acum sînt în luptă con- 
tracronometru... Șefii de 
schimb Gheorghe Românaș 
din brigada minerului Nico
lae Gavra, Ioan Cap din bri
gada minerului Vasile Rusu, 
Gheorghe Vărzaru din bri
gada fratelui său Mihai Văr
zaru și brigadierul Iosif țur-

caș. au părăsit „ziua" cu h»t- 
rărirea ■ fermă -că,- odată a- 
junși în abataje, să nu „slă
bească ritmul" — așa c 
ne spunea odată Țurcaș 
ci să demonstreze că 
mai suplimenta roadele mun
cii lor drept omagiu închinai 
aniversării Republicii, dînd 
pină la sfîrșitul acestui an 
un plus considerabil peste 
norma zilnică...

Am aflat că pe lingă pla
nul sectorului, care pînă ieri 
a fost îndeplinit sută la sută, 
brigada condusă de V. Rusu 
a trimis la ziuă un plus de 
6 240 tone, cea condusă de 
N. . Gavra 3 100 tone iar bri
găzile lui 1. Țurcaș și N. 
Vărzaru, 360 și, respectiv, 
180 tone în plus.

Cu asemenea brigăzi 
numai șeful sectorului ci în
treaga mină se poate mîndri. 
Pentru că omagiul pe care 
l-au adus tării este, de lapt, 
expresia hărniciei lor... 
de fapt, expresia i 
lor de comuniști, 
care „imblînzește" 
spre a da un plus de lumina 
zilei...

In numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România, al poporului 
român și al nostru personal, vă adresăm 
dumneavoastră. Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Prezidiului Sovietului • Suprem și Consi
liului - de Miniștri - ale • U.R.S.S., tuturor 
popoarelor sovietice cele mai cordiale fe
licitări și Un salut tovărășesc cu prilejul 
celei de-a 50-a aniversări a creării Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialiste.

Crearea, în urmă cu o jumătate de 
secol, a primului stat multinational al 
muncitorilor și țăranilor din lume a mar
cat un eveniment de însemnătate epo
cală, o măreață victorie a ideilor rnar- 
xist-leriiniste. o încununare a luptei în
delungate a popoarelor pentru eliberarea 
de exploatare și asuprirea țaristă, pen
tru făurirea unor relații noi, între na
țiuni libere și egale în drepturi.

Tn perioada care s-a scurs de la acest 
eveniment memorabil, poporul sovietic a 
străbătut, sub conducerea Partidului'. Co
munist făurit dp V.I. Lenin, un drum 
glorios, edificând prin lupta și munca sa : 
plină, de abnegație. ■ pentru prima dată în 
istorie, societatea socialistă.

In anii de grefa încercare ai Marelui 
Război pentru Apărare a patriei, poporul so
vietic. dînd dovadă de un eroism fără sea
măn,' a apărat, cu prețul unor mari sacri
ficii, cuceririle sale revoluționare și, 
purtând pe umerii săi principala povară a 
războiului, a adus contribuția botărîtoare 
la zdrobirea hitlerismului. la salvarea ci
vilizației umane dr> pericolul 
ciste.

Traducîud in viață politica 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
citoare. țărănimea colhoznică .

Partidului 
clasa mun- 

...... . ............ , și intelect-, 
tualitatea. sovietică aii obținut succese re
marcabile ‘în creșterea lorțelor 
tie. în făurirea unei industrii 
rang, în dezvoltarea continuă

turii, științei și tehnicii, in ridicarea nive
lului de trai material și cultural al po
porului. Uniunea Sovietică reprezintă as
tăzi un stat socialist puternic și înflori
tor. o uriașă torță a lumii contemporane.

Comuniștii români, oamenii muncii din 
tara noastră împărtășesc cu sentimente de 
frățească prietenie, bucuria poporului so
vietic fata de realizările de seamă cu ca
re întâmpină acest jubileu, consîderîn- 
du-le o contribuție de cea mai mare în
semnătate la întărirea forțelor socialis
mului și păcii în întreaga lume.

Partidul Comunist Român, guvernul Re
publicii Socialiste România. întregul nos
tru popor dau o înaltă prețuire relațiilor 
tradiționale de prietenie și alianță dintre 
partidele, tarile și popoarele noastre, co
operării multilaterale româno-sovietice. Ne 
exprimăm și cu acest prilej convingerea 
că legăturile de solidaritate tovărășească 
dintre Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice, cola
borarea în toate domeniile dintre Republi
ca Socialistă România și U.R.S.S. vor cu
noaște o dezvoltare rodnică și în viitor, 
pe baza principiilor marxism-leninîsmuhii 
și internaționalismului socialist, corespun
zător intereselor ambelor noastre popoa
re. cauzei, unității țărilor socialiste, a miș
cării comuniste și muncitorești interna
ționale, ale întregului front antiimperialis-t.

De ziua gloriosului jubileu, vă urăm din 
toată inima dumneavoastră, comuniștilor, 
popoarelor sovietice, noi și însemnate îz- 
bînzi în înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al XXIV-Iea al P.C.U.Ș., în opera de 
făurire a societății comuniste, în lupta 
pentru triumful cauzei socialismului și 
păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist 

Român
Președintele Consiliului de Stat

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

MĂRTURII

Washington D. C

nu

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România
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T. MOLLER

fie-
Sînt 
află 

Cine
Or-

nu iv

sarcina de 
de circa 
noiembrie 

la sută I

sc- va
pregătirilor

ou 
de

Excelenței Sale, Domnul Richard Nixon, 
Președintele Statelor Unite ale Americli

Casa Albă
ALE

Este, 
conștiinței 
conștiință 

adîncul

I. LEONARD

Stiniate domnule președinte.
I» numele Consiliului de 

Stat și guvernului, al poporu 
Iui român și al meu perso
nal am plăcerea să vă trans
mit cordiale felicitări dum
neavoastră, cosmonaută lor Eu 
gene Ceman. Harrison 
Schmitt,» Ronald Evans, oa
menilor de știință, ingineri
lor. tehnicienilor, muncitori
lor și tuturor celorlalți cola
boratori care au contribuit la

încheierea eu succes 
sjunii „Apollo-17".

Ne exprimăm convingerea 
că succesele remarcabile în 
explorarea spațiului interpla
netar, obținute. în cadrul pro
gramului „Apollo“, încheiat 
odată cu această strălucită 
misiune, vor servi progresului 
general al științei și tehnicii 
și vor fi puse în slujba uma
nității. păcii și înțelegerii 
între popoare.

DĂRUIRIITINEREȘTI
Roadele 
hârniciei

Brigada de tineret de Ia 
lotul Livezeni al șantierului
T. C.M.M., condusă de tînăruj 
inginer Constantin Dinea, șe
ful comisiei social-profesio- 
riale, de pe lîngă comitetul
U. T.C. prin munca voluntar- 
patriotică a realizat înainte 
de termen transportorul cu 
bandă pentru steril pe o lun
gime de 353 metri.

Printre tinerii de trunte ai 
brigăzii se numără Petre Al- 
bu, Nicoleta Belgun, Virgini- 

Radu, Gheorghe Ciobanu 
Iții.

resursele umane și materiale ale colectivului!
— Sectorul nostru este, 

să zic așa, „specializat" 
strate subțiri. Deși colectivul 
a trecut printr-o perioadă mai 
dificilă cauzată de o apariție 
a unei anomalii de amploare 
în stratul 7 care a întîrziat 
exploatarea panoului, s-a reu
șit prin efortul tuturor și, în
deosebi, al brigăzii conduse 
de Mihai Țigăieru să se iese 
din impas, să realizăm ritmic 
planul, să pășim adică siguri, 
cu fruntea sus... Punerea de 
acord a sarcinilor de plan cu 
posibilitățile reale ale forma
țiilor de lucru, măsură deose
bită luată în lumina 
tiilor
Ceaușescu 
cu activul 
lea JiuRii 
mise certe 
dicatorilor,

ca 
in

Republicii 
altfel...

lui 1 Ziua 
poate găsi

— Care-i fundamentul 
acestei încrederi ?

— Capacitățile de 
ție dar, mai ales. 
Au intrat recent în 
două ranouri de „figuri 
de deja harnicele brigăzi con
duse de cei doi Mihai Jigă- 
ieru și Isai — își amplifică

produc- 
oamenii 1 

funcție 
un-

portului, s-a căutat asigura
rea unei încărcări continue a 
producției direct în transver
salele de panou, a alimentării 

cele necesare a formațiilor 
lucru.

— După cum am aflat, 
la momentul respectiv, se 
răpeau armăturile din zo
nele exploatate cu echi
pe mai slabe, cu impro-

Azi ne răspunde 
ing. CORNEL BOSA 

șeful sectorului V al E.M. Petrilaindica- 
tovarășului Nicolae 

date la adunarea 
de partid din Va- 
care a creai pre- 
de onorare a in- 
a stimulat avîn-

tul și hotărîrea minerilor noș
tri de a contribui cu întregul 
potențial la îndeplinirea îna
inte de termen a cincinalului...

— In momentul de fa
ță sectorul deține pe lu
na in curs o depășire de 
ordinul sutelor la volu
mul de cărbune extras, 
dar RESTANȚA' PE TRI
MESTRUL IV...

— ...o vom recupera incon 
testatei! pină la sfîrșitul ano

sporurile de cărbune cu 
care schimb care trece, 
in fronturi vecine și se 
intr-o rodnică întrecere, 
va cîștiga ? Colectivul I
Iacii lui Țigăieru raportează 
lunar 8-10 cicluri in plus rea
lizate. ei au avansat în mar
tie 
ce 
ori 
zui

cu peste 80 de metri, ceea 
a însemnat de aproape 3 
planul 1 Cum 
în astfel de

In altă 
imbogătit 
cpmotive 
rantează

ordine 
dotarea 
Diesel, 
regularitate

să nu te 
oameni ?
de idei, 
cu două 
ceea ce

vizații in alcătuirea lor, 
care nu reușeau recupe
rarea decit a 2—3 armă
turi pe schimb. Situația 
se prezintă tot așa ?

— Nu. ea s-a schimbai ra
dical. încă de luna trecută 
im format brigăzi „de cate
goria întîi". de pregătiri, ca
re recuperează 4-5 armături 
oe schimb, asigurîn-d răpirea 
integrală și economii mari.

— Inițiativa ca atare 
nu afectează activitatea 
la pregătiri ?

- Nu. pentru că brigăzile 
respective își string stocuri

suficiente de armături și când 
trec ..în plin", nu mai au pro
bleme... Un exemplu grăitor : 
brigada lui Mihai Rotaru, care 
își onora in medie 
olan în proporție 
30 la sută.- în luna

depășit-o cu 50
— Cum apreciați pei - 

spectivele anului 1973 ra- 
portîndu-le la sectorul 
pe care-l conduceți ?

— Vom intra în exploatare 
cu stratul 4, extrăgind căi 
bunele mecanizat cu combina 
TEMP. 1. Se vor mări panou
rile de la 60 la 120 de metri, 
recurgînd la galerii interme
diare și. prin aceasta, 
reduce volumul 
cu 30 la sută. Se va întreprin
de crearea unor brigăzi com
plexe din punct de vedere 
mecanic și minier pentru ex
ploatarea corespunzătoare a 
viitoarelor pahopri. S-a des
chis. la începutul lui decem
brie. un curs de specializare 
pentru electricieni, vom ini
ția un altul de combainieri. 
In semestru] II 1973 este vor
ba să introducem. încă o com
bină și aceste perfecționări 
de tehnologii revendică mă
suri de urgentă din partea 
noastră!.

Realizări 
de prestigiu

Tinerii din cadrul atelie
rului mecanic de la prepara- 
tia Coroești au efectuat lu
na aceasta peste 80 de ore 
muncă voluntar-patriotică în 
sprijinul producției. In cadrul 
acestor acțiuni, prin folosi
rea maximă a timpului și a 
capacității utilajelor s-au 
confecționat piese de schimb 
in valoare de peste 9 000 Iei.

S-au evidențiat prin hăr
nicia lor tinerii Eugen Ga- 
linski. Emil Maxim, Ioan 
Pescaru, Ionel Pop, Arpad 
Nagy, Viorel Precup, Gheor
ghe Plugarii și alții.

Tot aici, în întimpinarea 
Sărbătorii de la 30 Decem
brie si a Conferinței muni
cipale U.T.C. s-a desfășurat 
o amplă acțiune de colectare 
a metalelor vechi. Au fost 
predate beneficiarilor 60 de 
tone fiet vec-hi. S-au eviden
țiat organizațiile U.T.C. din 
secțiile întreținere mecanică, 
sector general și spălare.

Tehnic-ciub
La Uzina de utilaj minier 

din Petroșani tinerii au înfi
ințat un club tehnic, condus 
de ing. Nicolae Nitescu, șe
ful comisiei social-profesio- 
nale de pe lîngă comitetul 
U.T.C. al uzinei. Preocupări
le celor peste 20 de membri 
ai clubului sînt înscrise in
tr-uri plan tematic, care cu
prinde numeroase acțiuni da 
sprijinire a producției, stimu
larea mișcării de inovații șl 
raționalizări în rîndnl tineri
lor.
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In muncă, in viață
Exemple de conduită superioară

U.U.M.P. — o uzină cu un 
bun renume, un colectiv pe 
care-l recomandă o bogată 
tradiție, muncitorească, cîști 
gată în ani îndelungați de 
activitate rodnică. La rezul 
țațele ei o contribuție preț: 
oasă o aduc membrii organi 
zației de tineret, angajați cu 
multă răspundere in înfăptu 
irea exemplară a sarciniloi 
de plan.

Uzina este însă și o școal. 
de formare a oamenilor, d( 
educație comunistă a tinere 
tului în spiritul înaltelor ide 
aluri ale societății socialiste 
In uzină, alături de normi 
de producție, NORMA ETI 
CĂ A COMUNISTULUI con 
stituie o coordonată esenția 
lă care determină formarea 
trăsăturilor muncitorului îna 
intat, a convingerilor sale

în concordanță cu cerințele 
de comportare civilizată, co
munistă. Avem deseori pri
lejul de a enumera exemple 
care confirmă preocupările 
comuniștilor din uzină pen
tru educarea tineretului. Un 
asemenea prilej ni s-a oferit 
și ieri cînd, într-o vizită 
scurtă, ne-au fost recoman
dați reprezentanți ai celei 
nai tinere generații de mun- 
itori, tineri care muncesc și 
răiesc în chip comunist 
Strungarii Ionel Bodea, Iu- 
iu Pasternak, Petru Petea, 
Andrei Mircea, frezorii Con
stantin Feniș, Elisabeta Ilyeș. 
tîmplarul modelor Vasile Pop 
sau lăcătușul Adrian Medrea 
sînt doar cițiva dintre sutele 
de uteciști ai U.LI.M.P. care 
înțeleg îndatoririle majore

ce le au în sensul îndeplinirii 
exemplare nu numai a nor
melor de producție ci și a 
celor ale comportării, ale e- 
ticii comuniste.

Pe plan profesional, mulți 
dintre tineri nu se dau îna
poi de a realiza atunci cînd 
producția o cere, lucrări SU
PERIOARE calificării ce o 
dețin. Acest fapt nu-i împie
dică ci, dimpotrivă, îi stimu
lează ca și în viața de toate 
zilele să manifeste o atitu
dine superioară „calificării" 
pentru viață cu care au pășit 
de pe băncile școlii. Este tră
sătura dominantă a uteciști- 
ior, educați în spiritul răs
punderii ce revine generației 
tinere față de societatea so
cialistă care Ie oferă depline 
posibilități de afirmare a per
sonalității lor.

I. E.

...și în uzinăLa școală...

■si

...De cite ori încercăm să vorbim despre personalitatea medicului din societatea 
noastră socialistă, avem — cumva — senzația că nu reușim să abordăm toate valențele ei 
spirituale, profesionale, multiplele ei fațete. Mai ales atunci cînd trebuie să vorbești șl 
despre pasiune și despre altruism și despre întrajutorare și despre sensibilitate...

O „glumă“ plătită scump
...Ana Salonyi, Aurelia Marc 

și Ana Nedelea de la F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni, incitate de 
o „carburație" alcoolică, se 
pare insuficientă, s-au gindil 
că își pot continua, totuși, pe
trecerea dacă le va ajuta... 
ceasul bun. Și, ca atare, au 
furat ceasul-brățară al mun
citoarei G. B. Nu l-au vîndut

însă imediat, spre a-1...... con
suma". Probabil nu s-au în
țeles la preț...

Au trecut cinci zile, Și, 
spre unanima satisfacție a co
legelor, ceasul a apărut pe... 
mina păgubașei. Au apărut 
și scuzele („Am vrut să fa
cem doar o glumă").

Dar n-au ținut. Și cele trei 
„glumețe" au fost judecate 
pubjic și amendate. Cam cu 
prețuri duble fată de cel al 
ceasului sustras.

O „glumă" plătită, in
tr-adevăr, scump.

Dar cit de meritată !

Aron FENCEA, 
corespondent

zumța, sau

„Ținta spre care tindem: 
RESPONSABILITATEA SOCIALĂ SĂ DEVINĂ 
0 TRĂSĂTURĂ DE BAZĂ A PROFILULUI 

MORAL AL TINERILOR"

„Ne vum forma muncind ooo

Interlocutor

Ioan BARB

secretar al comitetului

municipal Petroșani

al U.T.C.

— In procesul de formare 
și dezvolțare a conștiinței so
cialiste, partidul nostru situ
ează la Ioc de frunte educa
rea tuturor oamenilor muncii 
în spiritul responsabilității 
sociale. Principiile care călă
uzesc azi normele de condui
tă a oamenilor societății noas
tre au fost precis conturate 
la Conferința Națională din 
iulie 1972, care a elaborat 
„Proiectul de norme ale vie
ții și muncii comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste". 
Socialismul cere din partea 
fiecărui cetățean al Româ
niei să manifeste responsabi
litate, conștința răspiunderii 
în toate planurile activității 
sale. Tineretul nostru de azi 
nu poate, se subînțelege, ră- 
mîne în afara acestor prero
gative ale vieții. Sîntem che
mați să desfășurăm o activi
tate creatoare în cadrul so
cietății și în favoarea acesteia 
și o facem cu tot elanul spe
cific vîrstei...

— îndatorirea noastră pri
mordială, a tuturor, o repre
zintă azi îndeplinirea înainte 
de termen și în condiții cali
tativ superioare a obiective
lor mărețe ale planului cin
cinal 1971-1975. Angajamen-

In societatea noastră — după cum se știe — omu
lui inaintat îi sînt proprii acele trăsături călăuzite ne
mijlocit de datoriile, exigențele sociale, de îndatoririle 
sale concrete în producția materială și în viața ob
ștească. De aici și cerința ca fiecare, la locul său de 
muncă, să-și realizeze în mod exemplar îndatoririle, să 
manifeste deopotrivă spirit de inițiativă și responsa
bilitate și să pretindă tovarășului de muncă, semenului 
aceeași conduită, incit angajamentul colectivității să 
devină realitate.

Pe tema cerințelor conștiinței răspunderii tineri
lor în societatea noastră, am avut o convorbire cu 
Iov. loan BARB, secretar al comitetului municipal Pe
troșani al U.T.C. :

lele devin realități. Este acest 
lucru și o reflectare a con
științei interdependenței din
tre individ și colectivitate...

— Omul nu poate conviețui 
și nu poate fi acceptat de so
cietate fără să manifeste con
știința răspunderii ca pe una 
dintre trăsăturile esențiale ale 
personalității sale. Nu numai 
conduita proprie constituie 
obiect al răspunderii... Toto
dată, nu numai individul e 
răspunzător pentru sine, pen
tru ceea ce face, ci și colec
tivitatea. In cadrul colective
lor se formează adevărate ca
ractere responsabile, de esen
ță tare, cum s-ar zice. Aș vrea 
să dau doar cîteva exemple. 
Citeva nume de tineri care-mi 
vin momentan în minte: Ilie 
Boghean, de la E.M. Vulcan, 
Gheorghe Pokol, de la E.M. 
Dîlja, Ioana Ioan, de la F.SH„ 
Vasile Popa și Adrian Medrea 
de la U.U.M.P. sau Adela Pet- 
culescu de la E.C.E. Paroșeni. 
Sint exemple de tineri minu
nați, destoinici, responsabili 
pînă la dăruire. In colective 
la fel de responsabile s-au 
format I. Au ajuns modele 
pentru că au fost determinați 
să simtă necesitatea socială a 
responsabilității totale. Și ca

caz a o a r t e

ceva mai grav 1
Două evenimente au schim

bat, în cursul ultimilor ani, 
firul vieții lui Ștefan Pogar. 
Primul a fost un accident de 
muncă, în urma căruia i s-a 
acordat o pensie de invali
ditate de gradul I. Cel de-aJ 
doilea nu are nici o legătură 
cu primul : el a început oda
tă cu sosirea lui, total ino
portuna, în Valea Jiului,

Pînă la acea dată, Ștefan 
Pogar locuia împreună cu fa
milia - soția și 4 copii — în 
casa părintească din comuna 
Parincea, județul Bacău. Deși 
cu incapacitate de muncă, 
viața lui și a lamiliei erau 
ocrotite prin pensia acordată 
(715 lei, plus 300 pentru pla
ta unui însoțitor; s-a stabilit 
ca însoțitorul prin hotărire 
judecătorească să fie soția 
accidentatului). pensie care, 
adăugată cîștigului soției 
(membră a cooperativei agri
cole de producție din comu
nă) și veniturilor obținute prin 
folosința unor terenuri, aco
perea cu suficiență, cheltuie
lile familiei. Cu toate acestea, 
in luna februarie și-a părăsit 
comuna natală. îndreptîndu-se 
împreună cu soția și copii, 
spre Valea Jiului. Spre o 
localitate necunoscută, spre 
un mod de viață pentru care 
nu erau pregătiți, și, de ce 
să n-o spunem deschis, spre 
un centru industrial minier 
care nu oferea nicidecum, fa
miliei. posibilitatea unui cîș-

tig în plus față de cel pe ca
re-l oferea pentru el comuna. 
Dimpotrivă. Se știe că Valea 
Jiului are nevoie de forță de 
muncă aptă pentru subteran. 
Or, Ștefan Pogar, deși în vîr<„ 
tă de 33 de ani, devenise, în 
urma accidentului, inapt de 
muncă în general, iar soția a- 
cestuia nu deținea nici o ca
lificare care să sprijine (și să 
justifice) stabilirea ei într- 
un centru industrial minier, 
unde se află o numeroasă 
forță de muncă feminină lip
sită de posibilitatea angajării.

De ce. totuși, familia Pogar 
a venit în Valea Jiului ? De 
ce a acceptat (cu destulă u- 
șurință) acest al doilea eve
niment care a produs o nedo
rită schimbare de destin în 
viața familiei ? lată două în
trebări ce se ridică cu acui
tate, în primul rînd pentru că 
e vorba de viața unei familii 
cu 4 copii, iar în al doilea 
rînd pentrucă odată sosita în 
municipiul nostru familia a 
adus, cu același tren cu care 
a venit, o nouă problemă pen
tru Valea Jiului. O nouă pro
blemă numită, rînd pe rînd, 
locuință, serviciu pentru so
ție, creșă sau grădiniță pentru 
copii ș.a.

— Am venit în Valea Jiu
lui la insitențele rudelor mele 
— ne relatează Ștefan P. Cî
teva zile am dus-o bine, dar 
acest bine nu a ținut mult, 
încet, încet, pe neobservate

aceleași rude mi-au făcut din 
viață un chin.

Am ascultat din fir în păr 
povestea acestui om care . s-a 
adresat redacției încercat de 
cele mai contradictorii senti
mente și gînduri, dezorientat 
de ingratitudinea rudelor ca
re, în locul ajutorului promis 
cu carul, i-au ofejit greutăți 
și necazuri peste orice limită 
a înțelegerii.

— Am ajuns să fiu bătut

Cine își îngăduie 
să schimbe, 

ia întîmplare, 
destinul

O 1 9 O «Nunei i amilii ?

de soție și cumnați, și-a în
cheiat povestea cu lacrimi în 
ochi Șt. P. Sînt alungat din lo
cuința pe care am primit-o 
din milă. Mi se cere, de către 
soție, s-o las „să-și trăiască" 
viața, că e tînără...

La sfîrșitul altor relatări a- 
semănătoare nu ne-a fost greu 
să deducem adevăratul scop 
care se ascundea în spatele 
gestului pretins binevoitor al 
rudelor Iui Șt. P. Am înțeles

că soția (îndemnată de frate 
și soră) hotărîse să-și pără
sească soțul, familia. Că du
pă ce avea să obțină o locuin
ță (pentru care soțul și co
piii i-au folosit ca paravan) 
avea să înceapă să-i facă via
ta amară, determinîndu-1 să 
se înapoieze cu copii, în sa
tul natal. Ceea ce n-am înțe
les era altceva. Pe ce temei 
aceste rude și-au îngăduit să 
schimbe destinul unor oameni, 
să sădească discordia între 
soți, într-o familie greu încer
cată, cînd aceasta avea ne
voie, mai mult ca oricînd, de 
afecțiune și dragoste, de în
țelegere și echilibru ?

Dar, să vedem cine este 
principalul „binevoitor" al lui 
Șt. P.

La mina Dîlja l-am cunoscut 
pe cumnatul acestuia, pe nu
me Zaharia Lăcătușu. Este 
cel care l-a chemat pe Pogar 
în Valea Jiului, să'vîrșind un 
act ce nu poate fi calificat 
decît lipsit de orice judecată. 
Evoluția ulterioară a lucru
rilor ne indică chiar, preme
ditarea de ■ către cumnat a 
despărțirii soților Pogar, ast
fel încît actul nejudecat ca
pătă o altă nuanță.

— Am vrut să-i ajut și le- 
am scris să vină în Valea 
Jiului, se scuză, astăzi, Zaha
ria Lăcătușu.

Cum a înțeles oare acesl a- 
jutor ? Cum îi ajută pe cei 
patru copii dacă își îndeamnă

sora — soția lui Ștefan Po
gar să se despartă de soț, 
să-și „refacă viața" ? Locul 
soției — Verona Pogar — es
te alături de soț, de copii. In 
situația greutăților apărute, 
prin accidentarea lui Șt P„ 
soția nu-și poate îngădui să 
părăsească familia. In acest 
fel, ar abdica de la îndatori
rile de mamă și soție, ca și 
de la acelea de însoțitor (ho- 
tărîte prin instanța judecăto
rească) calitate în care este 
remunerată cu un adaos, la 
pensia soțului, de 300 lei. Cum 
poate fi calificat, însă, ges
tul acestei. „însoțitoare" care, 
profitînd de neputința soțului 
accidentat, îl bate fără milă 
determinînd internarea lui în 
spital ? Fără alte comentarii 
afirmăm in concluzie, că lo
cul întregii familii Pogar es
te în comuna natală, acolo 
unde soției i se oferă posibi
litatea de a munci ca membră 
în cooperativa agricolă de 
producție.

Este concluzia la cifre tre
buie să ajungă neîntirziat cei 
doi soți. Dar, nu numai ei, ci 
și rudele care i-au pus pe dru
muri, care și-au îngăduit fără 
nici o justificare rațională să 
schimbe destinul unei familii. 
Din greșeala săvîrșită, rudele 
să tragă învățămintele ce se 
impun, și să repare neînîtrziat 
ceea ce au stricat din'.r-o 
gravă nechibzuință.

I.M.

ei sînt mulți... Foarte mulți 1. '
Ținta s.pre care noi tindem, 
printre' altele, e și aceasta: 
să-i educăm pe tineri, să ne 
ocupăm permanent de ei spre 
a-i determina a socoti respon
sabilitatea socială ca o tră
sătură de bază a profilului 
lor moral.

V. TEODORESCU

—- —
/n fiecare dimineață 

privim cu paternă în
țelegere zburdălnicia 

sau liniștitul mers al zecilor 
și sutelor de elevi care se 
îndreaptă către școli, aido
ma albinelor chemate de un 
tainic impuls spre florile 
din care își adună nectarul. 
Nu putem trece cu vederea 
nici peste... părinții care-și 
duc copii mai mărunței la 
creșă, cămine, grădinițe. 
Sfiit instituții de educație, 
forme specifice prin care 
partidul și statul își mani
festă grija pentru generația 
de miine, a căror muncă 
gingașă adeseori nu este cu
noscută și apreciată în toa
tă complexitatea ei. In școa
lă există o punte de comu
nicare între profesor și e- 
lev — limba, cuvintul. In 
instituțiile ante și preșcola
re lipsește acest instrument 
suplinit numai de o nese
cată calitate a educatorului 
— afecțiunea, dragostea și 
înțelegerea pentru copii. 
Grație acestor trăsături su
fletești, educatoarea — și 
in ea trebuie să vedem o 
noțiune generală, aceea de 
țară — devine o a doua ma
mă pentru copil, pe care-l 
îngrijește, îl învață, îi să
dește primele elemente ■ ce 
se. adună in ceea ce numim

V

Turațiile, atît de diferi
te, ale strungurilor 
din marea hală a 

F.S.H. Vulcan păreau o u- 
vertură a unui cor mut. A 
unui cor cu mult mai multe 
voci, a unei suite din vibra
ții metalice... La unul din 
strunguri zărim două tinere. 
Ne apropiem și după ce le 
înregistrăm pe peliculă, una 
dintre ele ni se adresează: 
„Nu vă supărați, noi nu lu
crăm aici. S intern 
avem practică..."

...Așa a început 
ța noastră. Am 
Ghizela Simon și 
Sîrbu sint eleve în anul III 
B la Liceul din Vulcan, că 
sint în al doilea an de prac
tică și că deȘi du deocam
dată, multe visuri 
viitor, le place 
munca concretă.

— Eu, de fapt, 
urmez biologia, ne zice Ghi
zela, iar colega mea Casiana 
dreptul...

—• Da, îmi place mult e- 
conomia politică. Deja de pe 
acum, în timpul liber, îmi

liceene și

cunoștin- 
aflat că 

Casiana

mărețe de 
meseria,

vreau să

personalitate. Aici, în cămin 
și grădiniță, se învață cin
stea și respectul, curajul și 
demnitatea, dragostea față 
de muncă...

— Nu este suficient să cu
noști psihologia copilului — 
ne mărturisea Emilia Dră- 
gan, directoarea căminului 
din Petroșani al Consiliului

Primii
©ducători

popular municipal, pentru 
reușita muncii noastre de 
educație sistematică. In pri
mul rînd, sint necesare dis
ponibilități sufletești bogate 
pentru că acești micuți simt 
dragostea și o răsplătesc 
prin încredere, voioșie, ata
șament. Odată stabilit acest 
flux, activitatea noastră poa
te începe prin forma adec
vată a acestei perioade o- 
menești — jocul — dar cu 
infinite valori instructive, 
formative.

Asistînd doar foarte puțin

conspectez la această mate
rie...

— Și eu! Cu toate că nu 
las la o parte literatura. Mă 
pasionează deopotrivă...

— Bine-nțeles și cea teh
nică. De fapt, să știți, ne in
teresează totul. Considerăm 
că nu ne vom putea forma, 
că nu ne putem realiza 
multilateral fără să nu co
relăm cunoștințele dobîndi- 
te în școală cu însăși viața, 
cu munca practică. In acest 
sens avem un ajutor prețios 
din partea colectivului d,e 
muncitori în mijlocul căruia 
lucrăm în timpul orelor de 
practică în producție.

(infirmarea am avut-.o
Sa la cîteva zile cînd ații 

trecut pe la liceu. Pe 
fețele colegelor și colegilor 
Ghizelei și Casianei am pzi- 
tut citi aceeași hotărire de 
a intra în viață pregătiți și 
de a se înălța 
lor pînă la cele 
nețe idealuri...

prin munca 
mai îndrăz-

Ion LICIU

țimp la ceea ce se petrece 
în căminul acesta (mai 
noscut cu completarea 
O.C.L."), la complexul 
min-creșă din cartierul 
roport sau in oricare 
grădinițele pentru copii e- 
chivalează 
nu numai 
ni vers al 
o poveste
răm acum din alte motive, 
ia proporții nebănuite — 
ci și intr-o activitate com
plexă și gingașă, investită 
cu esențiale responsabilități 
sociale și captivind încrede
rea morală a părinților. Se 
stabilesc in acest fel noi va
lori în raportul dintre indi
vid și colectivitate la a că
ror temelie se află influen
ța educativă pe care socie
tatea o are asupra formării 
armonioase a omului.

Se spune că un copil se a- 
seamănă cu o floare — se 
schimbă, nu mai e același 
de la o zi la alta... O con
tribuție la acest proces o au 
și educatoarele căminelor la 
care am poposit și unde am 
desprins 
punderii față de 
copiilor. Lor, 
și neobositelor 
trebuie să le adresăm un 
gînd frumos de recunoștință.

T.S.

cu- 
,,al 
că- 
Ae- 
din

cu o incursiune 
în minunatul u- 
copilăriei — cînd 
pe care o savu-

sentimentul răs- 
educația 

răbdătoarelor 
educatoare 

să le adresăm

— Ți-am spus, draga mea, că tot mai bine e să ne căsătorim și pe urmă facem 
logodna.
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Lupta pen
iemocra

Instruirea organelor
de partid noi alese

le

a

instrucțiunilor C.C. al P.C.R., in perioada 15- 
a.c. are loc, în toate localitățile Văii Jiului, in-

I

n Editura politică
au apărut I

Dumitru Spătarii

Constantin Moisuc

Vasile Popescu
po-

Norbert Wiener

— Opere volumul 32.

(Agerpres)

Un film despre munca
și îmțsatiîva minerilor

urzit 
fort'

fost înlăturat iar pe tronul 
fost adus în 1866

Cointeresare și 
(Colecția „Prelegeri 
marxism-leninism").

conștiință
de

Coordonate principale al-' 
dezvoltării economice 
(Seria: „Făurirea societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate").

— Sint matematician 
(Colecția „Idei contempo- 
rame").

Filozofia marxist-leninistă 
(Colecția „Pe scurt des
pre...").

In decursul istoriei, „expri- 
mînd aspirațiile de libertate 
și independență ale poporu
lui, — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — patrioții cei mai 
luminați au năzuit 
formă de stat 
progresistă, care 
libertate 
pentru 
politică și înflorirea economi
că a țării, să înfăptuiască drep
tul sacru al poporului de a 
fi singur' stăpîn în patria sa ' 
strămoșească".
Este cunoscut faptul că nă
zuințele de eliberare națio
nală și socială ale poporului 
român s-au împletit din cele 
mai vechi timpuri cu aspira
ția către o cîrmuire dreaptă 
care să creeze condiții mai 
favorabile emancipării sale 
economice și social-politice. 
Creația populară ca și scrie- 
rile istorice reflectă, la rîndul 
lor, tradițiile democratice ale 
poporului, lupta sa milenară 
pentru libertate și dreptate. 
Pe fondul unor asemenea tra
diții democratice, năzuința de 
a înfăptui republica a fost me
reu prezentă în conștiința po
porului nostru. Năzuințele de 
eliberare națională și socială 
ca și aspirația spre o formă 
Superioară a organizării de 
stat, și-au găsit o viguroasă 
afirmare odată cu zorile epo
cii moderne, cînd pe măsura 
dezvoltării forțelor de produc
ție, au început să se extindă 
relațiile capitaliste, să se a- 
firme ideologia burgheză. Re
voluția burghezo-democratică 
de la 1848 a înscris pe stea
gul ei, odată cu revendicările 
seculare de unitate și inde
pendență națională, și dezide
ratul înlăturării privilegiilor 
și instituțiilor care le gene
rează, de a asigura — așa 
cum cerea N. Bălcescu —- 
„domnia democrației". Subli
niem faptul că în concepția 
marelui patriot revoluționar 
și a altor gînditori de la 1848, 
revoluția trebuia să fie „de
mocratică și socială", ceea ce 
corespundea treptei de dez
voltare în care se găsea so
cietatea românească, să dea 
răspuns marilor probleme ce 
se ipip uneau spre rezolvare.

In republica democratică 
— spunea Bălcescu — „pute
rea statului și drepturile lui 
trebuie să fie în mina popo
rului întreg", acest stat are 
„drept regulă dreptatea și 
drept tintă frăția", el fiind 
„un lucru al tuturor".

ideile și revendicările poli
tice ale fruntașilor mișcării 
revoluționare din Moldova, 
exprimate de marele om de 
slat Mihail Kogălniceanu în 
„Dorințele partidei naționale", 
urmăreau înzestrarea- Moldo
vei cu instituții corespunză
toare epocii moderne, creă
ri-. i regimului constitutional, 
eligibilitatea organelor repre
zentative, abolirea privilegi- 
iloi deținute de marea boie
rime, afirmarea burgheziei în 
viața politică. Adept hotărît 
al reformelor democratice ca
re să ducă la propășirea pa
triei. M. Kogălniceanu, cola
borator apropiat al lui Al. 
Ioan Cuza, s-a ridicat în re-

către o 
democratică, 
să asigure 

• și dreptate socială 
cei mulți, neatîrnarea

petate rinduri împotriva ma
rii boierimi și a încercărilor 
acesteia de a-și menține ne
știrbite pozițiile economice și 
politice. El cerea corpurilor 
legiuitoare „înfăptuirea refor
melor sociale cerute de 
por".

In urma complotului 
de cele mai reacționare
din interior, precum și de re- 
acțiunea din afară, Al. 1. Cuza

potriva acesteia, pentru 
nouă formă de guvernămînt 
republicană. Este edificatoare 
în acest sens poziția înainta
tă a lui C. A. Rosetti, care în 
timpul revoluției burghezo- 
democratice afirma necesita
tea „proclamării republicii ro
mâne independente și socia
le". In 1881, cînd România a 
fost proclamată regat, C.A. 
Rosetti spunea : „Nu visăm

Conform
22 decembrie 
struirea organelor de partid noi alese.

Programul de instruire cuprinde un ciclu de expuneri 
în legătură cu hotărîrile Conferinței Naționale, ale plenarei 
din 20-21 noiembrie al C.C. al P.C.R. privind perfecționarea 
activității organizațiilor de partid în conducerea vieții 
economice, social-politice și culturale precum și dezbateri, 
cu caracter de schimb de experiență, în legătură cu 
stilul și metodele de muncă ale organelor și organizațiilor 
de partid privind organizarea înfăptuirii sarcinilor ce 
revin în diferite domenii de activitate.

Instruirea se desfășoară sub îndrumarea directă 
membrilor Biroului Comitetului municipal de partid, 
birourilor comitetelor orășenești de partid

întrecerea polisportivă de masă 
— o reușită deplină

Inițiată în urmă cu aproape 
trei luni de zile, în cinstea a- 
niversării Republicii, compe
tiția polisportivă de masă, ca
re-a angrenat în întreceri pes
te 350 salariați ai Uzinei de 
utilaj minier Petroșani, se a- 
propie de final. La tenis de 
masă și popice, întrecerile de
ja s-au terminat. Competiția, 
indiferent de ultimele rezulta
te, și-a atins scopul propus — 
angajarea în dispute a cît mai 
mulți salariați, depistarea unor 
elemente de perspectivă, nu
cleu al viitoarelor loturi spor
tive ale uzinei ce vor partici
pa în competițiile municipale.

întrecerile la popice s-au 
disputat la un bun nivel teh
nic — raportînd totul la faptul 
că nici unul dintre cei „impli
cați" în competiție nu este 
sportiv legitimat — și s-au în
cheiat cu victoria echipei tur
nătoriei (554 p.d. în finală). 
Pe locurile următoare — echi
pele secției de reparații elec
trice și fabricii de oxigen.

La individual, cele mai bu

ne rezultate le-aU obținut : 
Dionisie Halasz, Simion Ma
ghiar, loan Blaga, Vasile Că- 
plescu și loan Morăreț.

Meciurile de ; tenis de masă 
s-au dovedit, în general, foar
te palpitante și nu lipsite de 
surprize. Echipa personalului 
tehnic-administrativ favorita 
întrecerilor, a fost învinsă în 
semifinală de formația F.S.H. 
(formată din G. Lascăl și Mar
cel Oprea) care, de altfel a 
cîștigat și competiția, depă
șind în finală echipa secției 
„mecanic-șef".

La juniori (elevi-ucenici) în
trecerile continuă.

★
Formate din cile trei jucă

tori, echipele de șah s-au an
gajat într-o competiție intens 
disputată. Pînă acum, se re
marcă cu preponderentă echi
pa secției „mecanic-șef' re
velație a întrecerii.

Aurel SLĂBII, 
președintele comitetului 

sindicatului de la U.U.M.P.

DISPUTE DE SAH

a
României a 
Carol I din dinastia Hohen- 
zollern. Mai bine de optzeci 
de ani, dinastia de Hohenzol- 
lern a fost principalul reazim 
al intereselor de clasă ale ex
ploatatorilor, a acumulat a- 
veri fabuloase din avutul tă
rii, a patronat de-a lungul a- 
nilor sîngeroasele represiuni 
împotriva maselor populare, 
a vegheat cu strășnicie la 
menținerea regimului burghe- 
zo-moșieresc, opunîndu-se în
făptuirii reformelor democra
tice pentru masele largi. Chiar 
de la începutul existenței sa
le, instituția monarhiei a 
fost obiectul criticii vehemen
te din partea diferitelor cu
rente înaintate din gîndirea 
social-politică a țării noastre. 
Incepînd 
tionarii de I 
curentele 
publicane 
colului 
trăsătură
nuanțe și în forme diferite 
activitatea de demascare a 
cîrdășiei dintre clasele exploa
tatoare și monarhie, lupta îm-

partea 
înaintate

a
. u democrat-revbhi- 

a 1848 și pînă la 
radicale și cele 
de la sfirșitul 

trecut, toate au 
comună, evident, 

în

re- 
se- 
ca 
cu

Întilnirî emoționante
(Urmare din pag. 1)

In încheiere s-a desfă
șurat concursul „Cine știe 
ciștigă" pe tema „Realizări 
marcante in județul Hune
doara in cei 25 de ani de la 
proclamarea Republicii".

O altă intilnire, care a lă
sat frumoase și durabile 
amintiri elevilor, a avut loc 
la .Școala generală nr. 2 Pe
trila. Pionierii detașamen
tului clasei a V-a A in ca
drul activității „Comuniștii 
de lingă tine", l-au avut ca 
invitat de onoare pe tov. 
Ion Rădulescu, prim-secre- 
tar al Comitetului orășe
nesc de partid, care le-a 
vorbit despre trecutul Văii 
Jiului, despre realizările 
prezente și planurile de vi-

itor ale oamenilor muncii 
îndrumați de partid.

In încheiere, pionierii au 
susținut un . program artis
tic format din cintece și 
poezii patriotice, un montaj 
literar-muzical. Activități
le școlare concepute in a- 
cest fel au o mare influen
ță asupra elevilor contribu
ind esențial la educația lor 
patriotică, adăugind noi 
elemente dragostei și încre
derii lor față de partid, a- 
jutindu-i să cunoască in 
profunzime și cu detalii is
toricul act al proclamării 
Republicii. Alături de vizi
tele în unități economice, 
muzee etc, întâlnirile sînt 
instrumente eficiente de e- 
ducație comunistă a elevi-

un regat ci voim o republică 
română".

In opera multor ginditori 
democrați progresiști este re
levată legătura dintre politica 
externă a monarhiei burghe- 
zo-moșierești și situația 
nomică 
poiată 
rolul 
și al 
unei 
seior 
critica 
încercărilor 
ine de 
nitatea 
personalități 
potriva 
le anevoie încheiate de gu
vernul conservator cu 
Ungaria din 1875. 
catoare cuvintele lui 
Kogălniceanu care 
„Noi prin această 
ne, ne osîndini a 
alt nimic, decît o populați 
producătoare de grîu și 
materii prime",în timp ce 
arăta el — „experiența 
toate zilele ne dovedește 
o țară care este numai agri
colă nu poate să prospere în 
avuția sa publică și privată".

Simion Bărnuțiu, adept con
vins al ideii republicaine, scria 
ia principiul suveranității 
înseamnă apărarea deplină a 
intereselor naționale, că re
publica este incompatibilă cu 
privilegiile de orice fel. Poli
tica republicii române — a- 
■răta el — trebuie să exercite 
o influență națională, ea poa
te să ajute agricultura, eli- 
berind-o de servitutea care o 
apasă, poate să emancipeze 

.industria și comerțul de servi
tutea străină și astfel să 
jute la crearea avuției națio
nale 
mână 
apăra 
lă și

eco- 
și social-politică îna- 

a țării, este dezvăluit 
claselor exploatatoare 
regelui în promovarea 

politici contrare intere- 
naționale, este prezentă 

vehementă la adresa 
unor puteri stra- 

a știrbi grav suvera- 
României. Numeroase 

s-au ridicat îm- 
convenției comercia-

Austro- 
Sînt edifi- 

Mihail 
avertiza ; 

convențiu- 
nu mai fi 

une 
de

de 
că

a-

pentru ca națiunea ro- 
„să-și poată explica și 
viața fizică și spiritua- 

a se bucura de o pace

prosperitate comună .
Aspirațiile maselor populare 

și ale reprezentanților ei îna
intați de înfăptuirea unei po
litici care să slujească inte
resele națiunii, de instaurare 
a unei noi forme de guvernă- 
mîht și-au găsit o strălucită 
reflectare și în presa înain
tată a vremii. Sînt elocvente 
ideile propagate de ziarul de 
scurtă durată, intitulat „Re
publica română". „Intre cele 
mai de căpetenie neajunsuri 
de care, are a suferi un popor 
sub regim monarhic este știr
birea, dacă nu chiar desăvîr- 
șila suprimare a suveranității 
naționale... Monarhia, aceas
tă instituție nefolositoare și 
prejudicioasă progresului u- 
nui popor trebuie combătută 
și înlocuită prin republică..."

In ansamblul gîndirii bur
gheze republicane un loc im
portant îl ocupă curentele ra
dical și cel democrat — re
publican 
concepțiile și 
seior mijlocii 
sate. Astăzi, 
oricînd, este 
vorul tuturor 
care comite abuzuri și 
te guvernului sg 
este regele"... scria 
în articolul „Omul

Critica instituției 
era nu..odată însoțită de afir
marea problemelor sociale a- 
cute ale momentului, de in
dicarea unor mijloace pentru 
rezolvarea lor, de înțelegerea 
rolului maselor largi în trans
formările sociale, de sublinie
rea aspirației acestora 
o nouă 
statală, 
rul", în 
nuarie 
este dreaptă : răsturnarea mo
narhiei 
forma 
credința 
cratice nu vor putea nicioda
tă să fie realizate pe cît 
nu vom înlătura forma 
narhică".

Ideea republicană și 
antimonarhică 
caracter mai 
ridicate

In A.S. „Viitorul" de la Li
ceul Vulcan s-au încheiat în
trecerile de șah, începute în
că din primele zile ale actua
lului an școlar. La fazele pe 
clase au participat un număr 
de 152 elevi și 45 eleve.

Campionii claselor s-au în- 
tîlnit intr-un veritabil „turneu 
al campionilor", cîștigat de 
Viorica Schulschi și Marian

Chirilovici (clasele V—Vili) 
și Șerbu Ciorfu și loan Ciorfu 
(clasele IX—XII).

Cîștigătorilor le-au lost o- 
lerite distincții diferite și... po
sibilitatea de a participa la si
multanele de șah pe care le 
vor da, în curînd, maestrul Ș. 
Neamțu, eleva Gabriela Saf- 
cenco, campioană națională și 
tînărul talent Ioan Mărășcscu.

Marx-Enqels

curînd cine-
Casei de

Competiție de volei

și cel democrat
care reprezentau 

interesele ma
de la orașe și 

mai mult 
constatat 

relelor,

decit 
că iz- 
omul 

permi-
facă totul 
Gh. Panu 

periculos", 
monarhice

clubul 
cultură din Petro
șani a terminat un 
film despre „Briga
da de producție și 
educație", inițiativă 
a minerului șef de 
brigadă loan Cojo
carii de la 
Lonea. Este 
că minerii se con
duc după ideea

E.M. 
știut

„Fiecare 
al brigăzii, 
al inițiativei, 
tei, cinstei și dem

nității". Iată pen
tru ce echipa de 
filmare a- 
strădaniile 
lor pentru depăși
rea sarcinilor eco
nomice, in ridica
rea nivelului de 
pregătire profesi-

membru 
un om 

fap-

urmării 
mineri-

onală și politico- 
educativă. Filmul, 
realizat de Iosif 
Tellmann, cu spri
jinul comitetului 
de partid, al con
ducerii minei și 
comitetului sindi
catului, este un re
portaj care popu
larizează inițiativa 
minerilor de la 
E.M. Lonea.

In sala de sport din Lupeni, 
s-a desfășurat, duminică, o 
competiție de volei dotată cu 
„Cupa 30 Decembrie".

întrecerea fetelor, ca de o- 
bicei, a fost dominată de echi
pele Liceului Petrila și Liceu
lui Vulcan — de altfel singu
rele echipe de acest gen, cu 
pretenții, existente în Valea 
Jiului. Partida decisivă dintre 
cele două formații s-a înche
iat cu victoria elevelor din Pe
trila : 2—0. La întreceri au

participat și elevele de la 
Școala generală nr. 1 Petrila 
(prof. Dan Cocor) și \ Liceul 
Vulcan (clasele V—VIII).

S-au remarcat sportivele Mi
nerva Urs, Ileana Bucur, An
gela Lupșa și Veronica I Iorda- 
che.

Cîștigătorilor le-au lost o- 
ferite diplome, cupe și plache
te din partea organizatorilor.

lacob 1M1ING. 
corespondent

Cu scrisoarea dv
în față

către 
formă de organizare 

Iată ce scria „Adevă- 
numărul său din 5 ia- 
18921 „Linia noastră

și înlocuirea ei prin 
republicană... Avem 
că reformele demo-

lupta 
au căpătat un 

larg și au fost 
pe o treaptă supe

rioară odată cu apariția și 
dezvoltarea mișcării muncito
rești și socialiste, dar 
aceste aspecte într-un 
măr.

despre 
alt nu-

Ș Aveți perfectă dreptate, tovarășe PETRE TÂ 
RĂȘILĂ (Petrila, bloc 44 ap. 17), șl la complexul co
mercial din orașul dv„ la fel ca în toate unitățile a- 
parținînd O.C.L.-urilor, este necesar ca vînzătorii să 
aibă afișat numele in raionul în care • lucrează. Fap
tul că la raionul mezeluri, cîntarul e dereglat îl a 
ducem, cu această ocazie, la cunoștința conducerii 
O.C.I. Alimentara. Se impun măsuri neîntîrziate !

® Ca simplu părinte, e firesc, intr-un fel, să dați 
dreptate fiului dv„ tovarășe „P. I. — MINER, PETRO
ȘANI", ca educator-părinte ni se pare însă că. totuși, 
greșiți... De ce, în fond, credeți că elevii merituoși 
dar care nu au terminat anul școlar cu cea mai bună 
medie din clasă, sînt afectați de faptul că doar „foto
grafiile celor mai buni sint etalate, Ia panourile de 
onoare din orașele copiilor" ?
fie așa ?

IN ZILELE DE 22 Și 29 DECEMBRIE 1972
Unitățile aparținînd de O.C.L. Produse industriale vor 

funcționa între orele 8-14 și 16,30-19,30.
IN ZILELE DE 23 ȘI 30 DECEMBRIE 1972

Unitățile O.C.L. Produse industriale funcționează intre 
orele 8-13 și 16-20,30.

IN ZILELE DE 24 ȘI 31 DECEMBRIE 1972 (DUMINICILE) 
sint deschise toate unitățile aparținînd de :

O.C.L. Produse industriale între orele 8-13.
O.C.L. Alimentara între orele 6,30-13
C.L.F. între orele 6,30-13
IN ZIUA DE 1 IANUARIE
Magazinele O.C.L. Alimentara, centrele de piine și 

lapte vor funcționa între orele 8-11,30.
IN ZIUA DE 2 IANUARIE 1973
Maqazinele aparținind de O.C.L. Alimentara, inclusiv 

centrele de carne și unitățile C.L.F. au program normai de 
duminică.

Nu e. oare, firesc să in ateoțra cetățenilor
© Împărtășim sentimentul 

C. (Paroșeni, Aleea Salcîmilor 
căm „corespondențe omagiale".

dv„
nr.

tovarășe ANTON
3) dar... nu publi

@ Stimată tovarășă ARȘEN1CA 
str. Gheorghe Șincai nr. 3). ceea 
Consiliul popular orășenesc 
drepturile

COSTAN (Lupeni, 
ce vi s-a spus la 

lupeni, în legătură 
la pensie, sini realități. Așa că...

Circumscripția financiara 
a Consiliului popular munici
pal Petroșani aduce la cuno
ștința cetățenilor interesați 
că pentru mai buna desfășu
rare a operațiunilor de res

tituire a contribuției in bani 
recalculată, orarul caseriei 
se modifică, incepînd cu data 
de 22 decembrie a.c. in sen
sul că plățile se vor face zil
nic între orele 11—16.

St. POPESCU
Cercetător șiințific la 

de istorie a partidului
Muzeul

18,30

18.50

20.10
Vas-

10,00 20,30
10.

EVENIMENTE 10.50

Cu11,10

în-21,45

VREMEA

19,20
19,30

pen- 
agri-

Omega 
pentru

Re-
Dis

40 de
Tu-1-

In cinstea 
Republicii 
mari i î n

Mio- 
din 

folcloric

S-a născut scriito- 
ziaristul Constantin

JOI 21 DECEMBRIE

Soarele răsare la ora 
și apune la ora 16,38. 
trecute din an 356. 
rămase

PETROȘANI -4- 7 Noiem
brie : Mania grandorii ; Re
publica : Un candidat la pre
ședinție ; PETRILA : Haiducii 
lui Șaptecai ; I.ONEA 
nerui ; Jocuri 
N1NOASA :

Mi- 
întrerupte ; A- 
Preria , VUL

CAN : Casa de sub arbori ;
LUPENI — Cultural ;' Secre
tul cifrului; URICANI : Fe
mei în ofsaid.

6,00 Muzică și actualități ; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei ; -9,30 Odă limbii 
române ; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Folclor muzical din Ar
geș ; 10,30 Clubul călători
lor ; 11,00 Buletin de știri; 
11,06 Melodii interpretați? la 
acordeon ; 11,15 Din țările 
socialiste; 11,30 Album de 
prelucrări corale ; 12,00 Dis
cul zilei; 12,30 Intilnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat ; 13,00 Radiojur
nal ; 13.30 Concert de prînz; 
11,00 Lucrări ale compozito
rilor noștri ; 14,40 lnterpreți
de muzică populară ; 15.00
Buletin de știri , 15,05 Tribu
na radio ; 15,20 Muzică de 
estradă ; 
blicii ;
16,15 De-ar 
floare ; 
Nicolae 
oră la 
voastră ;

Zece melodii preferate ; 
Consemnări ; 21,00 Re- 
șlaqărelor; 21,25 Mo-
poetic ; 21,30 Bijuterii 

22,00 Radiojurnal;

15,20 Muzică
15,40 Cîntare Repu- 
16,00 Radiojurnal ; 

fi dorul ca o 
16,35 Melodii de 

Kirculescu ; 17,00 O 
dispoziția dumnea- 

18,00 Orele serii ;
20,10
20,45
vista
ment
muzicale ;
22,30 Concert de seară ; 24,00 
Buletin de știri ; 0,03—6,00 
Estrada nocturnă.

Deschiderea emisiunii. 
Telex ;
România în lume ;
O viață pentru o i- 
dee: Umberto Nobile 
(I);
Curs de limba rusă
— lecția a 337a 
De la Alfia la
— enciclopedie 
elevi ;
Comentariu la 
steme — Județul 
cea ;
Telecinemateca ; 
mîinile pe oraș ;
Telejurnal ;

loara :
La volan — emisiune 
pentru conducătorii 
auto ;
U.R..S.S. — Meridia
nele anului jubiliar ; 
1001 de seri ;
Telejurnal, 
aniversării
— Cronica 
treceri :
Comentariu

12.50
15,00—16,00 Lecții TV 

tru lucrătorii din 
cultură ;

16,00—17,00 Teicțcoală.
Geografia României 
(anul IV liceu). Lacu
rile din Republica So
cialistă România. Re
liefuri carstice. Filo
zofie și socialism ști
ințific. Forme și me
tode ale cunoașterii 
științifice. Particulari
tăți ale cunoașterii ști
ințifice contemporane 
(II);

17,30 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Emi
siune în limba ma-

la 40 de 
steme — Județul 
lui ;
Printre făuritorii 
riței. Selecțiuni 
spectacolul
dedicat aniversării Re
publicii. .prezentat la 
12 decembrie, în Stu
dioul de concerte al 
Radioteleviziunii : 
Pagini de umor, 
trospectivă Walt 
ney ;
Tinerii despre ei 
ȘiȘî ;
„24 de ore".

Valorile temperaturii ma
xime înregistrate în cursul 
zilei de ieri :

@ Petroșani, zero grade
@ Paring - 9 grade
PENTRU URMĂTOARE 

LE 24 DE ORE : Vremea se 
va menține rece, în special 
noaptea Și dimineața. Ce
rul va fi variabil.

Angajează urgent

— Șef magazin televizoare la unitatea 
nr. 48 din Petroșani.

Condițiile de angajare și salarizare sînt 
cele prezentate de H.C.M. 9144968 și Legea 
nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zil
nic, între orele 7-15, de la biroul personal al 
întreprinderii din Petroșani, str. Republicii, 
nr. 90, telefon 1804.

MICA PUBLICITATE
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Rus lacob. 

eliberată de E.M. Livezeni. O declar nulă.
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încheierea lucrărilor ULTIMELE ȘTIRI
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a Adunării Generale w u
IZ

H
in

W i o

a 0 Avioane ale S.U.A.
NEW YORK 20. — Cores

pondentul Agerpres, G. Ale- 
xandroaie, transmite: Marți 
după-amiază, s-au încheiat 
lucrările celei de-a 27-a sesi
uni a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite. 
Sesiunea a durat 3 luni, timp 
în care au fost abordate în 
dezbateri cele aproape 100 de 
puncte ale agendei sale.

Activitatea României la lu
crările acestei sesiuni s-a con
cretizat în înscrierea unor 
puncte pe agendă, printre ca
re cel privind creșterea ro
lului Națiunilor Unite în via
ta internațională, participarea 
directă 'și în calitate de coau
toare la elaborarea a 32 de 
rezoluții privind dezarmarea, 
dezvoltarea, decolonizarea și 
o serie de probleme juridice, 
sociale și umanitare, precum 
și în sprijinirea inițiativelor 
altor state vizînd întărirea 
păcii și securității lumii, pro
movarea cooperării internațio
nale, a progresului economic 
și social al popoarelor.

La cea de-a 27-a sesiune 
a Adunării Generale, a fost 
adoptată în unanimitate, din 
inițiativa României, prima re
zoluție din istoria organizației 
vizînd „creșterea rolului 
O.N.U. în menținerea și întă
rirea păcii și securității in
ternaționale, în dezvoltarea 
colaborării între toate nați
unile, in promovarea normelor 
dreptului internațional, în re
lațiile dintre state".Această 
rezoluție marchează, în fond, 
începutul unui proces de ree
valuare a activității Națiuni
lor Unite, de creștere a presti
giului, eficacității și capaci
tății sale de a răspunde sar
cinilor și obligațiilor ce-i re
vin și de a se ridica la înălți
mea speranțelor de pace, jus
tiției și progres ale popoa
relor.

A fost consemnată partici
parea României la elaborarea 
rezoluțiilor privind transpu
nerea în viață a 
privind întărirea 
internaționale și 
unei conferințe mondiale de 
dezarmare. Primul document 
conține o serie de prevederi 
concrete, menite să aducă îă 
îmbunătățirea relațiilor inter
naționale prin respectarea cu 
strictețe, de către toate state
le, a principiilor nerecurgerii 
la forță sau la amenințare cu 
folosirea forței, respectării 
suveranității, independenței 
și integrității teritoriale a sta
telor. Al doilea document 
prevede măsuri pentru crea
rea condițiilor internaționale

declarației 
securității 

convocarea

propice convocării unei con
ferințe mondiale de dezarma
re.

România a participat direct 
la elaborarea, dezbaterea și 
supunerea spre aprobarea co
mitetelor și plenarei a 18 re
zoluții în problemele econo
mice și ale decolonizării. Din
tre acestea, amintim docu
mentele privitoare la trans
punerea în viață a hotărîri- 
lor și recomandărilor celei 
de-a treia sesiuni a Conferin
ței Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare (UNCTAD), 
de la Santiago de Chile, și 
aplicarea declarației referi
toare la eliberarea țărilor și 
popoarelor coloniale. înceta
rea războaielor coloniale du
se de Portugalia în Angola, 
Mozambic, Guineea-Bissau, e- 
radicarea apartheidului în A- 
frica de Sud și a rasismului 
în Rhodesia, respectarea drep
tului la autodeterminare al 
poporului namibian, suverani
tatea popoarelor asupra bo
gățiilor lor naturale au făcut 
obiectul altor rezoluții la ca
re România este coautoare.

Educarea tineretului în spi
ritul înaltelor idealuri de pa
ce, respect reciproc și înțe
legere între popoare,participa
rea tinerei generații 
voltarea națională și 
rea internațională și 
carea canalelor de 
cație dintre Națiunile 
tineretul lumii — acestea sînt 
prevederile esențiale ale re
zoluțiilor românești privitoa
re la tineret, adoptate la 18 
decembrie de plenara Adună
rii Generale și care mențin în 
sfera preocupărilor O.N.U. 
problematica tinerei generații.

Indeplinindu-și mandatul în
credințat de guvernul țării 
noastre, delegația română a 
făcut cunoscut punctul de ve
dere al României față de cele 
mai importante probleme care 
confruntă omenirea, a militat 
activ pentru găsirea unor so
luții realiste, pentru rezolva
rea lor pe calea negocierilor 
și-a adus o contribuție vajo 
roasă șr apreciată ca atare 
la dezbaterile și deliberările 
sȘ?ju:n*L d‘j? convingerea, cg 
toate stateî'e, indiferent de 
mărimea, potențialul lor eco
nomic și militar, sînt datoa
re să contribuie prin efortu
rile lor la democratizarea vie
ții internaționale, promovarea 
tuturor inițiativelor vizînd 
menținerea păcii și securității 
internaționale, asigurarea pro
gresului material și sociai al 
popoarelor, la triumful forței 
dreptului asupra dreptului 
forței.

la dez- 
coopera- 
ra.ultipii- 
comuni- 
Unite și

Protocol sovietoungar
MOSCOVA 20 (Agerpres). 

La Moscova, au luat sfîrșit, 
miercuri, tratativele sovieto- 
ungare cu privire la extinde
rea schimbului de mărfuri pe 
anul 1973 — informează a- 
genția T.A.S.S. Protocolul în-

Paris
întrunirea

forțelor
20 (Agerpres). — 
a avut loc o nouă 
a Comitetului per-

PARIS 
La Paris 
întrunire 
manent de legătură al alian
ței forțelor de stînga, din care 
fac parte comuniștii, socialiș
tii și radicalii de stînga. La 
întrunire a fost discutată po-

(Agerpres). — 
celei de-a 25-a 
proclamării Re- 
orașul Alexan-

CAIRO 20 
Cu prilejul 
aniversări a 
publicii, în
dria a avut loc o seară cul
turală românească. Au iost 
prezentate filmele de scurt 
metraj „De la străbuni la 
strănepoți", „România, țara 
vacanțelor", „Nuntă la Ol- 
tețu" și altele, după care a 
urmat un program de muzi
că românească. A asistat un 
public numeros.

nuluî, personalități ale vieții 
politice din Ghana, oameni 
de cultură și artă, membri 
ai corpului diplomatic acre
ditați la Accra.

In încheiere, formația fol
clorică „Mugurelul" 
curești a prezentat 
gram de cîntece și

din Bu- 
un pro- 
dansuri.

★
★

★

ACCRA 20 (Agerpres). — 
Sub președinția ministrului 
educației al Ghanei, P. K. 
Ntegbe, Ia Accra, a avut 
loc, în cadrul manifestărilor 
consacrate aniversării Repu
blicii, o seară culturală ro
mânească. Cunoscuți artiști 
ghanezi au recitat din ope
rele clasicilor noștri, din 
creațiile scriitorilor contem
porani. Au fost prezentate, 
în continuare, filme româ
nești de scurt metraj. Au 
participat membri ai guver-

PARIS 20 — Coresponden
tul Agerpres, Paul Diacones- 
cu, transmite : In cadrul ma
nifestărilor consacrate ani
versării Republicii, marți 
seara a avut loc la Paris o 
manifestare, organizată de 
Asociația de prietenie Fran- 
ța-România. Au participat 
numeroși oameni de știință 
și cultură din Paris, printre 
care președintele asociației, 
prof. Francois Chagot. Cu 
acest prilej, istoricul fran
cez Georges Castellan, pro
fesor Ia Universitatea Vin
cennes, a evocat evenimen
tul de la 30 Decembrie.

Apoi, Marcel Ghibernea, 
ministru consilier la Amba
sada română din Paris, a 
vorbit despre succesele Ro
mâniei socialiste in anii Re
publicii.

BUDAPESTA 20 — Cores
pondentul Agerpres, Al. Pin- 
tea, transmite: La Ambasa
da Republicii Socialiste Ro
mânia din 
loc, la 20 
ierință de 
celei de-a 
Republicii.
Ioan Cotoț. ambasadorul Ro
mâniei în Ungaria, a vorbit 
ziariștilor maghiari, repre
zentanților presei străine și 
ai corpului diplomatic despre 
însemnătatea actului procla
mării Republicii, 
transformările 
social-politice 
care au 
noastră 
1947.

nescu, transmite: In orașul 
Metz se desfășoară în pre
zent „Zilele folclorului ro
mânesc". Cu acest prilej, a 
fost deschisă, la Galeriile 
Casei de cultură din locali
tate, o expoziție de artă 
populară românească. For
mația folclorică „Mugurelul" 
a oierit 
tece și

au bombardat din nou

Budapesta a avut 
decembrie, o con- 
presă consacrată 

25-a aniversări a 
Cu acest prilej,

un spectacol de cîn- 
dansuri românești.

★

MARINO 20 (Ager-SAN
preș). — La Palatul Congre
selor din San Marino a fost 
organizată 
ție de artă 
românească 
manifestare
versării Republicii în Româ
nia.

marți o expozi- 
grafică și pictură 

contemporană, 
consacrată ani-

avut 
după

Și 
loc 
30

★

PARIS 
tul Agerpres,

despre 
economice, 

culturale 
în tara 

decembrie

20 — Coresponden- 
Paul Diaco-

★

CARACAS 20 (Agerpres). 
In cadrul manifestărilor de
dicate celei de-a 25-a ani
versări a proclamării Repu
blicii, in capitala Venezue- 
lei a iost inaugurată o ex
poziție de gravură româ
nească contemporană.

HANOI
Agenția V.N.A. 
în cursul nopții 
20 decembrie și 
ore ale zilei de 
vioane ale S.U.A. au 
bardat numeroase zone popu
late din orașele Hanoi și 
Haifong. Forțele armate loca
le au ripostat cu fermitate 
acestor acțiuni agresive.

In cursul nopții trecute, 
două bombardiere strategice 
de tip „B-52" au fost doborâ
te în spațiul aerian al Ha
noiului, numărul aparatelor 
de zbor de acest tip doborî- 
te, începând din noaptea de 
18 spre 19 decembrie a.c. 
deasupra capitalei R.D. Viet
nam, ridieîndu-se, în acest 
fel, la trei. Deasupra Haifon- 
gului, marți noaptea și în 
dimineața zilei de miercuri, 
au fost doborîte trei aparate 
de tip „F-4" și un avion de 

piloții avioanelor

20 (Agerpres). — 
relatează că 
de 19 spire 
în primele 
miercuri, a- 

bom-

fiind scoși din luptă sau luați 
prizonieri. Un alt avion de 
tip „F-lll", a fost doborit 
deasupra acestui port cu o zi 
înainte. Prin doborîrea aces
tor avioane, pierderile ameri
cane de aparate deasupra 
teritoriului R.D. Vietnam se 
ridicau în dimineața, zilei de 
20 decembrie la 4 091.

In cursul unor alte acțiuni 
de
R. D. Vietnam de 
aero-navale 
mai fost incendiate, 
tățile din provincia 
Hoa, trei nave de război ale
S. U.A., informează agenția
v.n:a.

Aceeași agenție anunță că 
în zorii zilei de miercuri. în 
urma atacurilor bombardie
relor S.U.A. asupra portului 
Haifong, cargoul polonez „Jo- 
zef Conrad", aflat în port, a 
fost avariat. Mai multi mem
bri ai echipajului au fost ră-

apănare a teritoriului 
atacurile 

americane au 
de uni- 

Thanh

la Bruxelles
de pe

ui-mătoarea
la 22 iânua-

după 
ajuns 
insti- 

de

ce privește
a-

cheiat cu acest prilej, care 
prevede o creștere a volumu
lui de schimburi 
itor cu 7 La sută 
nul 1972, a fost 
Nikolai Patolicev
Biro, miniștrii comerțului ex
terior ai celor două țări.

în anul vi- 
față de a- 
semnat de 
și Jozsef

Comitetului 
de stînga

sibilitatea ca fracțiunile 
lamentare respective să 
zinte Parlamentului 
proiect de lege comun 
să prevadă, printre 
măsuri de democratizare 
domeniile radiodifuziunii 
televiziunii și 
dreptului de vot de la 18 ani.

par- 
pre- 

un 
care 

altele, 
în 
Și 

accirdarea

încheierea reuniunilorministeriale de
BRUXELLES 20 (.Ager

pres). — Timp de două zile, 
la Bruxelles s-a desfășurat 
tripla sesiune ministerială 
a Pieței comune lărgite. la 
lucrările căreia au partici
pat miniștrii afacerilor exter
ne, ai agriculturii și ai trans
porturilor.

Pe ordinea de zi a reuniu
nilor, care s-au desfășurat se
parat, au fost înscrise o serie 
de probleme impuse de in
trarea în vigoare — la 1 ia
nuarie 1973 a acordului de 
aderare la C.E.E. a Marii Bri
tanii, Irlandei și Danemar
cei.

Potrivit agențiilor de pre
să. nu s-a reușit să se ajun 
gă la un acord asupra moda
lităților de utilizare a fohdu- 
lui agricol comunitar în sco
pul ajutorării acelor regiuni 
agricole aflate în dificultate. 
Miniștrii au aprobat însă pe 
membrii noii comisii a Pie
ței comune lărgite, care va 
intra în vigoare la 6 ianuarie, 
și au hotărit să nu reînnoias
că oferta lor pentru S.U.A. 
de reducere a tarifului va
mal comun în funcție de su-

grimarea „American Selling 
Price"-ului, (lege tarifară în 
virtutea căreia vama ame
ricană calculează taxele sale 
luînd ca Bază. în exclusivi
tate, prețul produselor 
piața S.U.A.).

Miniștrii agriculturii, 
îndelungi dezbateri, au 
la un consens asupra 
tuirii în sectorul cărnii 
vită a unui sistem de inter
venție permanent pentru re
glementările cererii și ofertei, 
identic aceluia în vigdăW’ în 
sectorul cerealelor. Adopta
rea altor regulamente privind 
organizarea producției și des 
facerii zahărului, cărnii de 
porc și pasăre etc. a fost a- 
mînată pentru 
reuniune, fixată 
rie.

In sfîrșit, în 
miniștrii transporturilor, 
ceștia nu au reușit să ajungă 
la un acord asupra greutății 
și dimensiunilor camioane
lor de transport. Ei au hotă- 
rît să reia, după Anul Nou, 
discuțiile în această proble-

are o noua 
constituție

Noua încercare de soluționare
a crizei guvernamentale a eșuat

HAGA 20 (Agerpres). — O 
nouă încercare de soluționare 
a crizei guvernamentale din 
Olanda, declanșată în urmă 
cu trei săptămîni, a eșuat. 
Marți seara, Marinus Ruppert, 
personalitatea politică însăr
cinată de regina Juliana cu o 
„misiune de informare" pe 
lingă principalele formații po
litice, i-a convocat pe Frans 
Anorisse și Jood den Uyl, 
lideri ai partidelor socialist, și 
respectiv, catolic, în vederea 
examinării posibilităților de 
formare a unui cabinet de

coaliție. La sfîrșitul cîtorva 
ore de convorbiri, cei doi li
deri s-au despărțit, fără ca 
punctele de vedere respective 
să. fi înregistrat vreo apro
piere. După cum apreciază a- 
genția France Presse, în 
cest context, cînd ideea i 
coaliții socialist-catolice 
mai are nici o șansă de 
șită, singura alternativă < 
răimîne lui Ruppert este de a 
încerca fie formarea unui gu
vern socialist minoritar, fie 
cea a unui guvern „extrapar
lamentar".

® Peste 40 000 de munci
tori din transporturile publi
ce 
de 
nat 
vă 
sprijinul revendicării 
toare la acordarea de 
guvern 
ciale în vederea < 
deficitelor crescânde 
trate 
port

din Tokio și din alte 33 
orașe japoneze au decla- 
miercuri dimineața o gre- 
limitată. Ei vin, astfel, in 

referi- 
către 

a unor subsidii spe- 
eliminării 

; înregis- 
de companiile de trans- 
public.

India se pronunță

Nemulțumiri in zona francului
După ce președintele togo- 

lez, Eyadema, a cerut revi
zuirea unor acorduri din ca
drul zonei francului, iar Ma
uritania și-a anunțat intenția 
de a emite o monedă pro
prie, Mathieu Kerekou, șe
ful statului dahomeyan, a a- 
firmat, la Cotonou, că o „re
ajustare" a ansamblului de 
raporturi cu Franța a- devenit 
indispensabilă. <2a și oficiali
tățile mauritaniene și togo- 
leze, Mathieu Kerekou pla
sează in primul plan al pre
ocupărilor sale imediate exa
minarea relațiilor Dahomeyu- 
lui cu Banca Centrală a Sta
telor din Africa de Vest 
(BCEAO).

Nu este vorba de declara
ții sau luări de poziții izola
te, pentru că, recent, și 
țări ale continentului 
can, cum ar fi Nigerul, 
publica Populară Congo, Ca
merunul și-au făcut cunoscu
tă dorința de a revizui acor
durile de cooperare încheia
te cu fosta metropolă în ur
mă cu peste 10 ani. Iar Re
publica Malgașă a și institu
it preventiv un control al tu
turor schimburilor sale (deci 
și al schimburilor cu Franța), 
contrar regulilor de funcțio
nare existente în zona fran-

cului, (Cele 14 state africa
ne : Coasta de Fildeș, Sene
gal, Volta Superioară, Niger, 
Dahomey, Togo, Camerun, 
Gabon, Republica Populară 
Congo, Ciad, Republica Afri-

cadrul consiliilor de 
trație ale băncilor 
ve, Franța continuă 
reprezentată, in conformitate
cu principiul „cogestiunii" 
institutelor de emisie. Totul

adminis- 
respecti- 
să fie
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alte 
afri-
Re-

ca Centrală, Mali, Republica 
Malgașă, Mauritania). In afa
ra Băncii Franței, ea dispu
ne de patru institute de e- 
misie, strîns legate de trezo
reria franceză, dintre care 
cele mai importante sînt 
Banca Centrală a statelor din 
Africa de Vest (BCEAO), ce 
emite francul c.f.a. și Banca 
Centrală a 
cuatoriale 
(BEAC).

Ceea ce
ceastă zonă, este faptul că 
cele patru institute bancare 
au fiecare cite un cont de o- 
perații deschis în numele lor 
pe lîngă trezoreria franceză. 
Titularul contului însă nu a- 
re dreptul să convertească, 
francii francezi, pe care îi 
deține, în aur, dolari sau ori
ce altă monedă. Totodată, în

statelor Africii E- 
și a Camerunului

caracterizează a-

> a- 
unei 

nu 
reu- 
care

®
consecvență și fermitate 
favoarea tuturor popoarelor 
care luptă pentru eliberarea 
lor și iși exprimă solidarita
tea cu mișcarea de eliberare 
națională din 
zambic și din toate celelalte 
teritorii aflate sub domina
ție colonială — a 
Indira Gandhi Ia 
festivă organizată, la Delhi, 
cu prilejul aniversării a 11 
ani de la eliberarea terito
riului Goa Daman și Diu de 
sub dominația colonială por
tugheză.

învățămînt

Republicii 
Pompidou,

cel 
în 
a 

în
care

® Japonia va cheltui 
puțin 10,7 miliarde yeni 
viitorii zece ani pentru 
combate efectele poluării 
12 mari orașe printre
Tokio, Osaka și.Nagoya, a a- 
nunțat, marți, un purtător de 
ouvînt al guvernului.

la măsurile în vederea, per
fecționării pregătirii cadrelor 
în instituții de 
superior".

© Președintele 
Franceze, Georges 
va face, in a doua jumăta
te a lunii ianuarie, o vizită 
oficială în Etiopia.

BANGKOK 20 (Agerpres). 
— In Tailanda regele Bhumi- 
nol Abdulyadej a promulgat 
noua Constituție provizorie 
a țării, care stipulează I dizol
varea Consiliului Executiv 
Național, organism Care a 
condus Tailanda timp |de 13 
luni prin decrete-legi, forma
rea unei Adunări Naționale 
și instituirea unui ..guvern 
civil". In virtutea prevederi
lor constituționale, șeftil sta
tului, regele Bhumino'l, a 
desemnat Pe membrii i Adu
nării Naționale in care, așa 
cum menționează agențiile 
Associated Press și France 
Presse, 200 din cele 299 de 
mandate sînt deținute de o- 
fițeri superiori din armata și 
politia tailandeză.

Reunit în prima sa ședință, 
Parlamentul l-a numit pe 
mareșalul Thanom Kittikack- 
horn, fost președinte al 
N.E.C., în funcția de prim- 
ministru al noului guvern, în 
care principalele portofolii 
au, fost atribuite colaborato
rilor apropiați ai premierului. 
De altfel, pe lîngă funcția de 
prim -m ini s tru, K i lit i kac k hor n 
deține și portofoliile ministe
relor de externe și al apă
rării, în timp ce adjunctul 
său, mareșalul Dawee Chul- 
lapsaya, a fost numit minis
tru al agriculturii și coopera
tivelor, departament 
bit de însemnat 
în care circa 
populație este 
torul agricol.

Cotidianul 
Nation" scrie,
schimbările intervenite 
Bangkok, că „rigiditatea 
gimului militar pe care

într-o
80 la sută 
ocupată in

deose- 
țară 
din 

sec-

„La

Angola, Mo-

declarat 
adunarea

@ In cadrul reuniunilor 
ministeriale ale Pieței co
mune, desfășurate la Bru
xelles. guvernul britanic și-a 
făcut cunoscută hotărirea de 
a menține cursul 
al lirei sterline și 
februarie,
primele măsuri 
agricol 
membre 
marca. Irlanda Și Marea Bri
tanie).

cînd se 
în 

privind noile 
ale C.E.E. I

fluctuant 
după 1 
vor lua 
domeniul 

țări 
(Dane-

pronunță 
taxei de 
unei noi 

c.f.a. Sta--

contribuie, deci, ca în zona 
francului să se perpetueze o 
rată de schimb absolut fixă, 
ce nu admite nici o marjă 
de fluctuație. Or, tocmai în 
acest domeniu se înscriu 
principalele cereri ale state
lor africane ce se 
pentru modificarea 
schimb și definirea 
parități a francului
tele africane membre ale zo
nei privesc puterea monedei 
lor în raport cu francul fos
tei metropole, și, cum acesta 
s-a consolidat în 
africanii solicită 
zare a monedei 
mari proporții, 
cu lira și dolarul.

In esență, țările africane 
nu se împacă cu gînduî că 
în zona francului se prevăd 
reguli foarte stricte pentru

ultimul timp 
o revalori- 
lor de mai 
comparativ

a preveni orice risc de deze
chilibru, astfel că o garanție 
nelimitată (cum stipulează a- 

cordurile) se acordă, în fapt, 
numai țării ce are o balanță 
pozitivă. In al doilea rînd, 
băncile centrale din zonă nu 
au o gestiune destul de di
namică, ceea ce contravine, 
adesea, intereselor economi
ce ale statelor africane în 
curs de dezvoltare. Nigerul 
de pildă, afirmă că politica 
riguroasă a Institutului de 
emisie, care, conform unei 
anumite tradiții se preocupă 
mai mult de atragerea unor 
investiții străine sterile de- 
cît de dezvoltarea creditului 
intern, are repercursiuni 
supra dezvoltării sale 
nomice. In acest 
francului riscă să rămână 
„zonă neagră" în 
care se va situa în afara ma
relui curent de tranzacții, iar 
economia sa va răraîne în 
vechiul tipar. In sfîrșit, în al 
treilea rind, se arată că 
tualul sistem are tendința 
a canaliza înspre Franța 
sursele locale, colectate 
către băncile ce sînt adesea 
filiale ale marilor instituții, 
bancare franceze sau inter
naționale.

(„Le Monde“)

@ Luînd cuvîntul în Ca
mera Comunelor, ministrul 
de externe al Marii Britanii, 
Alee Douglas-Home, a decla
rat că guvernul său exami
nează „condițiile juridice" ale 
recentelor hotărâri anunțate 
de președintele Ugandei, Idi 
Amin, privind preluarea con
trolului de către statul ugan- 
dez asupra bunurilor unor 
companii britanice din aceas
tă țară. El a menționat, tot
odată, că Marea Britanie va 
cere compensații.

© La Ulan Bator a fost da
tă publicității hotărirea C.C. 
al Partidului Popular Revo
luționar Mongol și a Consi
liului de Miniștri, „eu privire

® Hector Campora a fost 
numit candidat la funcția de 
președinte al Argentinei din 
partea Frontului Justițialist 
de Eliberare (FREJULI). Con
venția partidelor com
ponente ale Frontului Justi
țialist de Eliberare, care vor 
prezenta Ia alegerile genera
le din luna martie 1973 o sin
gură listă de candidați, l-a 
desemnat pe Vicente Sola
no Lima, lider al Partidului 
conservator popular. candi
dat la funcția de vicepreșe
dinte al Argentinei,

f rancez 
comentînd 

la 
re- 

a 
cunoscut-o Tailanda în ulti
mele 13 luni va exista și în 

neua 
îi 
în 
Și

noul cabinet", căruia 
Constituție provizorie 
cordă puteri nelimitate 
meniul politicii interne 
terne.

a-
do-
ex-

R.D. GERMANĂ
IN FOTO : Finisarea u- 

nor aparate Ia uzina chi
mică din Erfurt, aparate u- 
tilizate la fabricarea unor 
nutrețuri artificiale. Se fi
nisează primul dintre ce
le 40 de aparate în lucru.
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® Primul ministru al Af
ganistanului, Mohammad
Moussa Shafiq, a primit în 
audiență pe Alexandru Boa
bă, ambasadorul României in 
această țară.

In cadrul întrevederii, care 
s-a desfășurat intr-o atmosfe
ră cordială, au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea 
relațiilor politice, 
și culturale dintre 
țări.

economice 
cele două

Republi-® Ambasadorul
cii Socialiste România în Aus
tralia, Iosif Gheorghiu, a fost 
primit de guvernatorul gene- 

al Federației australiene, 
Paul Hasluk, în legă- 
cu încheierea misiunii 
în Australia.sale
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