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Plenara Comitetului Central
al Partidului Comunist Român

Miercuri.
1973. au început
Plenarei Comitetului ___
trai al Partidului Comunist 
Român.

Deschizind lucrările șe
dinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R.. a propus urmă
toarea ordine de zi. care a 
.fost adoptată in unanimita
te :

1. Informări privind apli
carea măsurilor stabilite de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1972, referitoare 
la pregătirea condițiilor ne
cesare îndeplinirii și depă
șirii planului pe 1973.' Vor 
prezenta informări : Consi
liul de Miniștri. Secretari
atul C.C. al P.C.R . precum 
și o serie de ministere și 
comitete județene de partid.

2. Proiectul de Lege pri
vind înființarea. organiza
rea și funcționarea Consi
liului Suprem al Dezvoltă
rii Economice ' ~ 
României.

3. Proiectul 
privire la înființarea, orga
nizarea și funcționarea 
Curții Superioare dv Con
trol Financiar.

4. Proiectul de Decret pri
vind înființarea și funcțio
narea Consiliului pentru 
problemele organizării e- 
conomico-sociale.

5. Propuneri de modifi
care a Legii nr. 911968 pen
tru dezvoltarea construcți
ei de locuințe, vinzarea de 
locuințe din fondul de stat 
către populație și constru
irea de case proprietare 
personală, de odihnă sau tu
rism.

6. Propuneri de modifi
care a Legii nr. 10/1968 pri
vind administrarea fondu
lui locativ și reglementarea 
raporturilor dintre proprie
tar și chiriași.

7. Proiect de hotărire cu 
privire la îmbunătățirea or
ganizării și retribuirii mun
cii in agricultură.

8. Măsuri privind reduce
rea numărului cadrelor de 
conducere și îmbunătățirea 
structurii organizatorice la 
ministere, centrale și orga
nizații economice.

9. Proiectul de Hotărire 
cu privire la dezvoltarea
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Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
la deschiderea lucrărilor Plenarei LI', al P.C.R.

Plenara Comitetului Central 
are loc la citeva zile de la 
împlinirea unui sfert de veac 
a'e la unul din marile momente 
ale istoriei noastre revoluțio
nare : realizarea unității orga
nizatorice și politice a clasei 
muu- itoare și crearea partidu- 

marxist-leninisl. 
de importanta

lui ei unic, 
Ținind seama 
excel tională pe care a avut-o 
pentru lupta politică a proleta
riatului, a întregului nostru 
popoi. pentru transformarea 
revoluționară a societății 
victoria socialismului în 
mânia, consider potrivit 
evocăm acest eveniment, 
mod solemn, în cadrul plena
rei o’e astăzi.

Crearea Partidului Comunist 
Român a lost rezultatul unui 
proces istoric obiectiv, al par
ticularităților dezvoltării noas
tre sociale, al luptei revoluțio
nare a celor ce muncesc din 
România, al maturizării politi- 
co-ideoloqice a clasei munci
toare și al creșterii rolului ei 
in viata politică a tării. Lichi
darea sciziunii din rîndurile 
mișcării muncitorești, realiza
rea unității politice și organi
zatorice a proletariatului, cre
area unui puternic partid po
litic de avangardă in stare să 
conducă lupta tuturor celor 
ce muncesc îmi otriva exploa
tării și asupririi, pentru liber
tate și dreptate socială, a fost 
un vechi dezio’erat al militan- 
tilor revoluționari, al luptăto
rilor pentru progres social din 
România. Intrind in arena lup
telor sociale împotriva regimu
lui burghezo-moșieresc, clasa 
muncitoare a simtit încă de la 
început nevoia de a-și stringe 
rîndurile și de a acționa uni
tă pentru împlinirea misiunii 
istorice ce-i revenea in crea
rea noului destin al poporului 
român. Aspirația spre unitate

și 
Ro

șă 
în

s-a afirmat cu deosebită tărie, 
In special în momentele grele 
ale luptei revoluționare, în 
perioadele de înfruntare des
chisă cu clasele exploatatoare, 
pentru salvgardarea libertăți
lor șl drepturilor vitale ale 
celor ce muncesc, pentru inte
resele supreme ale națiunii.

In numeroase acțiuni de 
clasă, în marile lupte sociale 
și politice împotriva patronilor, 
a regimului burghezo-moșie
resc s-a înfăptuit frontul unic 
de jos, s-a realizat o colabora
re strinsă între comuniști și 
socialiști, intre organizațiile 
sindicale, pe o platformă poli
tică comună. Această colabo
rare s-a accentuat in preajma 
celui de-al doilea război mon
dial» în lupta antifascistă, îm
potriva dictaturii antonesciene, 
a înrobirii tării de către Ger
mania nazistă și a războiului 
antisovietic. Lupta împotriva 
războiului, rezistenta împotri
va politicii fasciste au impus 
dezvoltarea tot mai largă a 
aoțiunilor unite ale mișcării 
muncitorești, conlucrarea tot 
mai strînsă a Partidului Comu
nist cu Partidul Socialist și 
Social-Democrat.

In conditiunile dezvoltării ac
tivității revoluționare, ale lup
tei patriotice, antifasciste, a'in 
România, în momentul în care 
se punea problema unor 
schimbări radicale, de impor
tanță istorică in viața poporu
lui nostru, cînd erau la ordi
nea zilei pregătirea și organi
zarea insurecției armate na
ționale antifasciste în vederea 
răsturnării dictaturii militaro- 
fasciste, pentru ieșirea Româ
niei din războiul antisovietic, 
întoarcerea armelor împotriva 
Germaniei fasciste și alătura
rea tării de forțele aliate anti
fasciste s-a pus cu o deosebită 
stringentă realizarea mai fer
mă a unității de acțiune a cla
sei muncitoare. Tocmai aceas

tă necesitate imperioasă a fă
cut ca ln aprilie 1944 să fie 
realizat Frontul Unic Munci
toresc intre Partidul Comu
nist Român și Partidul Social- 
Democrat, in jurul căruia s-au 
coalizat apoi, într-un timp ex
trem de scurt, toate 
democratice, patriotice, 
fasciste ale întregului 
ln vederea asaltului 
Împotriva dictaturii 
fasciste și a cotropitorilor ger
mani, pentru salvarea naționa
lă. Realizarea acestui front 
larg, al cărui nucleu l-a con
stituit clasa muncitoare unită, 
a fost condiția sine qua non a 
victoriei actului istoric de la 
23 Auqust 1944, premisa eli
berării tării în condițiile fa
vorabile ale victoriilor strălu
cite obținute de Armata 
vietică, de celelalte forte 
coaliției antihitleriste.

Frontul Unic Muncitoresc a 
continuat să joace un rol 
esențial și în perioada care a 
urmat eliberării țării, în uni
rea eforturilor clasei 
toare, ale întregului 
pentru participarea la războiul 
antihitlerist, în vederea elibe
rării totale a României șl 
zdrobirii definitive a Germani
ei hitleriste. pentru desfășura
rea victorioasă a marilor bă
tălii politice în vederea demo
cratizării tării, înfringerii îm
potrivirii claselor exploatatoa
re și izolării partidelor politi
ce reacționare, pentru cuceri
rea puterii în stat și trans
formarea pe cale revoluționară 
a societății românești. In fo
cul acestor lupte aprige s-a 
întărit și consolidat tot mal 
puternic unitatea de acțiune a 
clasei muncitoare, a comuniști
lor și social-democratilor. A- 
ceastă unitate se manifesta a- 
ttt în marile acțiuni politice

forțele 
anti- 

popor, 
decisiv 

militaro-

So
aie

munci- 
popor
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al Frontului Unității Socialiste
Miercuri, 28 februarie 1973, 

a avut loc Plenara Consiliului 
National al Frontului Unității 
Socialiste, prezidată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al P.C.R., președin
tele Consiliului National al 
F.U.S.

Plenara a dezbătut și apro
bat hotărirea privind perfec
ționarea activității și creșterea 
rolului consiliilor Frontului U- 
nității Socialiste in viata so-

cial-economică d țării. Hotărî- 
rea adoptată va fi dată publi
cității.

Plenara a aprobat cererile 
de aderare la Frontul Unității 
Socialiste a Consiliului Natio
nal pentru Apărarea Păcii, A- 
sociatiei generale a vinătorilor 
și pescarilor sportivi și Asoci
ației crescătorilor de albine.

Ca urmare a modificărilor in 
conducerea unor orqanizatii 
care alcătuiesc Frontul Unită-

ții Socialiste, pe 
mandărilor făcute 
zațiile respective, plenara a a- 
probat următoarele schimburi 
in componenta Consiliului Na
tional al Frontului Unității So
cialiste și a Biroului Executiv:

— Au fost cooptați ca mem
bri ai Consiliului National ur
mătorii tovarăși : Dumitru Bă
lan, președintele Consiliului ju
dețean Brăila al Frontului 
Unității Socialiste, Stefan

baza reco
de organi-

președintele 
județean C 

Unității

E.M. VULCAN. Brigadie
rul Constantin Clobănolu are 
toate motivele, după ieșirea, 
din șut. să „comenteze” cu 
ortacii despre frumoasele 
rezultate obținute cu briga
da lui...

3.

CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN!

Interviu cu tovarășul ing. GHEORGHE FEIER 
secretar al Comitetului municipal Petroșani al P.C.R.

La exploatările miniere ale Văii Jiului luna februarie a 
fost marcată de preocupări susținute pentru realizarea e- 
xemplară a sarcinilor de plan. Ne-am adresat tovarășului 
ing. Gheorghe Feier, secretar al Comitetului municipal de 
partid, cu rugămintea de a concluziona activitatea desfă
șurată de colectivele miniere în luna pe care am încheiat-o.

— Părerea organului muni
cipal de partid și a mea per
sonal este că, traduetnd in 
viață sarcinile și măsurile 
stabilite de organele și orga
nizațiile de partid, de comite
tele oamenilor muncii în ur
ma adunărilor generale ale 
salariaților, măsuri izvorîte 
din indicațiile și recomandă
rile conducerii de partid și 
de stat, și luna a doua din 
acest an s-a încheiat cu re
zultate mulțumitoare, supe
rioare chiar primei luni a a- 
nului.

— V-aș ruga să faceți apel 
la elementele comparației.

— Dacă in ianuarie s-a în- 
regi«‘ at un succes în ritmici
tatea realizării planului, to
tuși. trei unități din cadrul 
Centralei cărbunelui nu și-au 
îndeplinit sarcinile. Este vor
ba de minele Livezeni, Ani- 
noasa și Bărbăteni. In luna a 
doua, Centrala și-a realizat 
și depășit din nou planul, 
îmbucurător este faptul că 
din cele zece unități miniere, 
doar una — Lupeniul — nu-și 
realizează sarcinile lunare. 
Succesul în ritmicitatea pro
ducției se datorește și faptu
lui că minele Livezeni, Ani- 
noasa și Bărbăteni au reușit 
ca printr-o muncă perseveren
tă să redreseze situația pro
ducției și să recupereze chiar 
din rămînerile în urmă. Mi
na Livezeni putea să-și recu
pereze In februarie întreaga 
restanță dar. după părerea 
mea, Centrala cărbunelui pu
tea să sprijine în mai mare 
măsură această unitate

transportul cărbunelui la pre
parata Petrila.

— Nu ați dori să detaliați 
problema ?

— Nici în ianuarie și nici 
în februarie conducerea Cen
tralei nu s-a achitat de sar
cina pe care o avea de a asi
gura transportul 
Dacă mina ar fi 
mult sprijinită în 
se putea raporta 
integrală a sarcinilor prime
lor două luni. Rămîne în con
tinuare ca o sarcină deose
bită a conducerii Centralei, a 
direcției de producție, să 
sprijine efectiv această uni
tate pentru ca în luna martie 
minusul să fie recuperat iar 
colectivul să încheie prirriul 
trimestru cu depășiri de plan.

îmbucurător e faptul că și 
colectivul minei Aninoasa ca
re a. avut cea mai mare ră- 
niînere sub plan, datorită an
gajării sale plenare, aju
torului pe care l-a primit, a 
reușit să-și îndeplinească an
gajamentul de a realiza mai 
mult de 3 500 tone în plus 
in această lună, lucru stabilit 
și pentru martie astfel ca tri
mestrul să fie încheiat cu o 
depășire a sarcinilor de ex
tracție de peste 1 500 tone. De 
asemenea, mina Bărbăteni își 
realizează planul și conside
răm că are toate condițiile

producției, 
fost mai 
acest sens 
realizarea

Interviu realizat de 
Dragoș CÂLIN

Mobilizare hotărîtă, unanimă
Angajate plenar în ma

rea întrecere socialistă 
pentru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor actualului 
cincinal, colectivele exploa
tărilor miniere din Valea 
Jiului — prin strădanii deo
sebite depuse pe frontul 
cărbunelui — au înscris în 
bilanțul lunii februarie rea
lizări prestigioase, de bun 
augur pentru activitatea vi
itoare. Cu excepția E.M. Lu- 
peni, care a parcurs o pe
rioadă marcată de o serie de 
dlfienltăți. toate celelalte 
mine ale bazinului si-au o- 
norat și chiar depășit sarci-

două 
zile 

Vul-

nile lunnre do plan. Ieri sea
ră, după trecerea a 
schimburi ale ultimei 
din februarie, minele
can, Pefrila și Uricanl extră- 

•seseră, deja, cantități sub
stanțiale de cărbune în ra
port cu preliminarul res
pectiv, și anume aproape 
2 non, 1 900 și 1270 de va- 
conete. Un finiș remarcabil 
care dovedește hotărirea mi
nerilor noștri de a da târli 
rod cît mai bogat de căr
bune. de a crea premise 
earte nentru realizarea îna
inte de termen a clncinatu 
Iul !

Rodnicie la lucrările

Brigăzile ■ de pregătiri -de 
la sectoarele minei Paro- 
șeni obțin însemnate spo
ruri la lucrările de înainta
re. Astfel, brigada lui Iosif 
Vincze, de la sectorul II, a 
realizat pină in prezent 95 
ml. rezultat care in condi
țiile lunii februarie, cu un 
număr redus de zile cons
tituie desigur un succes me
ritoriu. Toi de la sectorul 
II. brigada de pregătiri a 
Iul Geza Kalman, cîl și ce
le de la abatajele frontale 
conduse de Tltu Teacenco, 
Nicolae Brutu șt cph a Iul 
loan Demeter de la secto
rul I. dotate cu utilaje de 
mare capacitate — combi
nele PK-7 și complexele 
OMKT — raportează însem
nate depășiri la pregătirea 
a noi fronturi de lucru, cit 
șl însemnate sporuri la pro
ducția de cărbune.

Noi utilaje
miniere

Colectivul de 
Uzinef de utilaj 
troșanl a livrai 
lună diferitilor 
in marea lor 
unități aparținind 
numeroase utilaje menite să 
determine ridicarea nivelu
lui tehnic al producției, spo
rirea randamentului forma
țiilor de lucru în subtera
nul exploatărilor miniere 
din Vale și din tară. Ast
fel. în seria celor mai 
portante utilaje ieșite

salariat! al 
minier Pe
in această 
beneficiari, 
majoritate 

C.C.P.,

im- 
Pe 

poarta uzinei în această pe
rioadă se înscriu, printre al
tele 1 .500 grinzi articulate, 
două instalații de împins 
vagoneți. 120 bucăți apara
te de cuplare pentru vago- 
nețli de funicular. 8 trans
portoare TR-2 (două pentru 
I. M. Căpeni) cit și un im
portant volum de piese de 
schimb.

Mocuta, 
siliului 
Frontului 
cialiste, Iulian Ploștinaru, pre
ședintele Consiliului județean 
Mehedinți al Frontului Unității 
Socialiste, Ion Catrinescu, pre
ședintele Consiliului 
Prahova al Frontului 
Socialiste, Aldea

(Continuare in pag

L/unlul tovarășului Nicolae Ceaușescu
După cum este cunoscut, de 

la ronstituirea Frontului Uni
tății Socialiste au lost luate 
un șir de măsuri in vederea 
lărgirii atribuțiilor organisme
lor sale, astfel incit consiliile 
Frontului să-și poată îndeplini 
in condițiuni cit mai bune ro
lul și sarcinile ce le revin în 
viața noastră socială și poli
tică.

S-au obținut, desigur, o se
rie de rezultate bune in acti
vitatea desfășurată de F.U.S. 
Dar. trebuie să spunem deschis 
că aceste rezultate nu sînt în
că pe măsura așteptărilor și a 
posibilităților pe care le 
consiliile Frontului 
Socialiste. Consiliile 
încă in insuficientă măsură să 
coordoneze și să unească e- 
ferturile tuturor organizațiilor 
componente. Din această cau
ză există încă multe paralelis
me. se desfășoară aceleași ac
tivități pe diferite linii, in 
timp ce unele probleme rămîn 
nesolutionate. De aceea. în 
proiectul de hotărire prezentat 
Plenarei Consiliului National 
al Frontului Unității Socialiste 
se aîe in vedere lărgirea in 
continuare a atribuțiilor și 
creșterea rolului Consiliului 
National, al consiliilor Frontu
lui Unității Socialiste de la 
toate nivelele. In primul rind.

au
Unității 
reușesc

se aie in vedere creșterea a- 
cestui rol in direcția coordo
nării, pe diferite domenii, a 
activității desfășurate de 
organizațiile componente a- 
le Frontului. In momentul de 
fatd trebuie să punem . îndeo
sebi accentul pe soluționarea 
unor probleme obștești, a unor 
probleme edilitare, a proble
melor leqate de ridicarea nive
lului de trai. Se impune o fo
losire mai bună a forțelor or
ganizațiilor componente pentru 
înfăptuirea programului trasat 
de Conferința Națională a 
partidului in vederea dezvol
tării generale a economiei și 
ridicării bunăstării 
și spirituale a 
cii.

In al doilea 
vedere o mai 
re a controlului obștesc. Exis
tă acum, in această privință, 
o hotârîre, s-au constituit și 
comisii care și-au început ac
tivitatea. Probabil, in cursul 
acestui an va trebui să facem 
o analiză a rezultatelor obți
nute in această privință, sta
bilind ce trebuie făcut în con
tinuare pentru ca organismele 
din domeniul controlului 
ștesc să-și îndeplinească 
mai bune condițiuni rolul 
rare-1 au.

Punem un accent deosebit

materiale 
oamenilor mun-

rind, se are in 
bună coordona-

ob- 
în 
pe

pe coordonarea activității edu
cative și culturale de masă, 
ținînd seama că, practic, toate 
organismele și organizațiile 
din cadrul Frontului Unității 
Socialiste au astlel de preocu
pări, desfășoară, intr-un fel 
sau altul, activitatea in acest 
domeniu. Este de înțeles că 
pentru a ridica eficienta ac
tivității educative, în concor
dantă cu hotăririle Plenarei 
Comitetului Central din noiem
brie 1971, este necesar să co
ordonăm mai bine și să unim, 
pe baza unui program un.lar, 
eforturile tuturor factorilor 
care concură la formarea omu
lui nou, la lărgirea orizontu
lui general de cunoaștere al 
poporului nostru. Consider că 
aceasta trebuie să constituie 
o preocupare mult mai accen
tuată
liilor 
liste, 
cutiv
De altfel, există și o comisie 
in această privință — comisia 
pentru răspindirea științei și 
culturii — și va trebui real
mente să dăm un impuls mai 
puternic acestei activități de 
primă importantă pentru Fron
tul Unității Socialiste. Ln a- 
ceastă privință aș dori să 
menționez necesitatea oa Con-

decit pină acum a consi- 
Frontului Unității Socia- 
inclusiv a Biroului Exe- 
al Consiliului Național.

siliul National, organizațiile 
Frontului Unității Socialiste să 
coordoneze efectiv activitatea 
educativă care se desfășoară 
pe teritoriul lor, indiferent 
de cei care o organizează. 
Frontul Unității Socialiste 
trebuie să inițieze cit mai 
multe asemenea acțiuni, intîl- 
niri și dezbateri, care să se 
desfășoare sub conducerea 
consiliilor sau, dacă au loc în 
fabrică, — sub conducerea 
organizațiilor de partid, a sin
dicatelor. In acest sens, aș 
ruga să se aducă completări 
și hotărîrii plenarei privind 
partea ce se ocupă de sarcini
le în coordonarea și condu
cerea acestor activități.

De asemenea, în hotârîre se 
prevede trecerea la consti
tuirea în sate a organizațiilor 
Frontului Unității Socialiste. 
Este un lucru bun. Aceasta va 
trebui să ducă la o mai bu
nă organizare și unire a e- 
forturilor țărănimii noastre 
In activitatea de dezvoltare a 
agriculturii, în activitatea po
litică, în ridicarea nivelului 
de cunoștințe 
și științifice 
noastre.

Am pornit
aceste organizații

agricole, politice 
ale

de la

județean 
Unității 

Militaru,
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de acces rătre mină !

scrisoarea dv. în fa-

urmele materialelor
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Pe 
publicate.

O O problemă vitală pen
tru E.M. Bărbăteni : Pu
nerea la punct a drumu
lui ‘

• Cu 
tă

<| Descoperirea unui com
plot in Dahomey

• Reuniunea pregătitoare 
de la Helsinki

• Printre pionierii din' A- 
ninoasa

ideea ca 
să-și a-

Intru pe ușa secției de 
strunguri a Fabricii de 
stilpi hidraulici din Vulcan 
și privirea mi se îndreap
tă spre acele mașini minu
nate care, lucrează singure : 
strungurile automate. Aici 
l-am intilnit pe comunistul 
Mihai Guia, maistru de în
credere al fabricii, stind 
de veghe și măsurind pie
sele care urmau să fie a- 
samblate cu altele...

Strungurile universale, a

adevaratii
STUPI METALICI

țărănimii

(Continuare in pag. a 4-a)

Printre obiceiurile moștenite de poporul nostru cu coroc 
de simbol este și acela de a nu trece cu vederea pe 
primenirile bunului nostru pămin*.  De cind datează 

cui aparține primul gest este mai greu de definit. Capetele fi
relor alb-roșu răsucite in sens infinit se pierd in seva înnoitoare 
a timpului. Poate s-o născut din primele raze de lumină ale pri
mei primăveri, poate a răsărit spontan, așa deodată, ca 
înlocuiască cuvintele și florile încremenite de ghețul ie 
poate...

Indiferent de monotonia albă a peisajului sau de zvicnlreo 
’ colorată care produce primele fisuri în crusta iernii, există o zi 

in calendar care poartă
Gestul care anină 

miniatural al frumuseții 
gratia și noblețea unui 
iși pierd pentru o clipă valoarea și sensul lor cotidian. Ele izvo
răsc din tainice adincuri și sint mugurii pămintului nostru drag, 
fertil, aflat in veșnică primenire.

sub veșmint de simbol mesojul înnoirii, 
deasupra inimilor celor dragi semnul 
primăverii, mărțișorul, are ceva din 
rituol. In această dimineață gesturile

căror ordine ..de bătaie1* re 
face să-ți închipui că te a- 
fli pe un front de luptă, 
sint veritabile metronoa- 
me... Oscilațiile din ce în 
ce mai rapide înfruntă tim
pul.

Printre cei din linia in- 
tii a bătăliei. cu secundele 
fac parte și Nicolae Iacob, 
Ion Ioana. Constantin Das
călii, Samson Silagy, Ion 
Gali. Eugen Moldovan. Tot 
in această secție l-am in
tilnit pe maistrul principal 
Mihai Gudas care îmi spu
nea: „Pe lingă seriozitatea 
pe care o dovedesc strunga
rii, lăcătușii montatori, gal- 
vanizatorii. se cuvine să re
marc calitatea produsului 
finit, la care toți participă. 
Muncitorii de aici sint in
ventivi, dau dovadă de mul
tă inițiativă. O mare con
tribuție in buna desfășura
re a procesului de produc
ție o au EI, stilpii de sus
ținere a fabricii, cum se 
exprima cu atita îndreptăți
re cineva, la modul simbo
lic*'.  Da. așa este ! Ei. mun
citorii fabricii, sint adevă
rata stilpi metalici < 
susțin bolta frumoasă 
timpului — faur.

Savu CIOFU, 
strungar — E.M. Vulcan 

corespondent

care 
I a
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S
Jtiuw că turnarea unei pie

se de elel, de oproope 6 tone, 
in $lluc*1l0  cind capacitatea 

tauâ cuploare electric*  
ale oro de numai 3 le
ne implică măsuri etceppo 
mile, o tehnologie opart#, 
ceteule și sincronizări mellcu- 
•ooee Cu toate oceriea, oa
menii lurnâl&riei s-ou ongojat 
«â execute comando. Obiectul 
comenfii - a coroană dințată 
de aproape 6 tone, pentru 
Exploolorec miniera Teliuc.

Traducerea în fapt o ho- 
târirii luate, onororea uneia 
din tele mal importante co- 
menii de Io ocest inceput de 
an. o demarat după colculele 
tehnologului Teodor Brici si 
sub directa ți atente îndru- 
more a maistrului Gheorghe 
Maghicru. secretarul organiza
ției de partid a secției.

...In solul turnătoriei expe
rimentalii formatori Marin 
Stefon și Gheorghe Scurtu 6U 
sâpot conturul viitoorei piese. 
Le-ou venit in ajutor ameste
curile de sillcdt de sodiu, în
tărite cu bioxid de corbon, 
precum $1 măsurile de organi
zare luate și înfăptuite cu mi
nuțiozitate. In această fază o 
fluxului tehnologie stabilit, că 
și în următoarele, de altfel, 
și-au spus cuvintul rapiditatea 
și precizio, meticulozitatea, ex
periența și competenta profe
sională atlt de necesare la 
executarea formei prOpriu-zise 
cit și la închiderea ei. Partea 
ceo moi dificilă o operațiunii 
nu a fost Insă aici. Ea s-ă 
aflat in sectorul de elaborare 
a Oțelului, unde ou trebuii 
să-si susținuă „examenul” oțe- 
lorii Dumitru Gurca, Aurel Va- 
sinea, Virgil Popescu și Ernest

Ecouri la articolul „Cu ce drept 
luați copiilor copilăria ?“ 

Glasui indignat 
ai omeniei

Te adresa redacției in urma articolului cu titlul de mai 
sus, publimt in ziarul nostru nr. *230  din 1 februarie a.c„ 
continuă să sosească scrisori de la cititori, reacții firești de 
indignare și condamnare la adresu acelora care și-au aban
donat proprii lor copii, rare și-au pierdut titlul de părinți, 
do oameni. Redăm mai jos spicuiri din citeț a scrisori de o- 
piuii.

„Eu împreună 
cu surorile 

și frățiorul meu, 
avem o mare 
rugăminte../1

Sint elevă in clasa a II-a In 
satul Răscoala. Am stat și eu 
in spital două săptămim și în 
tiecare zi veneau la mine ori 
mămica, ori tăticii. Axlnte și 
Miu mi-au fost colegi de salon 
si m-am întristat foarte tnult 
cind am aflat că ei mai sint 
tot la spital, pentru că se îm
plinește un an de cînd am 
fost bolnavă. Eu, împreună cu 
surorile, frățiorul meu și cu 
alti copii de la școală venim 
cu o măre rugăminte către 
părinții tuturor copiilor lăsați 
in spital : să aibă un suflet 
oe adevărat! părinți, să-și 'a 
copiii acasă. Noi nu putem 
crede că nu au cu ce i nrăni 
și îmbrăca pe scumpii Iot fii.

Niculina MARIOANE. 
elevă, clasa a II-a Răscoala

Pledoarie 
pentru 

responsabilitate
Vă scriu aceste rinduri. co

pleșit de poziția fermă a oa
menilor cinstiți, față de acei 
părinți care și-au abandonat 
copiii. Scriu aceste rînduri fi
ind părintele a trei corii care 
miine trebuie să ne inlocuia’- 
că, să ducă mai departe viața. 
Scriu aceste rlnduri din indig
nare și revoltă pentru seme
nii noștri de '-are ne este ru
șine și mai scriu penlru că 
toți am fost cepli cîndva și

Stimă pentru
„...Un gest frumos a fâcut 

loan IvanovlcJ din Lonea 
cind s-a prezentat la miliție 
pen'> declara efi a găsit 
suma de 1 123 lel“. In Înche
ierea scrisorii din care am 
desprins rîhdurile de mai sus 
se spune despre autorul fap 
tei : că „merită toată lauda și 
stima", apoi, un fel de post 
scriptum cu însemnarea : „ru
găm a se publica11...

Am satisfăcut dorința co
respondentului nostru. Desi
gur asemenea gesturi, ca să 
le zicem așa — sint reținute, 
lăudate, și de ce să nu re
cunoaștem, tuturor ne plac. 

David, sub coordonarea mai
strului Tilu» Pețtenoru. Cele 
douâ cuptoore electrice ou 
trebuit încărcate Io capacitate 
dublă pentru a se obține con- 
iltoteo de 6 tone oțel lichid 
necesara. A urmat sincroniza

Un examen 
trecut 

cu succes
rea elaborării pentru a se pu
tea efectua simultan evacua
rea si turnarea in formă, ope
rație precedată de probele 
chimice pentru atestarea Ca
racteristicilor similare ale oțe
lului din ambele cuptoare, 
pregătirea oalelor, verificarea 
funcționării celor trei macara
le, instruireo expresă a maca
ragiilor. O defecțiune, nefunc- 
ționdreă In ritmul șl la mo
mentul opOrtun numai a u- 
nuio din factorii porticipartți. 
<5 necorelore cit de mică, ar 
fi adus nereușita, poate chiar 
compromiterea acțiunii, a on- 

ne-am bucurat de căldura fa
miliei. pentru că mă simt o- 
bliqat moralicește să flc parle 
din zidul de nepătruns al 
tuturor părinților onești și 
responsabili din Valea Jiului 
care trebuie să lupte pentru 
purificarea mediului de acești 
monștri fără suflet și cuget... 
Nu știți voi că abandonul fa
milial este pedep'it aspru de 
leqc ? Nu se poate ca voi, pă
rinții acestor copii părăsiți, să 
sfidați sentimentele și norme
le care ne deosebesc pe noi 
oamenii de restul viețuitoare
lor, S3 nu vă Închipuiți că 
vom tolera ademenea atitudini 
rerrobabile. Trebuie să mun
ciți și să oferiți fiilor voștri 
un cămin. Societatea are ne
voie de flăcăi volnici, curajoși, 
capabili să facă mai mult de
cit noi, părinții lor.

D. 1CUȘANARU. 
Petroșani

Din ce specie 
faceți parte ?

...Se spune că uneori puii 
cucului sint crescuți de mier
lă. încercați însă să luați un 
puișor de la o cloșcă șl să 
vedeți cum il apără, sau un 
mlnz de lingă mama sa... A- 
nimalele, oricare ar fi ele, Iși 
apără cu ferocitate puii. Dar 
voi. mame și tați ce v-ați pă
răsit copiii. din. ce specie fa
ceți parte ? Unde vă sînt sen
timentele, caracterul ? Cum vă 
puteti uita în ochii oameni
lor? Cum puteti trăi printre 
oameni, voi. care ați ajuns 
mai prejos decit orice ființe ?

Nu, pentru voi nu există 
nici o calificare...

Emerlc MUNTEANU,
E. M. Dllja

corectitudine
Ne plac penlru câ dincolo de 
„gest- In sine — descoperim 
omul, așa cum trebuie sâ fie 
el in relațiile cu semenii săi. 
Ne-am obișnuit sâ felicităm 
și sâ recompensăm moral pe 
cei care dovedesc cinste, co
rectitudine. La fel procedăm 
și cu copiii care se obișnuiesc 
a crede câ aceste fapte sînt 
deosebite și trebuie să fie re
compensate.

Stima — e un sentiment li
man — drept pentru care toți 
oamenii trebuie să se bucu
re de ea. Prin urmare, toată 
stima noastră cetățeanului 
Ioan Ivanovici și altora ca 
dumnealui. 

gojomentului, a competenței 
colectivului secției. Succesiu
nea concretă o fazelor de 
execuție o viitoare) piese, ca 
urmare a măsurilor de orga
nizare sl Instruire a oamenilor, 
o demonstrat de fapt că ele

mentul surpriză era înlăturat 
in mare parte încă de la în
ceputul abordării comenUi- 
Toate operațiile au evoluat pe 
făgașul atit de mult dorit, 
pregătit și urmat de întregul 
colectiv de formotori, oțeluri, 
turnători, muncitori, maiștri ăl 
secției turnătorie incit daco 
fiecare ar fi fost consultat, ar 
fi exprimat dedeași certitudine 
in reușita turnării primei pie
se care prin proporțiile ei de
pășea tot ce a realizat pină 
aturici turnătoria UZiriel. To
tuși, inginerul Ion Boța, șefOl 
secției, maistrul principal Va- 

LOCATARU1 ;

— Cred, la capăt n-o mal scot liniștea e poluată, 
atmosfera-i poluată. comportarea „ăstor". toată

e Ia fel de... poluată I

.——————————————— -

Nesăbuința și lipsa de considerație pentru semeni
PE BANCA ACUZAȚILOR

Vă amintiți, stimați cititori, 
de această fotografie publi
cată anul trecut in coloane
le ziarului nostru. Din reco

mandările secretarului de 
partid al secției sculărie a 
U.U.M.P. și a unor maiștri, 
l-am fotografiat pe acest ti
năr la locul de muncă, ca 
model de conduită, de echi
tate, de perseverentă. La 
mai bine de o lună, mai pre
cis în noaptea de 11-12 a- 
prilie 1972 acest tinăr, a că
zut victimă unei încăierări 
stupide, lăsind printre cei

V. —_ _ _ _

sile Ca pro r, personaje princi
pale in coordonarea succesi
unii operațiunilor de pregătire, 
elaborare a oțelului, aducerea 
celor trei oale pline cu metal 
incandescent deasupra formei, 
turnarea simultana, au respi
rat pe deplin ușurați abia după 
ridicarea primei piese răcite din 
forma de turnare. Totul o fost 
oșa cum au dorit șl s-ou stră- 
duit ei, oamenii turnătoriei.

A urmat o doua și a treia 
piesă de oceleoși dimensiuni. 
Primei echipe de „șoc" i s-au 
adăugat alți oameni intre care 
topitorii loan Panța, Constan
tin Pănescu, Vaslle Filimon. 
Miklos Geza, Nicolae Bojlță, 
șomotorul Gheorghe VasHe, 
macaragiștii Magda lanoși, 
Mia Calangiu, Maria Filimon, 
maistrul topitor Constantin Po
pescu, turnătorii Gheorghe 
Manoloche, Ștefan Bulbucan 
și alții, toți meseriași inimoși, 
cu bogată experiență, cu a- 
preciabilă vechime in secție și 
care țin la prestigiul și faima 
ei.

Onorarea primei comenzi 
mai dificile din acest nou an 
de muncă pentru redllzarea 
obiectivelor cinclnolulul mol 
devreme a constituit un exa
men trecut cu succes de harni
cul colectiv ol turnătoriei. Ea 
reprezintă totodată un exem
plu, din multe altele, de felul 
cum colectivul secției, al în
tregii Uzine de utilaj minier 
din Petroșani înțelege să tra-> 
dudă în viață indicația con
cretă, mobilizatoare 0 secre
tarului general al partidului 
de a transforma uzina într-un 
puternic centru al Industriei 
constructoare de mașini mi
niere.

T. JAȚARCÂ

care l-au cunoscut și apre
ciat doar amintirea.

Publicăm din nou această 
fotografic a lui luliu Borea. 
Nu din Intenția de a da un 
sens deosebit celor ce ur
mează. Sinqurul motiv: in 
atenția acelor tineri care mai 
poartă și azi (cu sincere re
grete) asupra lor cutite, spre 
a le folosi in cu totul al‘e 
scopuri: meschine, care cu
tremură orice fiintâ pașnică 
și care oricind pol da naș
tere unor victime ca aceea 
despre care vorbim și des
pre care, cu indignare, la 
vremea cuvenită ați aflat...

Cazul fiind complicat, ad
ministrarea probelor care să 
întregească culpabilitatea tî- 
nărului — acum de 22 de 
ani, Nicolae lanc, autorul o- 
morului — a durat din apri
lie anul trecut pînă în zilele 
trecute cînd. în sala cinema
tografului din Lonea, peste 
1 000 de asistenți au urmărit 
cu înfrigurare desfășurarea 
acestui proces... Un tinăr de 
22 de ani, pe banca acuzați
lor. învinuit de omor. Un ti
năr care, nici acum, în cea
sul al doisprezecelea nu

E. M. PETRII A.

Tinerele I aura Green, Elena Tltiuc, Floarea Mircea. Irina Dear $1 I Ivla Berar sint Hoar dleva din viitoarele 
meseriașc ce-și Iac ucenicia la locul de muncă, callllcîndu -se ca electricieni de supra față.

Foto: Ion LEONARD
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• MARIA SPAFIU. Pe
troșani. Dacă într-adevnr a- 
vețl, după cum scrieți, „o 
mare dragoste pentru mun
că- înseamnă că puteți găsi, 
cu rutină bunăvoință, un 
loc de muncă. Desigur, pe 
măsura studiilor dv. (despre 
care nu ne-ați informat). 
Referitor la școala populară 
de arta pe care ați absolvi
t-o și în urma căreia V-ați 
ales doar cu „o diploma” în 
buzunar11, vă informăm că 
aceasta școala este benevo
lă. adică persoanele care do
resc a-și petrece fntr-un mod 
util timpul liber urmează 
cursurile acestei școli abso
lut din plăcerea sau pasiu
nea penlru artă. Absolvenții 
nu sînt repartizați la locuri 
de muncă, ca avînd o califi
care. Așa că dumneavoastră 
dacă nu aveți o altă cali
ficare, „în domeniul artei nu 
puteți fi valorificată'1 pe ba
za diplomei ce o aveți de- 
cît. numai dacă continuați 
studiile la un institut su
perior (arte plastice. artă 
teatrală, conservator). Totuși 
pasiunea pentru artă o pu
teți valorifica activlnd în 
cadrul Casei de cultură.

Q NICOLAE DIJMARES- 
CU — elev. Petroșani. Mul
țumirile dv. și ale colegilor 
„din anii trecuți și viitori"
— adresate maistrului ins
tructor de la școala profe
sională comercială Pe
troșani. Esthera Zaha- 
ria sînt elocvente, do
vedind prețuirea de care se 
bucură un educator a cărui 
pricepere, pasiune și dărui
re converg spre același țel
— de a forma oamenii vi
itorului.

Intr-o altă scrisoare ne 
vorbiți cu indignare despre 
acei care din păcate nesoco
tesc munca, sfidează norme
le de comportare etică......Să
distrugem neghina11 este în- 
tradevăr datoria tuturor. Cu 
toții trebuie să fim „dușmani" 
activi ai paraziților.

vrea să-și recunoască culpa
bilitatea de a fi aulorul unei 
crime. Deși probele sînt mai 
mult decit convingătoare. Și 
totuși cere instanței cu in
sistență să i se acorde „scu
za provocării" 1

Nu voi mal intra in descri
erea amănunțită a istoricu
lui încăierării tragice din a- 
cea noapte de 11-12 aprilie 
1972. S-au publicat la tim
pul cuvenit două materiale... 
Ne vom limita ca pe margi
nea acestui proces să facem 
cîteva adnotări și să punc
tăm cîteva aspecte <u dimen
siuni cltuși de puțin derizo
rii : doi tineri, aproape de

Perseverență și
.,Deși tinăr, este foarte bi

ne pregătit profesional. Are 
multă ambiție, se frămintă, 
merge des in mină, se con
sultă eu oamenii. Conduce 
o brigadă de tineret, ambiți
oasă și apreciată."

Acestea sînt cuvintele tu
turor celor pe care-i întrebi 
de strungarul Alexandru 
Tordk și brigada pe care o 
conduce, din cadrul atelieru
lui mecanic de la mina Lo
nea. Ceea ce l-a făcut atît 
de apreciat pe șeful brigăzii 
este dragostea și pasiunea sa 
pentru profesiunea căreia 
s-a dedicat, sentimentele 
profunde, concretizate prin 
conștiința îndeplinirii exem
plare a sarcinilor de produc
ție. dar mai ales prin iniți
ativă și competență în des
coperirea noului.

— Ni s-a vorbit de inova
ția dv. prin care stilpii hi
draulici deteriorați și casați 
sînt acum recondiționați...

— Vreau să vă corectez: 
nu este a mea, ci a întregii 
brigăzi.

— Dar ideea a cui a fost?
— Tot- a colectivului.
Modestia și spiritul de co

lectivitate sint evidente. Ele 
sint calitățile cele mai pre
țioase care dau omului o de
osebită frumusețe morală.

Nu insistăm asupra inova
ției propriu-zise, care s-a 
conturat in timp, din price
perea și perseverența tînă- 
rului strungar — lăcătuș 
(recent s-a calificat și în a- 
ceastă meserie) și a colegi
lor săi, ci dorim să eviden
țiem doar, că aplicarea ei 
a dezvăluit o certă stăpînire 
a meseriei, mult curaj și 
totodată încrederea că nu 
vor da greș, că ceea ce vor 
realiza va folosi exploatării 
miniere in cadrul căreia 
muncesc. Munca a fost răs-

aceeași vîrstă al căror pă
rinți s-au străduit să le dea 
un drum sănătos In viață, 
deprinderi șl calități morale 
demne de virsta lor, să-i în
cadreze în societatea noastră 
nouă ca pe niște oameni noi.

însemnări pe marginea 

unor fapte reprobabile

Și iată că unul din ei sparge 
sfera la a cărei rotunjimi 
părinții, cei din jur, au cio
plit in timp, cu eforturi, cu 
toate mijloacele. O clipă de 
nesăbuință ! O clipă, vorba 
vine, pentru că N. lanc 
a avut la dispoziție ore mul
te pentru a „se hotărî11 în 
ceea ce. pe urmă, a săvlrștt. 
Ore multe în care turnlnd 
alcool, începea să-și „țese"

------------------------------------- -------------------------------------------------------- -

Oameni cu care ne mindrim I

plătită cu mari satisfacții - 
cei peste 450 de stilpi hidra
ulici recuperați piuă acum 
au adus economii însemnate 
întreprinderii și, totodată, 
au impulsionat și mat mult 
spiritul novator și ambiția 
lui Alexandru T&rdk și co
lectivului său de muncă de 
la atelier. Așa s-a născut și 
,.monoraiul“, un fel de mi- 
nifunicUlar care transportă 
stilpii in cadrul atelierului. 
Astfel oamenii nu mai ridi
că cu brațele utilajele >ar 
in loc de 12 stilpi ciți repa
rau pe zi, acum repară 14.

La întrebarea dacă ar mai

planul de acțiune. Pentru că 
nu putea concepe ca un „te 
miri cine" să-i insulte panta
lonii care, pe bună drepta
te, nu cadrau cu tinerețea și 
drumul pe care a pornit 
(bun, după um sună apre

cierea multora...). Dovadă că 
luliu Borca avea în el înră
dăcinată concepția sănătoa
să a conduitei unui tinăr, 
fapt ce l-a făcut să-l apos
trofeze pe N. lanc, apostro
fare care i-a fost fatală.

Ce s-ar înlîmpla oare, da
că fiecare tinăr. alunei cind 
e admonestat ar scoale cuți
tul ? Vom putea circula paș
nic pe stradă, iără grija u- 
nor asemenea pericole ?...

Alt aspect a fost relevat 
cu prisosință de procurorul 
Tribunalului județean Iosif 
Pop, în pauza pentru delibe
rare cînd a dat asistentei a- 
litea exemple despre condui
ta și etica tinerilor, chemînd 
opinia publică să-i descope
re pe cei care sint certați 
cu leqea, cu bunul simț, cu 
bunele maniere șl cu respec
tul si să-i admonesteze, să 
se unească intr-un tot comun 
pentru folosul copiilor lor 
și pentru certitudinea secu
rității lor individuale.

Cei 16 ani de închisoare 
cu care Tribunalul județean 
l-a condamnat pe Nicolae 
lanc penlru fapta sa înfrico
șător de nesăbuită este o 
sancțiune exemplară din ca
re cei „vizați" nu au decit 
de tras Învățăminte. Pentru că 
trăim intr-o societate nouă 
unde bucuria muncii vrem 
să dăinuie și să nu fie terfelită 
de specimene despre care 
n-am mai vrea să auzim ni
ciodată.

Ion LICIU

curaj i
fi și alte raționalizări sau 
inovații de făcut, interlocu- I 
torul, nostru a răspuns du- I 
pă o clipă de tăcere: .,ar I 
mai fi"... j

...Și desigur, vor mai fi. i 
Inventivitatea, căutările pen- I 
tru descoperirea și aplicarea • 
noului vor face parte ca și I 
pină acum din trăsăturile 
caracteristice ce.-l definesc I 
pe tinărul muncitor Alexan- . 
dru Tdrtik ca om înaintat, I 
prețuit in colectivul in ca- i 
re muncește. |

Lla MANOLE
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O problems vitală
pentru E. M. Bărbăteni

la punct a drumului
de acces către mină !

Printre pionierii din Aninoasa

Activilalea desfășurată in 
cadrul EM. Bărbăteni. in ul
tima vreme. <e află sub sem
nul unei radicale îmbunătățirii 
ath pe linie lobnlco-organi/n- 
toriefi. cit și în ceas re pri
vește slera polltlco-oducatlv». 
Exist! aici în moflmntul de la
tă — $i avem cerlltndlnea (ă 
ea va ii toi mai mull stabilizai*  
în continuare — o Jtnoxtot.? 
favorabilă muncii rodnice In 
fronturile de lucru nubtoram-. 
fapt - ore dovedește , j _ „qb 
imperativul creșterii dinamicii 
do cxlracțto . colectivul de 
muncitori, tehnicieni $i inqi-

llzeze în mod ritmic. exemplar, 
planul de ptodurito rrerze 
premisele recuperării integrale 
a rămînerilor în urm,

— Din primele zile ai 
Iul an ne-am axat p 
le îndeosebi pe a 
deniei de execul 
lor de pregătiri 
un lucru dem 
cot: sporirea dc șase ori 
indicelui de normalllate. 
posibilități de creștere în 
nile care vin. ceea ce ne 
un plus de siguranță privind 
asigurarea liniei de front, a 
intrării in funcție l-a timp a 
capacităților de producție, ne-a 
declarat, recent, Inginerul șei 
a) minei, VICTOR APOSTU.

La întrebarea noastră : CE 
ÎMPIEDICA EXPLOATAREA 
MINIERA SÂ-ȘI ÎNDEPLINEAS
CĂ RITMIC SARCINII F

-ocupări*  
’area ca*  

iție b lucrări- 
și am reușit 

de a fi remar*  
a 

ai 
lu
dă

îmi din mml trimeslru e iii devan 
rizmii Binilor am®

(Urmare din pag. 1)

pentru ca și în continuare 
să-și îndeplinească sarcinile 
pentru a încheia trimestrul 
cu depășiri. Toate aceste re
zultate s-au înregistrat în con
dițiile reducerii eforturilor 
suplimentare dc duminica, c- 
forturi ce vor trebui să sca
dă în continuare.

Pentru colectivul minei Lu
peni este cunoscut faptul că 
datorită greutăților prin ca
re trece, situația producției 
este dereglată. Consider to
tuși că prinlr-o concentrare 
mai marc, printr-o mai bu
nă organizare a muncii s-ar 
putea diminua rămînerile sub 
plan și, înccpînd cu luna 
martie, mina să-și realizeze 
sarcinile printr-o mai bună 
utilizare a forțelor do produc
ție. a efectivelor de salariați. 
Este vorba dc o organizare 
mai bună a lucrului, a muncii 
în abataj. Consider că încc- 
pînd cu luna martie, incrgînd 
pe linia realizărilor din ce 
in ce mai bune, sînt condiții 
croate ca toate unitățile să-și 
realizeze ritmic sarcinile dc 
plan. Va trebui însă ca mina 
Lupeni sft fio sprijinită în 
foarte marc măsură de către 
Centrala cărbunelui.

— N-nți dori să concreti
zați ?

— Mâ refer la plasarea mai 
corespunzătoare a liniei de 
front existente pentru a se 
putea recupera pierderile de 
producție din sectorul VI.

— Chiar șl dintr-o anali
ză sumară a rezultatelor ob
ținute în februarie sc consta
tă faptul cu majoritatea ex
ploatărilor au începui să-și 
realizeze sarcinile abia in a 
doua .jumătate a lunii. Care 
sini cauzele și unde își au 
izvorul minusurile din prima 
.jumătate a lunii ?
— Această situație se datoreș- 

te și faptului că în ultima pe
rioadă, mai precis începînd 
cu acest an. s-a pus un ac
cent deosebit pe realizarea 
planului dc pregătiri și inves
tiții. Aproape toate unitățile 
au rezultate mai bune în lu
crările de pregătiri. în pune
rea în funcțiune a noilor ca

pacități dc producție. Desi
gur. acest lucru se observă în 
realizarea sarcinilor dr plan. 
Sint cazurile minelor Bărbfi- 
teni și Aninoasa tindo nu In
trai In producție noi abataje 
care nu asigurat In n dOUa 
parte a lunii realizarea sarci
nilor de extracție. Referirea 
se poale face și In adresa nl- 
• Or exploatări.

— Consldernți întărirea dis
ciplinei o rezervă de sporire 
ii producției dc cărbune ?

— Apreciem că problemele 
de disciplină oferă resurse 
mari în toate exploatările mi
niere Este îmbucurător fap
tul că în luna ianuarie disci
plina s-a îmbunătățit sub 
toate aspectele. Părerea noas
tră e eă în februarie disci
plina s-a îmbunătățit în si 
mal mnro măsură. Au scăzut 
absențele nemotivate care 
dezorganizează producția. De
osebii de pozitiv e faptul că 
s-a îmbunătății disciplina și 
în ce privește respeetnrea nor
melor de protecție a mun
cii. S-au redus simțitor ava
riile. perturbările din produc
ție. atîl ca număr eJt și ca 
gravitate.

— Co ați ,.imputa•• activită
ții din luna icbruarie și co 
invuțăminte se pol trage pen
tru periouda următoare ?

— Activități» lunii leoruurif 
i-uș imputa (aptul că prin- 
tr-o preocupare mai mare se 
putea obține o ritmicitate a 
producției și in prima jumă
tate a lunii. Dacă acest lucru 
nu s-a realizat sini stabilite 
măsuri și avem convingerea 
că începînd cu lutui martie 
se va înfăptui. Pp dc altă par
te aș imputa lipsurile exis
tente încă în domeniul a- 
provizionării și deservirii lo
curilor dc muncă. La multe 
unități persistă deficiențe de 
această natură, îndeosebi cu 
piese de schimb, cu lemn care 
continuă să fie necorespun
zător. La mina Lupeni sînt 
sectoare, mă refer îndeosebi 
la sectorul IV, unde se cere 
o mai mure preocupare pentru 
sprijinirea abatajelor fronta
le. Sînt unități de mare pro
ducție unde insuficientul spri

jin al compartimentului elec
tromecanic duce la avarii și 
întreruperi care «io țin lanț, 
conducînd la pierderi de pro
ducție. Faptele arată că aici 
este neceafită o mat bună or
ganizare a muncii In Intrcnga 
exploatare, dar mul ales în 
cei moi marc acelor do pro
ducție, sectorul IV. Cu mai 
mult «prljln din partea sec
torului electromecanic pro
ducția de cărbune poate în
trece nivelul planului, Spun 
aceasta pentru că în sector 
oxlsln reala rezerve, un co
lectiv puternic care știe să 
se mobilizeze și să treacă 
peste greutăți.

— Considerați posibil ca 
planul să se realizeze din 
prima zi a lunii martie ?

— Din discuțiile pe care le- 
am purtat în cadrul colec
tivelor de muncă din exploa
tările miniere se desprinde 
cu claritate concluzia că sint 
condiții croate pentru ca ac
tivitatea de producție să se 
desfășoare normal. Avem si
guranța că din prima zl a lu
nii martie colectivele do mi
neri Ișl vor realiza șl de
păși sarcinile dc plan. Va ră- 
mîne totuși cu somn de în
trebare pentru luna martie 
Exploatarea minieră Lupeni 
ce trece momentan prin u- 
nele greutăți. Această exploa
tare va trebui să fie mal mult 
ajutată pentru ca să-șl poa
tă îndeplini sarcinile do plan.

— Cum „pronosticați" ac
tivitatea lunii martie ?

— Tn luna martie și o da
lă cu ea la încheierea pri
mului trimestru — cred că 
rezultatele ce se vor obține 
vor putea duce la confirrtîax 
rea faptului că atît situația 
producției cit și cea econo
mică și financiară a Centra
lei se vor redresa complet, că 
unitățile miniere merg pe 
drumul bun al îndepliniri! șî 
depășirii sarcinilor de plan 
pentru depășirea categorică a 
angajamentelor pe care și le
an asumat în vederea devan
sării încă cu această primă 
parte a anului 1973 a realizării 
sarcinilor anului III al cinci
nalului.

Pl AX I A X’IVEIt I CFRINțL 
I OK. \L I .XIGI M l I OR \C- 
TI Al F (INI) SF CUVIN A 
TINSE COTELE MAXIMALEI
- cadrul do conducere respoc*  

tiv ne-a răxpuns
— Pe lînqfl unele lucruri do 

pu*  la pune l Irqeto do oilmen- 
tnr<><i cu nor comprimai a io- 
i urilor de muncă șl do or- 
unniz.ii-c'u moi bună a activității 
i rr^onalniui elorlio-mornnit 
o problemă vitală pentru noi 
osie cea a drumului dc acces 
la mină ne care l-am dori e- 
xo'tflal dt mal repede ni pu
tini t Dezorganizarea care încă 
mai persistă privind transpor
tul oamenilor și al materiale
lor va fi alunei înlăturata. 
Constructorul Grupul do șan
tiere Valon Jiului al T.C.H. 
Devn am prevăzut ca ter
men scadent centru obiectivul 
ri tare 30 dorembrle a.c„ șl 
noi l-am vrea mai repede ter
minat... (s.n.l.

Ne-.im deplasat la 
grupului dc șantiere 
inginerii 
ne-o înriinoștiinlal că 
nil datei de 15 morile 
pericolul do îngheț nu va mai 
plana — vn II demarată „In 
plin" construcția drumului tn 
cauză. Soluția confecționării 
din beton a fost abandonată 
șl se va recurge lo pavajul de 
pavele. Faptul efl so apelează 
lâ un rrocodeu mai... accesibil, 
dă posibilitatea, in mod nor
mal. a devansării termenului 
de recepție... Am cerul ingine
rului șei să precizeze: cind 
se va putea conta pe termina
rea drumului ? .

— In toamnă se va circula 
pe artera reconstruită, pînâ la 
finisaj...

Noi am zice că. in baza u- 
nei analize atente, temeinice a 
posibilităților, prinlr-o concen
trare a unor forțe consistente 
ale constructorului la obiecti
vul cu pricina, la ..calea vieții 
pentru mina noastră", cum 
plastic se exprima cineva, 
printr-un ritm accelerat. Impri
mat lucrărilor. constructorul 
poate cu succes devansa șl 
mai mult termenul de punere 

funcție a drumului, cu II-

sediul 
undo 

IO AN NITFSCU, 
8 în Ju*  
» — clnd

Tr. MOLLER

Recent a avut loc la Pre- 
parația cărbunelui Lupeni șe
dința comună a colectivului 
operativ de conducere și a 
comisiei economice și bună 
gospodărire, unde a fost lua
tă în discuție informarea cu 
tema : ..Analiza realizării pre
țului de cost pe luna ianua
rie și sarcinile pentru vi
itor”.

Discuțiile au evidențiat în-

FILME
JOI. 1 MARTIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Eliberarea lui L. B. Jo
nes ;Republica : Casa de sub 
arbori ; PETRILA : Trafic ; 
LONEA — Minerul : Cu
miinile curate ; ANINOASA: 
Casa de sub arbori ; VUL
CAN : Bariera : LUPENI — 
Cultural : Explozia; URI- 
CANI: Ferma din Arizona.

6,00 Muzică și actualități ; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Su
marul presei ; 9,30 Odă lim
bii române ; 10.00 Buletin oe 
știri ; 10,05 Muzică popujară 
din Prahova ; 10,30 Clubul 
călătorilor; 11.00 Buletin c!e

Școala geneiVilă o'in A- 
a rămîi profund impre

sionat de bogata activitate 
pe caro o desfășoară j ionierii, 
E mull să adresezi o întrebare 
unuia despre octlvitaton uni
tății sau a detașamentelor și 
ți se deapănă acțiunile una 
după illa. care mai de care 
mai interesanta. Curiozitatea 
io îndeamnă tn o discuție mai 
amănunțită cu cei care con
duc această activitate. Inter
locutori : comandantul unității, 
comandantul Instructor de uni
tate, Maqdalena Farogo, și di
rectoarei școlii. Ileana Sichi- 
tiu. Constați cu satisfacție 
că activitatea arc un caracter 
concret, lucrativ, mobilizator, 
a.stlel incit nu există copii 
spectatori, activitățile reușind 
să completeze, pe ăi speci
fice, procesul de învățămînt. 
să-i pregătească pe pionieri 
pentru muncă și viață In so
cietate. Pentru a ilustra afir
mația. sâ folosesc o • ; >r sie 
auziții în școală „să dezlegăm 
sacul inițiativelor". La intrarea 
în școala înlilnești prima ini
țiativă și poate cea 
porlantii scrisă citeț 
și corectitudine, o 
scumpă pionierilor", 
un chîoșc-autoservire 
felul de rechizite și cărți, 
discutat cu comandan- 
ta de unitate Ileana Slchi- 
tiu despre rezultatele inițiati- 

cu promptitudine, a

mai im- 
Cinste 
deviză 

Alături, 
cu lot 

Am

vei, care 
răspuns :

— Noi 
educativ, 
sprijinul procesului instructiv. 
In partea pregătitoare a aces
tei acțiuni am purtat discuții 
la detașamente despre .inste 
și corectitudine, am arătat in-, 
tențille noastre. Acest hloșc 
fără vînzător nu este in p;er-

am urmărit scopul 
dar a venit și in

dero. Elevii nu se mai ; ling 
iă nu au găsit caiete, meion
ite, gume, penițe ele. Cei caro 
nu au. Io cumpără imediat,

Pioniera Elena Vișan, mem
bră u comandamentului, a ți
nut să arate cu cită bucurie 
au primit inițiativa „Cea mai 
îngrijită și frumoasă clasă". 
In cadrul acesteia se ajută 
foarte mult munca personalu
lui de serviciu. Sub directa 
conducere a grupei sanitare, 
pionierii, după orele de curs, 
curăță și aerisesc 
așa fel ca a doua 
ra e proasțătă.

Dar nu lipsită de 
și inițiativa „Cea 
gazdă" acțiune cultural-artlsti- 
că cu multiple valențe educa
tive, unde pionierii unui de
tașament șint gazde, iar cele
lalte detașamente, oaspeți. Ac
centul cade pe pur tea educa
tivă. Cum primim oapeții, cum 
no 'omporlăm în vizita.

In ',i L'. ele ar putea continua 
cu o țiUlilIe n ai deosebite, care 
nu vor fi uitate mult timp. Cu 
emoție se deapănă clipele in- 
tilnlrii cu tovarășul losif Cotoi 
care le-a vorbit despre activi
tatea în ilegalitate a P.C.R. 
Sigur că șirul acțiunilor a con
tinuat „La sfat cu primarul 
comunei", „E frumoasă mese
ria părinților", „Pe aici au 
trecut brigăzile tineretului", 
..Biografia unui prieten drag", 
„Cincinalul in patru ani și ju
mătate". „Fără pașaport, prin 
capitalele lumii", „România pe 
meridianele lumii", „Azi pio
nieri, mîine uleciști", concurs 
de geografie ș, a.

Pionierii participă cu rezul
tate bune la manifestările mu
nicipale : jocul II la-.concursul 
corurilor „Copii .ciută patria și 
partidul" ; mențiuni la con-

cursul „Mlnltehniciis '72" 
zullnlo bune la concursul mon
tajelor „Clntare României so- 
< ialiste". In școală se întllnesr 
formații corale, un grup vocal, 
buni recitatori, brigada artis
tic,) do agitație, formații de 
teadru. revista, dansuri, soliști, 
un număr de 10 cercuri • cu 
160 elevi și oaaYe dornice de 
muncă, gala să-și sacrifice ton- 
lă puterea do muncă în scopul 
formării schimbului de miine.

clasele in 
zi atmosle-

interes este 
mai bună

Dumitru CORNEA, 
activist a) Consiliului 

municipal al Organizației 
pionierilor

Pe ormele 
materialelor 

publicate

Povestea
se va

deosebi măsurile posibile și 
necesare pentru reducerea 
prețului de cost al producției. 
Printre acestea s-au menți
onat căile de reducere a con
sumurilor specifice, de valo
rificare a tuturor deșeurilor 
(fier, fontă, cupru) în colabo
rare cu organizația U.T.C., o- 
bligativitatea acordării repau
surilor in termen de două 
săptămîni pentru a nu de-

păși fondul de salarii, recon- 
diționarea unor piese de 
schimb.

Pe baza propunerilor și con
cluziilor din ședință, s-a în
tocmit un plan de măsuri a 
cărui înfăptuire contribuie 
la reducerea cheltuielilor și 
realizarea de economii.

Victoria TOMESCU 
corespondenta

arlevărat ceea ce susțineți 
tovarășe Salvlna Lascău (Petroșani, 

str. Cuza Vodă nr. 29), șoferul de pe au
tobuzul 31 HD 1 085 putea fi mai atent, dar 

din spusele dv.
că șî... reclamanta

— noi am dedus ușor 
s-a avîntat în discuții 

neprincipiale cu taxatoarea, ușor evitabile, 
in fond, dară înainte de a se începe, am
bele „părți" ar fi discernut cu 
tile fiecăruia de vină.

grijă... păr-

și noi nu 
după-amia- 

ne scrie ,un grup de locatari dfn 
blocul nr. 3 str. Vasile Roailă. Petroșani". 
Nu știm daca o așa, în tot cazul ne facem 
cuvenita datorie de a... anunța, mai de
parte. pe cei indituiți să rezolve această 
problemă - adică I.G.L.-ul.

® ....Trec săplămini întregi
beneficiem deloc de apă caldă 
za"...

O ...Și cum, adică, stimate tovarășe 
Andrei Hegedus (Lufeni, Aleea Castanilor, 
nr. 10, ap. 5). o'v. doriți să intervenim noi 
la creșa minei Lupeni. pentru a obține de 
acolo... foarfecă fiului dv.. rătăcită cine 
știe pe unde? Dacă aceasta ne cereți, cu 
atîla insistență, o să afectăm o zi anume... 
aflării unei foarfeci, ca să vă mulțumim, 

,3 aflam și vinovatul...

SPORT

COOPMIIVA „PARISUL" 
VIILCAA

Angajează urgent:
- Un electromecanic
- Un depanator radio LV.
- Un tîmplar mobilă
- Un tapper
— On mecanic euto
Condițiile de angajare sînt cele prevăzute de 

H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.
Informații suplimentare se pot obține zilnic de 

la conducerea cooperativei cu sediul în Vulcan stra
da 1 Mai nr. 9.

In urma apariției in ziarul 
„Steagul roșu- din 25 ianua
rie 1973 a articolului „Poves
tea cu cocoșul roșu”, I.G.L. 
Petroșani răspunde următoa
rele : „Din verificările făcu
te rezultă că la imobilul din 
strada Pâringului nr. 12 Lu- 
poni este necesară înlocuirea 
dușumelelor. S-a dispus ca 
lucrarea să șe execute ' In 
cursul lunii martie, cu inclu
derea ei și în planul operativ 
lunar al sectorului.

Menționăm că blocul 
strada Viitorului. Aeroport, 
Petroșani este în perioada de 
garanție și remedierile cad 
în sarcina constructorului”.

Recent am primit o sesiza
re de la tovarășul Marin Co- 
jocaru, strada Vasile Roaita 
bloc 11/64 Petroșani privind 
necesitatea unei reparații la 
blocul respectiv. întreprin
derea de gospodărie locativă 
ne-a informat că izolația hi
drofugă la blocurile de pe 
strada Vasile Roaita este cu
prinsă in planul trimestrului 
II ; urmează ca de la data de 
1 aprilie să înceapă oxecuta- 

i lucrărilor respective.

52,

Iii zilele de 24 și 25 fe
bruarie 1973, pîrtiile de schi 
din Vatra Dornei, au găzduit 
finala „Cupei U.G.S.R.", com
petiție organizată de către 
Consiliul central al sindica
telor, cu sprijinul organelor 
competente din Vatra Dor
nei.

La această reușită competi
ție au fost prezenți pes
te o sută de concurenți din 
nouă județe. Desigur, nu au 
lipsit nici schiorii județului 
nosLru reprezentat de ud nu
măr de 14 sportivi de la aso
ciațiile sportive din Lupeni 
și Petroșani.

Cu toate că din lotul nos
tru au absentat cîțiva dintre 
schiori, iar cei de la probele 
nordice s-au deplasat fără a 
avea o pregătire corespunză
toare, în general, ei au făcut 
tot ce le-a stat in putință ocu- 
pind in clasamentul neoficial 
locul IV. Cea mai demnă 
comportare a avut-o tînăra 
Vergilia Coman care a ocu
pat .locul 1 la slalom uria^. 
Rodica Stanciu locul IV și 
Zoltan Toth locul V. S-au 
mai evidențiat Mircea Vaier 
Francisc Edclin, Maria Imling, 
loan Sav și Maria Sav.

© Rcclamați-i pe pre upușii iub-i 
— unii poștași ai Oficiului de poștă 
telecomunicații Petroșani. (Răspunsul 
cesta îl datorăm unei... anonime!).

uri
Și

@ Problema dv., tovarășe Nicolae Ca- 
șoveanu (Vulcan, str Republicii nr. 67), nu 
poale fi rezolvată decît la Consiliul popu
lar orășenesc Vulcan.

© Există obligativitatea și la magazine
le din Vulcan ca și la cele de oriunde, de 
a primi înapoi ambalajele do sticlă, bine
înțeles dacă nu sînt deteriorate. Așa că— 
(Constantin Olaru Vulcan).

știri; 11,05 Flori și melodii... 
muzică ușoară; 11,15 Din ță
rile socialiste;’ 11,30 Album 
coral Mihail Jora ; 12,00 Dis
cul zilei; 12,30 Intilnire ru 
melodia populară și interpre
tul preferat ; 13,00 Radiojur
nal ; 13,30 Concerl de prînz; 
14,00 Compozitorul saptclmi- 
nii ; 14,40 Cînlece și jocuri 
populare ; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Tribuna radio; 
15,15 Piese de estradă; 15,40 
Cînlare patriei ; 16,00 Radio
jurnal ; 16,15 Muzică popu
lară ; 16,35 Cînlece de Ion 
Vasilescu ; 17.00 O oră z'u... 
..mărțișoare" la dispoziția 
dumneavoastră; 18,00 Orele
serii ; 20,00 Zece melodii pre
ferate 20,45 Consemnări; 
21,00 Revista șlagărelor ; 
21,25 Momen! poetic ; 21,30 
Bijuterii muzicale ■, 22,00 Ra
diojurnal ; 22,30 Concert de 
scară ; 24,00 Buletin de șt'ri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

T V
9,00 Curs de limbă fran

ceză (lecția a 44-a):
9,30 Prietenii lui .Așchiuță;

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate :
10.10 Tehnic-club :
10.40 Bucureștiul necunos

cut. Orașul, în calei
doscop (II):

11,00 Telecinemateca. Ci
clul Ingrid Bergman.

13,00 Telejurnal:
16,00—17,00 Teleșcoală ;
17.30 Emisiune in limba ma

ghiară ;
18.30 Telex ;
18,35 Publicitate :
18.40 Muzica. Emisiune de 

actualitate muzicală ;
19.10 Muzică populară ;

19.20 1001 de seri :
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen, 
cauză a întregului 
popor :

20,00 CInlecul săptămînii. 
Țara mea cu ochi 
frumoși de Petre Mi- 
hâiescu.

20,05 Pagini de umor, Re
trospectivă Wall Dis
ney ;

20.30 Tinerii despre ei în- 
șiși;

21,05 Steaua fără nume. Floa
re din grădină. E- 
misiune-coricurs pen
tru tineri interpret) 
de muzică populară :

22,00 24 de ore :
22,15 Teleclob Itinerar ce

hoslovac:
22.30 Campionatele mondia*  

le de patinaj artistic

Și=a primit 
râsplata“

cercetările efectuate 
noi in localitatea Petrila 

chioșcul nr. 13 am cons
ta lat că cele relatate in arti
colul „Strict preferențial”, 
publicat in „Steagul roșu" nr. 
7242 clin 15 februarie 1973 
sini adevărate" — ne răspun
de Oficiul de poștă și teleco
municații Petroșani, Secția 
difuzarea presei.

In urma celor constatate, 
remiziera de presă la chioșcul 
respectiv. Maria Rotaru, a fost 
sancționată cu „avertisment” 
iar pentru a nu se mai repe
ta asemenea abateri (servi
rea preferențială a cetățeni
lor) atît articolul cit și mă
surile de sancționare au fost 
prelucrate cu toți saluriații 
oficiilor P.T.T.R. din muni
cipiu. O măsură care va im
pulsiona activitatea zilnică a 
celor care servesc publicul cu 
ziare și reviste.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei dc 
ieri :

Maximele: Petroșani 2 
grade ; Paring — 9 grade.

Minimele: Petroșani -9
grade; Paring —13 grade.

Stratul do zăpadă la Pa
ring : 64 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE ; Vremea rămine 
instabilă cu cer mai mult 
noros. Izolat se va mai sem
nala ninsoare slabă. Vînt 
slab din nord.

PRONOEXPRES
La concursul nr. 8 din 28 

februarie 1973 au ieșit ciști- 
gătoare următoarele numere:

Extragerea I :
3, 31, 5, 8. 40, 25

Extragerea a ll-a :
43, 18, 44, 15. 28

Mica publicitate
VIND urgent cort import două persoane ; telefon I960

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Iile Pașca, e- 
liberată do Preparația cărbunelui Petrila. O declar nulă.
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continuă a educației fizice 
Și sportului; informare cu 
privire ja principalele con
cluzii asupra activității de 
educație fizică fi sport.

10. Informare cu privire 
ia activitatea internaționa
lă desfâfurată de Partidul 
Comunist Român fi statul 
român fn anul 1972. Prezin- 
ră informări Secretariatul 
C.C. al P.C.R. ji Consiliul 
de Miniștri.

Cmintarea tovarășului Nicolae Ceausescu
(Urmare din pag. 1)

de masă oare au avut loc în 
perioada respectivă, cît și în 
cadrul guvernului democratic 
instaurat la 6 Martie 1945, în 
care clasa muncitoare avea 
rolul conducător.

Pe măsura adincirii procesu
lui revoluționar, a cuceririi de 
noi poziții a'e către masele 
populare, de către forțele de
mocratice. a devenit tot mai 
imperioasă necesitatea reali- 
zorii unității organizatorice $i 
politice a clasei muncitoare — 
lorta socială de bază a socie
tății. Aceasta condiționa în- 

îirea de către cla
sa muncitoare a mărețului rol 
pe care era chemată să-l joa
ce in România, rolul de clasă 
conducătoare în lupta pentru 
lichidarea definitivă a exploa
tării omului de către om, în 
marea operă de edificare, a 
noii orînduiri sociale — orîn- 
duirea socialistă. Mersul ferm 
al poporului pe acest drum 
făcea absolu’t necesară crearea 
unui partid unic al clasei mun
citoare. ca detasamept de a- 
vangarda. revoluționar, capa
bil să unească în jurul său 
toate forțele națiunii în noua 
perioadă istorică în care avea 
să intre România,

După cum se cunoaște. în 
procesul desfășurării luptei 
revoluționare, al conlucrării 
dintre partidele comunist și 
social-democrat, olntTe repre
zentanții acestora, au avut loc 
largi contacte și. în practică, 
s-a trecut la constituirea și 
realizarea unor organizații F°* * 
litice unice ale clasei mun
citoare, cu conducere unică. 
Aceasta s-a concretizat pină 
la urmă într-o hotărire comu
nă a conducerii celor două 
partide și în elaborarea unei 
platforme care a fost dezbătu
tă si --doptată în cădruî orgă- 
r.zatiilor partidelor respective 
si in procesul constituirii, jos. 
in organizațiile unice.

lamentare a Partidului Muncii, 
Joop den Oyl, a fost însărci
nat, marți seara, să formeze 
un nou guvern. El a obținut 
această misiune din partea lui 
Jacob Burger, împuternicitul 
reginei, care a purtat convor
biri exploratorii cu liderii par
tidelor politice olandeze. '

O Un purtător de cuvint al 
guvernului zambian a declarat 
că în regiunea Chirundu a a- 
vut loc o nouă explozie in ar
ma plantării unor mine de că
tre forțe militare rhodesiene, 
care au violat teritoriul zam
bian. Explozia a provocat 
moartea a două persoane și 
rănirea gravă a altor două.

• Intr-un interviu acordat 
săptăminalului libanez „Al 
sayyad", președintele Cipru
lui, Makarios, și-a exprimat 
speranța că, „deși pină in pre
zent n-au fost obținute rezul
tate concrete, negocierile din
tre ciprioții greci și turci vor 
duce la un acord“.

• Compania aeriană „Japan 
Air Lines" (J.A.L.) a hotărît 
să amine, pină la sfîrșitul a- 
nului in curs, anunțarea no- 
tăririi sale privind achiziționa
rea a trei exemplare ale su
personicului franco-britanio 
„Concorde".

• La Miinchen a avut loc 
premiera operei Trubadurul, 
de Verdi, cu tenorul Ludovic 
Spiess in rolul titular. Artistul 
român a repurtat un nou și 
deosebit succes.

In aceste conditiuni. a avut 
loc. la 21 februarie 1948. Con
gresul de unificare, care a 
consfințit de fapt realitatea 
din tară, revenindu-i sarcina 
de a proclama în mod public 
și solemn unificarea celor do
uă rartide intr-un partid unic, 
pe baza concepției revoluțio
na: materialist-dialectice des
pre lume și viată, creîndu-se 
astfel partidul unic al clasei 
muncitoare, căruia i-a revenit 
sarcina conducerii luptei po
porului român de transforma
re socialistă a tării. Aceasta 
a constituit o măreață victorie 
politică a proletariatului, a 
maselor muncitoare din Româ
nia. care a avut repercusiuni

Plenara Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste

(Urmare din pag. 1)

președintele Uniunii Naționa
le a Cooperativelor Agricole 
de Producție, Corneliu Mănes- 
cu, președintele Grupului ro
mân al Uniunii Interparlamen
tare.

— Plenara a hotărît elibera
rea tovarășilor Ilie Alexe, Dan 
Marțian, Gheorghe Petrescu 
șj Miu Dobrescu din Biroul E- 
xecutiv, care au primit alte 
sarcini.

Tovarășul Mihai Dalea a 
fost eliberat din funcția de se
cretar al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialis
te, în urma alegerii sale ca

Cuvintul tovarășului Nicolae Ceausescu

Potrivit hotdririi plenarei 
din noiembrie 1972. recon
firmați fi de actuala plena
ră. la lucrări participă ca 
invitați: membrii guvernu
lui fi conducători ai orga
nelor centrale dc stat fi ob- 
ftefti; secretarii pentru 
problemele economice ni 
comitetelor județene dc 
partid; prim-vicepreședin- 
ții consiliilor populare ju
dețene ; directori ai centra
lelor economice; directori 
fi secretari ai comitetelor

profunde asupra întregii des
fășurări ulterioare a eveni
mentelor, a luptei pentru în- 
făotuirea mărețelor transfor
mări revoluționare.

In cei 25 de ani oare au tre
cut de la unificare, partidul 
nostru si-a îndeplinit cu cins
te misiunea pe care și-a asu
mat-o în fata clasei muncitoa
re, a întregului nostru popor. 
C-ălăuzindu-se neabătut după 
principiile fundamentale ale 
teoriei revoluționare a prole
tariatului, aplicîno*  în mod 
creator adevărurile qenerale 
ale socialismului la condițiile 
concrete ale tării noastre, pu- 
nînd mai presus de orice in
teresele vitale ale întregului 
popor, aspirațiile sale de li
bertate. dreptate socială, in
dependentă. bunăstare și feri
cire, Partidul Comunist Român 
a desfășurat o vastă activitate 
OTqanizatorică, politică și ideo
logică, asigurind înfăptuirea, 
pas cu pas. a telurilor reface
rii și rnoo'ernizării economiei 
naționale, așezării ei pe baze 
socialiste, făuririi relațiilor so
cialiste de producție, organiză
rii întregii societăți pe princi
pii noi. ridicării continue a ni
velului de trai material și 
cultural al tuturor celor ce 
muncesc. Convingindu-se prin 
propria experiență că politica 
Partidului Comunist este ex
presia fidelă a intereselor sale 
supreme, poporul a urmat ne
abătut partidul nostru, înfăp
tuind cu devotament și abne- 
qatie programul său de zidire 
a socialismului pe pămintul 
României.

Justețea politicii partidului 
este aemonstrată în modul 
cel mai elocvent de marile 
victorii obținute în acest sfert 
de veac de România în toate 
domeniile vieții economice și 
sociale,-de--succesele istoride 
debîndite =pe- calea progresului 
și ci-vilizatiei noi, socialiste.

Luptind fără preget pentru 
dezvoltarea patriei. pentru 
înflorirea multilaterală a socie
tății noastre socialiste. Parti
dul Comunist Român a dez
voltat și întărit necontenit soli
daritatea internationalistă cu 
celelalte partide comuniste și 
muncitorești, și-a făcut întot
deauna, cu cinste, datoria de 
detașament activ al mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale. Bucurîndu-se de 
sprijinul și încurajarea celor
lalte partide, el și-a manifes
tat la rindu-i. sprijinul ne
precupețit fată de celelalte 
detașamente ale clasei munci
toare, fată de partidele care 
luptă pentru libertate și 
progres social, pentru cauza 
socialismului și comunismului.

președinte al Consiliului Cen
tral al Uniunii Genera
le a Sindicatelor din România.

— Plenara a ales in Biroul 
Executiv pe următorii tovarăși: 
Florian Dănălache, președinte
le UCECOM, Oliviu Rusu, pre
ședintele Consiliului Național 
al Inginerilor și Tehnicienilor, 
Aurel Duca, șeful Secției pro
pagandă a C.C. al P.C.R., Cor
neliu Mănescu și Aldea Mili
tant.

— Avind in vedere adera
rea la Frontul Unității Socia
liste a Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii, Asocia
ției generale a vinătorilor si 
pescarilor sportivi și Asocia

de partid din mari între
prinderi industriale; direc
tori ai institutelor dc cerce
tări fi proiectări; directori 
ai întreprinderilor dc co
merț exterior; redactori- 
șefi ai presei centrale,

Problemelp supuse spre 
dezbatere Plenarei au fost, 
analizate fi dc următoare
le comisii permanente ale 
Comitetului Central al 
P.C.R. : Comisia pentru pro
blemele economice; Comi
sia pentru problemele mun

In același timp, partidul nos
tru a dezvoltat larg contacte
le cu celelalte forte socialis
te și progresiste, cu mișcări
le de eliberare națională, con
tribuind activ la întărirea și 
dezvoltarea marelui front anli- 
imperialist, în lupta pentru co
laborare și pace în lume.

Invătînd din propria sa ex
periență revoluționară, din 
vasta experiență a poporului 
român, constructor al socialis
mului, partidul nostru a stu
diat și studiază totodată 
cu atenție experiența ce
lorlalte partide, a tutu
ror popoarelor care făuresc 
noua orînduire socială, lăr
gind și intensificind colabora
rea și întrajutorarea cu aces
tea in lupta pentru triumful 
socialismului și comunismului.

Făurirea partidului revoluți
onar unic al clasei muncitoa
re din România a reprezentat, 
putem spune, și un eveniment 
important în mișcarea munci
torească internațională. Româ
nia a fost prima tară în care 
s-a realizat fuziunea organiza
torică și politică a partidelor 
politice ale clasei muncitoare 
intr-un partid unic, ca rezul
tat al unui proces istoric o- 
biectiv, al evoluției luptei po
litice de clasă, al dezvoltării 
sociale, al trecerii la transfor
marea revoluționară a societă
ții românești pe calea socialis
mului. Prin originalitatea căii 
pe care s-a produs și a forme
lor pe care le-a îmbrăcat a- 
cest proces de unificare, ex
periența clasei muncitoare din 
România constituie o contribu
ție însemnată la îmbogățirea 
tezaurului teoretic și practic 
al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Istoria noastră revoluționa
ră a demonstrat cu puterea 
faptelor că lichidarea sciziunii 
și realizarea unității politico- 
organizatorice a clasei munci
toare, crearea unui partid li
nie — stat major politic de 
luptă al celor ce muncesc 
este o necesitate obiectivă 
pentru asigurarea victoriei, a- 
tît în revoluția socialistă, cit 
și în opera de edificare a noii 
orînduiri. Fără un asemenea 
partid, unit, înarmat cu ideo
logia marxist-leninistă, cu cu
noașterea legilor dezvoltării 
sociale, capabil să unească și 
să organizeze forțele poporu
lui, nu este de imaqinat înfăp
tuirea sarcinilor de uriașă 
complexitate pe care le pune 
transformarea revoluționară a 
societății pe calea socialismu
lui.

Partidul Comunist Român, 
încercat și călit în nenumăra
te bătălii revoluționare de-a 
lungul unei istorii glorioase de 

ției crescătorilor de albine, 
plenara a hotărît ca reprezen
tanții acestor organizații — 
tovarășii Sanda Rangheț, se
cretar al C.N.A.P., Tiță Florea, 
președintele A.G.V.P.S., și 
Viaceslav Harnaj, președinte
le A.C.A., să fie cooptați in 
Consiliul Național și aleși în 
Biroul Executiv.

— Tovarășul Corneliu Mă
nescu a fost ales in funcția de 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste.

La discuțiile din cadrul Ple
narei, au participat tovarășii 
Ion Ichim, președintele Consi

cii organizatorice, de cadre, 
activității organelor de 
stat fi formelor obștești de 
participare, a maselor la 
conducerea societății; Co
misia pentru problemele de 
agricultură, silvicultură ;i 
industria alimentară ; Co
misia pentru relații inter
naționale.

In legătură cu împlinirea 
unui sfert de veac de la re
alizarea unității organizato
rice fi politice a clasei 
muncitoare din România, 

peste o jumătate de secol, 
continuatorul direct al mișcă
rii muncitorești revoluționare, 
socialiste din România, cu o 
vechime de aproape un secol, 
este astăzi mai puternic și mai 
unit ca orieînd. Inmănunchind 
in rîndurile sale aproape 
2 300 000 din cej mai buni f>i 
ai tării — muncitori, țărani și 
intelectuali, oameni ai muncii 
de diferite naționalități și din 
toate generațiile, bărbați și le- 
mei — partidul nostru iși în
deplinește cu cinste rolul de 
forță politică conducătoare a 
întregii societăți românești.

Acum, cînd evocăm împlini
rea a 25 de ani de la crearea 
partidului revoluționar unic al 
clasei muncitoare din Româ
nia, este bine să subliniem în
vățămintele principale pe care 
le oferă bogata experiență -ie 
luptă a comuniștilor români și 
de care depinde continuarea 
cu succes a transformării îe- 
voluționare a societății româ
nești, cucerirea de noi și noi 
victorii, pe drumul măreț al 
socialismului și comunismului. 
Principala concluzie rare se 
desprinde din această experi
ență este că marile aspirații 
de libertate și fericire ale po
porului se pot realiza numai 
în condițiile în care clasa 
muncitoare -- clasa cea mai 
avansată a societății — își 
strînge rîndurile, acționează u- 
nită în lupta revoluționară și 
in fruntea ei se găsește un 
partid puternic, înarmat cu 
concepția științifică a materia
lismului dialectic și istoric, 
strins legat de mase, de po
por, exponent fidel al intere
selor fundamentale ale celor 
ce muncesc, ale întreqii nați
uni. (Vl| aplauze).

Iată de ce este necesar să 
facem totul, și de aicum. îna
inte, pentru întărirea conti
nuă a partidului nostru, pen
tru cimentarea unității sale 
de monolit, pentru ridicarea 
nivelului său politic și ideo
logic și intensificarea activi
tății sale organizatorice. Es
te necesar să acționăm și în 
continuare cu cea mai mare 
răspundere pentru asigurarea 
unei linii politice juste a 
partidului nostru, elaborată 
pe baza aplicării creatoare a 
legităților generale la condi
țiile concrete ale fiecărei e- 
tape istorice de dezvoltare a 
țării noastre.

Întărirea continuă a parti
dului cere, de asemenea, pro
movarea cu tot mai multă 
consecvență în viața de fie
care zi a principiilor muncii 
colective, dezvoltarea demo
crației de partid, creșterea spi- 

liului municipal Bacău al
F.U.S.,  Ludovic Fazekas, pre
ședintele Consiliului județean 
Harghita al F.U.S., Eleonora 
Mărculescu, membră a Birou
lui Executiv al Consiliului ju
dețean Galați al F.U.S., preșe
dinta Comitetului județean al 
femeilor, Marin Enache. pre
ședintele Consiliului F.U.S. al 
sectorului III din municipiul Bu
curești, Constantin Drăgoescu, 
membru al Biroului Executiv 
al Consiliului județean Gorj 
al F.U.S.

In încheierea dezbaterilor, a 
luat cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Comitetul Central a consa
crat ședința plenară de ieri 
sărbătoririi solemne a a- 
cestui eveniment de însem
nătate istorică pentru edi
ficarea socialismului in ța
ra noastră.

In acest cadru, a luat cu- 
vint.ul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român.

Plenara Comitetului Cen
tral iși continuă lucrările 
joi, 1 martie.

ritului critic și autocritic, a 
răspunderii în muncă a fie
cărui activist și membru de 
partid, dezbaterea tuturor 
problemelor cu masa activiș
tilor și membrilor de partid, 
sporirea forței combative și 
eficienței fiecărei organizații 
a partidului nostru în cadrul 
colectivului în care își des
fășoară activitatea, promova
rea cu curaj în întreaga viață 
socială a noului, a tot ceea 
ce contribuie la accelerarea 
mersului înainte pe drumul 
socialismului și comunismu
lui.

O condiție esențială a suc
cesului în întreaga activita
te a partidului este legarea 
tot mai strînsă de mase, dia
logul viu. neîncetat, cu clasa 
muncitoare, țărănimea și in
telectualitatea. cu toți cei ce 
muncesc, consultarea largă a 
întregului popor asupra pro
blemelor care privesc soarta 
națiunii noastre. Numai ast
fel Partidul Comunist Ro
mân va putea asigura mobi
lizarea și unirea Intr-un sin
gur torent a energiilor crea
toare ale națiunii, a elanului 
revoluționar al tuturor cla
selor si păturilor sociale. Nu
mai în felul acesta partidul 
își va putea îndeplini și în 
viitor în mod exemplar înal
ta răspundere ce-i revine față 
de popor, misiunea istorică 
de forță politică conducătoa
re a țării pe calea bunăstării 
și fericirii. Numai așa parti
dul își va îndeplini în conti
nuare. în cele mai bune con
ditiuni. îndatoririle ce-i revin 
ca detașament activ al miș
cării comuniste si muncito
rești internaționale. întărind 
continuu prietenia și solidari
tatea cu celelalte partide co
muniste și muncitorești, cu 
toate forțele ce luptă în zi
lele noastre pentru libertate 
și progres social, pentru pace 
și prietenie între popoare.

Iată de ce. tovarăși, tre
buie să nu precupețim nimic 
pentru a face să sporească și 
mai mult forța și unitatea de 
fier a partidului nostru co
munist, combativitatea revo
luționară și capacitatea sa 
organizatorică. Aceasta este 
chezășia că Partidul Comunist 
Român va asigura înfăptui
rea cu succes pe pămîntul 
României a societății socialis
te multilateral dezvoltate și 
trecerea la făurirea societă
ții comuniste, va asigura dez
voltarea liberă și independen
tă a României socialiste, creș
terea rolului ei în lupta pen
tru victoria cauzei socialismu
lui pentru pace și destindere, 
pentru colaborare fructuoasă 
între toate națiunile lumii.

Am ferma convingere că, 
sub conducerea eroicului nos
tru partid, care nu cunoaște 
azi alt țel mai nobil decît 
slujirea intereselor poporu
lui. patria noastră va urca tot 
mai sus pe treptele progre
sului și civilizației, va păși 
neabătut înainte spre piscu
rile luminoase ale comunis
mului, ocupînd un loc de 
cinste în marea familie a na
țiunilor socialiste, a tuturor 
națiunilor lumii. (Aplauze 
puternice).

Trăiască Partidul Comunist 
Român, conducătorul încercat 
al poporului ne calea bunăs
tării și fericiri', a înfloririi 
României socialiste, libere si 
independente ! (Aplauze pu
ternice).

Trăiască eroicul popor ro
mân. constructor al socialis
mului și comunismului ! (A- 
plăuze prelungite).

Trăiască unitatea țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești, a tuturor for
țelor antiimperialiste ! Trăias
că ideile atotbiruitoare ale 
comunismului ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).

întrevederi 
ale șefilor 

de delegații
la Conferința 

internațio
nală asupra 
Vietnamului
PARIS 28 (Agerpres). — 

Marți au avut loc, la Paris, 
noi întrevederi intre șefii u- 
nora dintre delegațiile partici
pante la Conferința internațio
nală asupra Vietnamului, care 
se desfSșoară in capitala Fran
ței.

Astfel, relatează agenția 
China Nouă, Ci Pin-fei, minis
trul de externe al R.P. Chine
ze, a avut convorbiri priete
nești cu Maurice Schumann, 
ministrul francez al afacerilor 
externe, și cu Alec Douglas- 
Home, ministrul de externe al 
Marii Britanii.

O altă întrevedere a avut 
loc între Ștefan Olszowski, 
ministrul de externe al R.P. 
Polone, și Nguyen Thi Binh, 
ministrul de externe al Guver
nului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
Sud.

U.R.S.S.
IN FOTO : Vedere panoramică a șantierului fabricii 

de înnobilare a minereurilor din cadrul Combinatului din 
Mihailovo — regiunea Kursk.

Luptele 
din Cambodgia

CAMBODGIA 28 (Ager
pres). — După cum in
formează agenția khmeră de 
informații, in ultima decadă a 
lunii februarie, forțele armate 
populare de eliberare cam
bodgiene au lansat numeroase 
atacuri împotriva unităților 
militare ale regimului de la 
Pnom Penh.

Astfel. în provincia Prey 
Veng, a fost atacată poziția 
Spean Kda, care a fost com
plet distrusă. In urma atacu
lui, 80 dc militari lonnoliști 
au fost scoși din luptă, au 
fost capturați prizonieri și o 
mare cantitate de armament.

- - - - ♦- - - -  
0 declarație 

a primului ministru 
al Indiei

DELIII 28 (Agerpres). — 
T.uînd cuvintul în Parlament, 
primul ministru al Indiei, In
dira Gandhi, a relevat7 hotâ- 
rîrca guvernului de a înfăptui 
programul de dezvoltare eco
nomică și socială a țării, ini
țiat în vederea ridicării nive
lului de trai al maselor 
pooulare.

Indira Gandhi a declarat, 
în același timp, că „India pro
movează o politică externă 
de independență și se pro
nunță pentru prietenie cu toa
te popoarele, pe baza egali
tății în drepturi și a respec
tului reciproc". Ea a subliniat 
că această politică corespunde 
intereselor naționale ale In
diei.

Reuniunea pregătitoare 
de la Helsinki

HELSINKI 28 — Trimisul 
special Agerpres, Radu Gre- 
ceanu, transmite ; In cadrul 
ședinței de miercuri a reuniu
nii pregătitoare de la Helsinki, 
reprezentanții celor 32 de sta
te europene, al Statelor Uni
te și Canadei au hotărît, nrin 
consens, regulile de procedu
ră potrivii cărora urmează 
să-și desfășoare activitatea 
qrupul de lucru însărcinai, cu 
examinarea și elaborarea pro
blemelor care vor fiqura pe 
ordinea de zi a conferinței ge
neral europene pentru securi
tate și cooperare. Grupul va

DESCOPERIREA UNUI COMPLOT IN DAHOMEY
COTONOU 28 (Agerpres). 

— Șeful statului Dahomey, 
comandantul Mathieu Kere
kou, a anunțat — intr-o de
clarație difuzată, miercuri, de 
postul de radio „Vocea Revo
luției*  — descoperirea unui 
complot care viza elimina
rea fizică a mai multor mem
bri ai guvernului și ai Comi
tetului militar revoluționar — 
informează agențiile Reuter 
și Franco Presse. In urma a- 
cestui fapt, au fost operate 
mai multe ‘ arestări.

Șeful statului dahomeyan a 
precizat, fără a cita nume, că

Q In Uniunea Sovietică a 
fost lansat satelitul artificial 
al Pămîntului .,Cosnios-549", 
menit să continue cercetările 
în spațiul cosmic. Agenția 
TASS menționează că apara- 
tajele instalate la bord func
ționează normal.

• Participanții la actuala se
siune a Organizației Internați
onale a Aviației Civile au a- 
probat, la propunerea delega
tului Egiptului, Fouad Mour- 
si, includerea pe ordinea de 
zi a sesiunii a discutării inci
dentului de la 21 februarie, 
cînd un avion libian de pasa
geri, aflat pe ruta Tripoli — 
Cairo, a fost dobori! deasupra 
Sinaiului.

@ I ucrările Convenției ex
traordinare a Consiliului Ge
neral al Sindicatelor Japoneze 
(Sohyo) s-au încheiat, marți, 
la Tokio. Timp de două 
zile, delegații au dezbătui pro
gramul politic al sindicatelor 
pentru campania din primăva
ră acestui an, după care 1-ati 
aprobat.

O Compania nord-america- 
nă „Kennecott Copper” — a- 
le cărei bunuri din Chile au 
fost naționalizate în iulie 1971 
— a inițiat, în Italia, trei noi 
acțiuni împotriva desfacerii 
cuprului provenind din aceas
tă țară, a anunțat Jorqe Arra- 
te, vicepreședinte al Corpora
ției chiliene a cuprului — Co
delco.

@ Lunga criză de guvern 
din Olanda pare să se apropie 
de sfirșit. Șeful fracțiunii par

aborda, in mod succesiv, toa
te cele patru capitole asupra 
cărora s-a căzut de acord în 
etapele anterioare. Normele 
de lucru au fost formulate p® 
baza aranjamentului de proce
dură adoptat în luna noiem
brie 1972.

Grupul de lucru își va înce
pe activitatea joi, I martie. 
Președinția va fi asigurată pr.n 
rotație. In urma tragerii la 
sorți, reprezentantul Uniunii 
Sovietice a fost desemnat pri
mul președinte al grupului. 
Următoarea reuniune plenară 
a participanților la consultări 
va avea loc marți, 6 martie.

participanții la complot sînt, 
în cea mai mare parte, ofițeri 
superiori înlăturați din func
țiile lor militare după 26 oc
tombrie 1972. El a adăugat 
că organizatorul complotului 
a reușit să dispară și că i 
s-au acordat 12 ore pentru a 
se preda autorităților.

Fără a furniza alte amă
nunte, comandantul Kerekou 
a afirmat că participanții la 
complot au beneficiat de 
sprijin financiar extern.

Mathieu Kerekou a venit 
la conducerea statului Daho
mey la 26 octombrie 1972, în 
urma celei de-a cincea lovi
turi de stat care a avut loc 
In această țară după dobîndi- 
rea independenței în 1960.

-------4-------

Capriciile vremii
ATENA 28 (Agerpres). —• 

Un val de zăpadă și ploaie 
s-a. abătut asupra Greciei. 
Fulgi viscoliți au căzut, marți, 
asupra capitalei, în timp ce ia 
Florina și Metsovo (Macedo
nia continentală și Epir) stra-*  
tul de zăpadă a atins 30 d, 
centimetri. Traficul aerian 
rutier a fost perturbat în spe
cial între Alena și Salonic, 
precum și între Atena și Del
phi. Două mici nave s-au scu
fundat în rada portului Patras, 
fără a se înregistra victime. 
Un cargou grec sub pavilion 
panamez s-a scufundat, de a- 
semenea, in portul Egina. Pa
gube de aproximativ 15 mili
oane de drahme au fost înre
gistrate in regiunea agricolă 
Pvgros, din estul Peloponezu- 
lui.

(Urmare din pag. 1)

leagă direct conducerea, sa
și desemneze reprezentanții în 
consiliul comunal, care se 
creează de acum pe baza re
prezentării. Acolo va trebui 
să fie prezenți și secretarul de 
partid, cel de la organizația 
de tineret, reprezentanții al
tor organizații. Deci, în a- 
ceastă direcție să aducem îm
bunătățirile corespunzătoare.

Ne gîndim ca Consiliul Na
țional al Frontului Unității 
Socialiste, care întreține de 
pe acum relații internaționa
le largi cu un foarte mare 
număr de organizații politice 
și mișcări de eliberare națio
nală, să aibă un rol mai ma

re și In coordonarea activită
ții externe a diferitelor orga
nisme componente. In felul 
acesta se vor evita diferite 
manifestări de paralelism și 
suprapunere. In realizarea o- 
rientârii generale a activită
ții de lărgire a contactelor 
internaționale, de dezvoltare 
a colaborării cu diferite orga
nizații și partide politice, cu 
mișcările de eliberare națio
nală. Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste 
trebuie să joace un rol mai 
important. El trebuie să ac
ționeze pentru îndrumarea și 
coordonarea activității, in
clusiv a societăților sau aso
ciațiilor de prietenie al căror 

număr, de pe acum destul de 
mare, va crește. Aș propune 
să se completeze hotărîrea cu 
un punct sau un articol supli
mentar, care să se refere la 
această problemă.

Iată, tovarăși, cîteva ches
tiuni pe care propun să le 
includem în hotărîrea pe ca
re o dezbatem acum. Consi
der că adoptînd hotărîrea cu 
completările pe care le-am 
propus vom crea un cadru 
organizatoric mai adecvat În
deplinirii sarcinilor ce revin 
Frontului Unității Socialiste.

Va trebui să punem în fa
ța Biroului Executiv sarcina 
de a întocmi un program de 
lucru al Consiliului Național. 
In cadrul Consiliului să reali
zăm schimburi de păreri a

supra unor probleme, să 
ascultăm informări, să discu
tăm împreună cum să reali
zăm sarcinile. Ne gîndim, tot
odată. să pregătim Conferin
ța Națională care, probabil, 
va avea loc spre sfîrșitul a- 
cestui an sau la începutul a- 
nului viitor. Pină atunci, să 
clarificăm mai bine proble
mele activității Frontului U- 
nitătii Socialiste, care cuprin
de în rîndurile sale toate or
ganizațiile din țara noastră, 
pentru a realiza o mai bună 
coordonare a diferitelor sec
toare de activitate.

Iată considerentele mele pe 
marginea acestui proiect de 
hotărîre pe care cu comple
tările pe care le-am făcut, aș 
propune să fie adoptat.

Sport — Telex — Sport — Telex — Sport
SOFIA 28 (Agerpres). — 

Disputată timp de două zile 
la Sofia, întîlnirea interna
țională de atletism pe teren 
acoperit dintre selecționate
le masculine ale Cehoslova
ciei și Bulgariei s-a încheiat 
cu scorul de 79—56 puncte 
în favoarea oaspeților.

★
NEW YORK 28 (Agerpres). 

— A început turneul inter
național de tenis (pe teren 
acoperit) de la Hampton (Vir
ginia). In primul tur, jucă
torul român Ilie Năstase l-a 
învins cu 4—6, 6—0, 6—2 pe 
americanul Zan Guerry. Al
te rezultate : Connors — Ber
tram 6—3. 6—3 f Meiler — 
Mulligan 6—0, 6—4 ; J. Gis

bert—Seewagen 0—6, 6—0, 
6—3 : Fassbender — Paish 
6—4, 6—1,; Szoke — Croken- 
den 6—1, 6—3.

★

MOSCOVA 28 (Agerpres). 
— Marele maestru sovietic 
Mihail Tal se află în frun
tea turneului de șah de la 
Tallin, totalizînd, după dispu
tarea a 6 runde, 5 puncte. La 
diferență do 1 punct îl ur
mează : Spasski, Nei, Polu- 
qaevski și Keres. Rezultatele 
din runda a 6-a : Tal—Polu- 
qaevskî remiză ; Spasski 
Rîtov 1—0 ; Keres—Bronstein 
remiză ; Saidy—Balașov 1—0; 
Pfleger—.Andersson remiză :
Nei—Timann 1—0.

MOSCOVA 28 (Agerpres) 
— S-au încheiat întrecerile 
turneului internațional de 
box de la Minsk la startul 
căruia au fost prezenți spor
tivi din Birmania, Cehoslo
vacia, Iugoslavia, Irak, Fin
landa, Polonia, Ungaria, Ro
mânia și U.R.S.S. In finala 
categoriei semimuscâ s-au în- 
tilnit Alexandru Sigheti (Ro
mânia) și Vladimir Ivanov 
(U.R.S.S.). După un meci spec
taculos și echilibrat, victoria 
a revenit la puncte pugilistu- 
lui sovietic. Și la celelalte 
categorii âu terminat învin
gători reprezentanții U.R.S.S :

Pugiliștii români Cornel 
Jivkovlci și Ion Moldovan 
s-au clasat pe locul trei la 

categoriile ușoară și, respec
tiv, mijlocie.

★
BUDAPESTA 28 (Agerpres). 

— Turneul internațional de 
șah de la Budapesta a conti
nuat cu disputarea partide
lor cuprinse în runda a 12-a« 
Maestrul român Victor Cio- 
cîltea a cîștigat la Sax, Ghel- 
lcr l-a învins pe Adorian, iar 
Hort a obținut victoria în par
tida cu Ribly. A fost consem
nată remiza în partida Sza- 
bo-Forintos. In clasament, pe 
primul loc se menține mare
le maestru sovietic Efim 
Gheller, cu 9 puncte, urma? 
de Vagan ian (U.R.S.S.) — 7
puncte și o partidă întrerup
tă. V. Ciocîltea ocupă locul 
8. yu 5,5 puncte.
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