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și a tovarășei Elena Ceaușescu cu grupul 
de elevi americani „Young Columbus“Președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu s-au întîlnit, miercuri, 25 aprilie, cu grupul de elevi din colegii din diferite regiuni ale Statelor Unite, la rugămintea tinerilor americani. Oaspeții, care și-au manifestat dorința de a cunoaște personal pe șeful statului român, l-au intîmpinat cu vie simpatie, cu bucurie și aplauze.La intllnire au participat to- .varășii Ilie Verdeț, Dumitru Popescu, Cornel Burtică, Miron ConstantineScu, Ștefan Andrei, precum și Virgil Ca- zacu, prim-adjunct al ministrului educației și învățământului, Virgiliu Radulian, președintele Consiliului Național

al Organizațiai Pionierilor.A luat parte Leonard C. Meeker, ambasadorul S.U.A. la București.Au fost de față, de asemenea, pionieri și elevi bucureș teni, eu care tinerii americani s-au cunoscut, au legat prietenii in timpul șederii lor în capitala țării noastre.Exprimînd satisfacția și profunda gratitudine pentru onoarea de a fi primiți de șeful statului român, Thomas Fergusson, vicepreședinte al concernului de presă „Parade Publications11, a rostit o scurtă alocuțiune și a înmînat tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj din partea președintelui S.U.A., Richard Nixon.In continuare, numeroși e-

levi americani, care au trăit cu multă căldură și emoție întîlnirea cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, le-au oferit cheile de aur și steagul localităților natale, medalii comemorative ale unor evenimente din Istoria poporului american, mesaje din partea guvernatoriler statelor Florida și Mississippi, primarilor orașelor Chicago, Dallas, Vest Palm Beach și altor mari centre din Statele Unite, multe dintre ele adre- sînd șefului statului român rugămintea de a accepta titlul de cetățean de onoare al urbei lor.Salutul guvernatorului statului Florida, alte scrisori încre-(Continuare în pag. a 4-a)
oh. „Luna aprilie, lună de producție mărită"
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Lucrul trebuia atacat pe 
două fronturi, pe de o parte 
se cerea introducerea combi
nei pe fîșie, montarea cra
terului TR — 3, schimbarea 
covorului de cauciuc la ban
da nr. 3 și revizia ia 
le 2 și 1. Pe de altă 
se impunea asigurată 
(ionarea craterelor 
transportă cărbunele de pe 
panoul nr. 5

Soluția a fost însă găsi
tă : montarea unui crater 
TR — 3 pe planul lui Milea.

benzi- 
parte, 
func- 
care

r <

Oamenii

IIIIIII Șeful de schimb Dumitrașcu Cazan din brigada minerului Flarea Mianici de la mina Pe- 
trila obține impreună cu ortacii rezultate tot mai frumoase in această lunâ de producție mărită. 
Este un motiv de discuții aprinse despre bilanțul roadelor lor.

Transport 
eficientRealizarea și depășirea, în primul trimestru al. anului și în cele două decade din luna aprilie a sarcinilor de plan și a angajamentelor luate în întrecere, dovedește ho- tărîrea întregului colectiv de salariați al stației C.F.R. Petroșani de a întâmpina ziua de 1 Mai cu noi succese în muncă.Punînd în centrul preocupărilor lor sporirea eficienței transporturilor pe calea ferată, muncitorii, inginerii și tehnicienii stației au reușit ca în primele 23 de zile ate lunii aprilie să realizeze indicatorul de plan — tone expediate — în proporție de 105,91 la sută, transportând 8 500 tone marfă peste prevederile de plan.Atenția deosebită acordată de toate turele de serviciu manevrării, compunerii și. expedierii trenurilor de marfă, a contribuit la realizarea e- xemplară a. principalilor indicatori de plan.

Cuvlntul domnului Cuvintul tovarășului
Thomas FergussonDomnule președinte,Stimată doamnă Ceaușescu,In numele tinerilor americani prezenți aici și al conducătorilor grupului, tn numele președintelui Statelor Unite, al întregului popor american, doresc să exprim aprecierea noastră pentru atenția și curtoazia desăvîrșite do vedite față de noi.In ultimele cinci zile, am călătorit prin România, am parcurs mulți kilometri prin țara dumneavoastră. Mă simt obligat, in această împrejurare, să vă împărtășesc impresiile noastre.In primul rînd, am cunoscut cu toții că România este o țară de o mare frumusețe naturală, cu munți, lacuri, riuri și cîmpii. Putem spune că este una din cele mai frumoase țări din lume.In al doilea rînd, și, desigur, mai important am rămas cu impresii profunde despre călită tea oamenilor de aici, despre căldura și gene rozitatea lor, despre dragostea lor de viață despre mîndria pe care o au față de munca pe care o depun și față de ei înșiși. Nu vom uita niciodată primirea călduroasă de care ne-am bucurat peste tot, minunatele mese servite la restaurantele românești. Nu vom uita niciodată mindria, exigența și precizia, aten ția cu care oamenii din țara dumneavoastră își Îndeplinesc sarcinile in munca pe care o fac.Aș vrea să vă împărtășesc un mic secret care reafirmă și întărește cele spuse despre calitățile poporului român. Această întîlnire a fost, Inițial, programată pentru ora 9. Aceasta ar fi însemnat să plecăm aseară din Bra-

(Continuare in pag. a 4-a)

Nicolae CeausescuDomnule vicepreședinte Fergusson, Doamnelor,Dragii mei prieteni tineri,Aș dori să exprim bucuria mea, a poporului, a tinerilor români pentru vizita pe care o faceți în România.Deși știu că vă aflați de citeva zile în țara noastră, vă urez, și cu acest prilej, bun venit pe pămintul României și vă doresc să vă simțiți în continuare cit se poate de bine la noi — aș putea spune, ca acasă.Apreciez mult această inițiativă de a vizita România, de a cunoaște tineretul, poporul român, frumusețile patriei noastre.Doresc să mulțumesc președintelui Nixon pentru mesajul pe care mi l-a adresat, cu a- cest prilej, prin intermediul dumneavoastră. Intr-adevăr, președintele Nixon a fost primul președinte al Statelor Unite care a vizitat România cu aproape patru ani în urmă. Se pare că vizita a constituit, intr-adevăr, un moment istoric, — așa cum am caracterizat-o împreună atunci in dezvoltarea relațiilor dintre România și Statele Unite, deoarece, după a- ceea, s-au intensificat schimburile. Mulți cetățeni americani au vizitat România și, de a- semenea, mulți cetățeni români au vizitat Statele Unite.Am vizitat, în 1970, Statele Unite. Am a- vut prilejul să cunosc unele state, să mă întâlnesc cu mulți cetățeni ai Statelor Unite. Am impresii deosebit de plăcute din această vizită.împărtășesc pe deplin părerea președintelui țării dumneavoastră că asemenea vizite, vizitele tineretului, au o mare importanță în mai(Continuare în pag. a 4-a)
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Dar... Oamenii slnt cam &- 
bosifi, lucrarea este de an
vergură. Maistrul mecanic 
principal, loan Filimon: 
„Eu mă voi ocupa de oame
nii cutare, să monteze cra
terul și nu vom pleca pînă 
nu vom găla. Tu Sandi — 
de Alexandru Popa, mai
strul mecanic, e vorba — te 
ocupi de punerea la punct 
a combinei, a craterului, și 
de schimbarea covorului de 
la banda nr. 31“

In felul acesta 
recuperarea unui i 
(ios. Intr-adevăr, 
două lucrări s-a 
mult, cu abnegafie, au fost 
oameni care din cele 24 de 
ore doar 4 ore s-au odihnit. 
Dar această muncă plină de 
pasiune, de devotament nu 
a fost zadarnică. Pe 18 apri
lie craterul de pe planul lui 
Milea, de la mina Vulcan, a 
fost pus în funcție și de pe 
panoul nr. 5 s-au și dat 150 
tone de cărbune. In 19 apri
lie, la orele 11, combina de 2 Ki 52 a mușcat cu sete 

panoul nr. 6, tăind pri- 
fîșie. De acum îna-

(Continuare în pag. a 3-a)

9 000 tone de brichete produse in plus de 
la începutul anului

Aspiranți la titlul de fruntaș/

In ziua de 24 aprilie 1973, o undă de bucurie și min- 
drie a cuprins colectivul schimbului condus de maistrtjl 
Șerban Pîrvu de la brichetaj, secția Petrila a întreprin
derii de preparare a cărbunelui Coroești. In această zi, 
colectivul schimbului a reușit să-și îndeplinească planul 
pe luna aprilie, adică cu o săptămînă inainte de ter
men. Prin aceasta aportul lui la realizarea de la înce
putul anului, peste sarcinile de plan, a cantității de 
9 000 tone brichete de către brichetajul secției Petrila 
primește o nouă și edificatoare ilustrare.

Aș dori să amintesc că eroii acestei realizări au fost 
mecanicii de tambură și presă Viorel Marinescu, PetrW 
Ardeleanu, Adam Cepoi și Petru Popa, mecanicii de 
benzi Golfred Toma, Elisabeta Moldovan, Gheorghe 
Paraschiva, încărcătorii Constantin Silion, Dumitru Paiu 
și Ion I.uca, oamenii care asigură funcționarea normală 
a instalației — Ludovic Ventzel, Rudolf Adam, Valeria 
Nebunu, Rafila Luca, Zoia Simota.

Demn de relevat este, de asemenea, aportul adus 
de cei ce asigură liantul necesar brichetajului — Aristi
de Borhină, Ion Diaconu, Ludovic Koszny, Ionel Varga, 
Petru Vitez, Dumitru Cîmpu și alții.

Bine condus și îndrumat direct de șeful de echipă 
Aurel Ceaușu, acest harnic colectiv a fost mereu în 
frunte, iar prin realizarea cu 6 zile mai devreme a 
sarcinilor de plan pe luna aprilie, în cinstea zilei de 
1 Mai, candidează cu șanse sigure Ia titlul de fruntaș și 
pe trimestrul II.

in?. Gh. BIRO, 
șef brichetai, Petrila

fructuoasă cercetare 
proiectare — producție, 

condiție de bază a optimizării 
soluțiilor in minerit

Conlucrarea

Integrarea în producție a cercetării și a proiectării miniere constituie un imperativ al dinamicii tot mai accelerate care caracterizează extracția de substanțe minerale utile de la noi. Numai în acest fel problemele stringente ridicate de evoluția ascendentă a mineritului își vor găsi o soluționare eficientă. Această condiție sine qua non a progresului! este integrată și în activitatea colectivului Institutului de cercetări și proiectări miniere pentru huilă, din cadrul centralei. Realizările din primul trimestru al anului curent vin să confirme această realitate. Astfel, a fost predat proiectul de execuție pentru flotație a- parținînd obiectivului de importanță majoră pentru mineritul Văii Jiului: amplificarea și modernizarea prepara- țieî Lupeni, în scopul creșterii capacității de prelucrare a cărbunelui cocsificabil. Pentru întreprinderea de utilaj minier din Petroșani s-au predat două obiective : casa compresoa- relor, tabloul de distribuție — inclusiv racordul de alimentare cu energie electrică, și secția de sculărie-ascuțitorie.Ceea ce ne-a interesat în discuția cu îng. Alexandru 
Miclea, directorul I.C.P.M.H., au fost elementele de noutate aduse de autorii proiectelor și în ce mod s-a stabilit legătura cu producția pentru a fi posibilă rezolvarea optimă a tematicii abordate.

— In flotație s-a prevăzut, pentru întîia. oară la noi, utilizarea celulelor de flotație acționate mecanic, ceea ce va conduce la randamente mai mari, la o eficiență tehnică și economică superioară. Pentru
toate fără nor-

■T
Modernizarea

factor dinamizator 
în extracția 

de cărbune

obiectul care vizează mărirea capacității I.U.M.P. s-au perfectat amănunțit, în prealabil, variantele de așezare a mașinilor — unelte din flux, cu conducerea tehnică a uzinei,

în scopul optimizării soluției alese. De remarcat că intervențiile se practică întreruperea proceselor male de producție.— Am dori să faceți unele referiri la conlucrarea cercetare — proiectare — producție în cazul susținerii mecanizate, care, după cîte știm, se află deja executată — 14 cadre pă- șitoare — la secția de stâlpi hidraulici din Vulcan a I.U.M.P.— Intr-adevăr, Iotul prototip de susținere mecanizată pentru condițiile stratului cu care va fi echipat taj frontal de Ia mina e gata de a părăsi Institutul nostru a rat asistența tehnică nentă, dar și specialiștii din
T. MULLER

(Continuare in pag. a 3-a)

3,un aba- Petrila, uzina, asiqu- perma-

Președintele Consiliului de Stat,
Nicolae Ceaușescu,

a primit pe primarul orașului 
San FranciscoPreședintele Consiliului Sfat al Republicii România, Ceaușescu, duipă-amiază, pe Joseph Alio- to, primarul orașului San Francisco, care se află în țara noastră într-o vizită oficială.A participat tovarășul Gheor ghe Cioară, primarul genera1 al Capitalei.De asemenea, a luat parte Leonard C. Meeker, ambasade rul S.U.A. la București.Mulțumind pentru întrevede rea ce i-a fost acordată, pri mărul Joseph Alioto a sublini at că locuitorii orașului Francisco păstrează o vie mintire vizitei de acum ani a șefului statului român, expresie a bunelor relații dintre cele două popoare, a dorin-

deSocialiste tovarășul Nicolae a primit, miercuri
a se cu-

Sana-trei

ței lor reciproce de noaște mai bine.La rîndul său, Nicolae Ceaușescu i cu plăcere impresiile vizita șa în California, în orașul San Francisco, despre tîlnirile avute cu locuitorii această regiune a Statelor nite.întrevederea a prilejuit, continuare, o convorbire cordială, în cadrul căreia a fost apreciată dezvoltarea pozitivă a raporturilor româno-america- ne. Schimbul de opinii a reliefat importanta contactelor și legăturilor directe dintre orașele celor două țări în extinderea ariei de cooperare economică dintre România și S.U.A., în întărirea și adînci- rea prieteniei dintre popoarele român și american.

tovarășul a evocat 
i despreîn- diinU-în

Noi măsuri în sprijinul populației pentru stimularea
construcției de locuințe proprietate personală

Școala brigăzii
In biroul șefului de sector 

a intrat un om zvelt la trup, 
cu o privire blajină. Era e- 
chipat ca un scafandru al a- 
dîncurilor iar în mina dreap
tă îi atîrna lampa de miner. 
Obrazul îi era impregnat cu 
cărbune. Nu părea să aibă 
mai mult de 30 de ani. Ieși
se din „șutul" de dimineață 
și se pregătea să meargă la 
baie.

Așa l-am cunoscut pe mi
nerul CONSTANTIN ALEXA, 
șeful unei brigăzi din secto
rul IV al E. M. Petrila. In 
timp ce își făcea toaleta, 
m-am interesat mai îndea
proape de el, despre munca 
iui și a ortacilor din brigadă. 
Am fost în acel scurt răgaz 
martorul mai multor relatări 
care, însă, scoteau în ev.i- 

, denfă același lucru: hărni
cia și priceperea minerului.

lată-1 în fata mea, înviorat, 
îmbrăcat pentru a merge a- 
casă. Pare mai tînăr cu elfi- 
va ații decît cu o jumătate de 
oră in urmă.

Ne-am împrietenit repede 
și am legat o lungă conver
sație. Vîrsta interlocutorului ? 
„...mai am doi pînă la 40... 
am și o fată de măritat și 4 
feciori, unul și unul"...

Deși lucrează exact de două 
decenii în subteran, pe Con
stantin Alexa munca de mi
ner nu l-a îmbătrînit. Dimpo
trivă, l-a călit, l-a făcut apt 
pentru această profesie.

— Totul e să muncești cu 
pasiune, să ai moralul ridicat, 
să ști pentruu ce muncești, 
mi-a dezvăluit șeful de briga- 

longevității țidă „secretul" 
nerefii sale.

Și-a început 
ner în '53, la o mină din Ani
na. După un an însă a venit 
în Valea Jiului, aici la Petri
la, și a lucrat ani de zile în 
brigada lui Becșa, care e a- 
cum la pensie.

— Ți-a folosit acea peri
oadă ?

— Mi-a folosit, 
mult. Becșa era i 
experiență, 
și cine i-a urmat 
le n-a avut decît de cîștigat. 
Și, apoi, munca în brigada lui 
a fost pentru mine o adevă
rată școală a curajului, căci 
un miner lipsit de îndrăznea
lă, de cutezanfă, nu face 
două parale. Exemplul lui a

cariera de mi-

, și încă 
un om cu 

bun organizator 
îndemnuri-

AL. LIVEZEANU
(Continuare in pag. a 3-a)

Apariția legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea . construcțiilor de locuințe, vîn- zarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personală, și a legii nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ, reglementarea raporturilor prietari și chiriași interes deosebit în niei publice și pe tate, cunoscut fiind că dezvoltarea construcției de locuințe și îmbunătățirea gradului lor de confort este o condiție e- sențială pentru ridicarea bunăstării întregului popor. Pentru aceasta statul va continua să construiască în ritm susținut locuințe din fondurile de investiții centralizate, din fondurile întreprinderilor, ale organizațiilor cooperatiste, paralel cu construirea de locuințe din investițiile populați'’! inclusiv cu credite acordate de stat, pentru locuințele constituind proprietatea personală a cetățen ilor.Cetățenii au dreptul să ai- be în proprietate personală o singură locuință și o singură casă de familiile familiei soție și face precizarea expresă că ce tățenii,. indiferent de venitul lunar, au dreptul să-și construiască sau să-și cumpere o locuință proprietate personală primind sprijin din partea statului prin acordarea de credite pe termțn lung', atribuirea de teret’ri'i pentru construcții, asivgg -ea de materiale precum g? prin proiectare și

dintre pro- a creat un rîndul opi- bună drep-

odihnă, pentru ei și lor, (prin membrii trebuie înțeles, soț, copiii minori). Legea

execuție. Construirea de locuințe proprietate personală cu mijloace proprii sau cu mijloace proprii și credite ae la stat se poate face numai în localitățile unde domiciliază sau în care au dreptul să-și stabilească domiciliul în condițiile legii.Salariații și pensionarii ca re au venit mediu lunar pe fiecare membru de familie mai mic de 1100 lei, și nu au locuință proprietate personală, vor beneficia de dreptul de a

precum și salariații transferați in interes de serviciu timp de 5 ani de la data transferului.Prioritatea atît în acordarea creditelor pentru construirea de locuințe proprietate perso r.ală, cît și la închinerea su- p.afeței locative din fondul locativ de stat o au : muncitorii calificați, în primul rînd cei din marile unități industriale: salariații transferați în interesul serviciului în alte localități ; cadrele de specialitate care lucrează în producția

limita fondului disponibil locuință de stat, de dreptul a li se închiria o locuință, respectarea dispozițiilor Ie

Citeva sublinieri legate 
de aplicarea legilor nr. 4 și 511973

li se închiria locuințe din fondul de stat cu plata chiriei prevăzute de lege, care este a- ceeași ca și pînă în prezent sau chiar mai mică, în condițiile de suprafață excedentară normată (10 mp în loc de 8 mp.) Chiria suplimentară se va plăti pentru suprafața ce depășește 10 mp de fiecare membru al familiei. Prin familie care are dreptul pentru închirierea spațiului locativ de stat se înțelege : soții si copiii precum și părinții soților întreținuți de aceștia. Dreptul de a închiria locuințe proprietate de stat, indiferent de venitul mediu lunar îl au și tinerii nou încadrați în producție, timp de 5 ani de la angajarea lor. tinerii căsătoriți, care la data căsătoriei, nu au depășit vîrsta de 28 ani., timp 
de cinei ani de Ia căsătorie,

materială, în activitatea de proiectare, cercetare științifică și învățămînt; absolvenții repartizați în producție veniți din alte localități ; tinerii căsătoriți ; salariații încadrați pe bază de concurs veniți din alte localități, ceilalți salariați și pensionari. In cadrul fiecărei categorii se acordă preferință celor care au condiții grele de locuit, îndeosebi familiilor cu mai mulți copii. Celor a căror locuință se demolează vor închiria de asemeni locuință din fondul stat iar locuința avansul pe care cumpără.Salariații și pensionarii cu 
un venit mediu mai mare de 
1 100 Iei lunar pe fiecare mem
bru de familie pot beneficia

de suma primită pentru demolată va constitui pentru noua locuință o construiește sau o

în de de cu gale privind normarea locuințelor și plata chiriei majorate.De asemenea, cetățenii care dețin în prezent o locuință din fondul locativ de stat iși vor păstra în continuare dreptul de a deține această locuință cu plata chiriei legale, neoutînd fi evacuați decît în condițiile prevăzute de lege.Important este faptul că, cetățenii cu un venit de peste 1 105 lei lunar pe membru de familie care dețin în prezent o locuință din fondul locativ de stat și care nu-și vor construi sau cumpăra locuința timp de doi ani, adică pînă la I aprilie 1975, vor putea deține în continuare locuința proprietate cuiesc, jorate.Chiria28—33 din Legea nr. 5/1973 se majorează în cazurile arătate după cum urmează : cu 50% cînd salariul, respectiv pensia care a constituit baza de calcul a chiriei este de pînă la 1 500 lei, cu 75% pentru cazul în care salariul, respectiv pensia este de la 1501—2000 lei, cu 100% pentru cazul cînd salariul sau pensia arte mai mare de 2 000 lei : (exemplu i dacă în prezent pentru locuința oare o deține un cetățean pîă-

de stat pe care o lo- cu plata chiriei macalculată pe baza art.

Ion MISCHIU, 
secretarul Comitetului executiv 

al Consiliului popular al 
municipiului Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)
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cînd ne-am fi cunoscut
Ceas de ceas. Să nu 

înseamnă permanență. 
Eu nu dau definiții, 

și cred că am reușit

La fereasta colosului de me
tal, îndrăzneț înfipt în albas
trul cerului, am distins, abia 
perceptibilă, mișcarea unei 
mî-ini ce părea să indice ce
va,... apoi un cap... înălțimea 
de aproape 40 de metri a ma
caralei nu-mi înlesnea vizibi
litatea.

- E maca-ragistă, mă „a- 
vertizează un zidar care-mi

17 ani, care, deocamdată, 
lucrează la I.P.S.P. și urmează 
liceul seral „ca să-și îmbogă
țească cunoștințele și apoi va 
munci și ea pe macara". So
țul ei, comunistul Ion Floricel, 
e tot mocaragist dar acum e 
tot la atelierul LP.S.P.-ului. 
„Iar fata cea mai mrcă e în 
dasa o Vlll-a, ea încă nu știe 
precis ce să urmeze

urmărise... curiozitatea, 
fată bună, ne-nțeiegem bine 
și ne-ajută mult. Și despre dîn- 
sa ați putea să scrieți ceva. 
Parcă ne-ar.fi soră...

De la etajul 6 al viitorului . 
„turn" G. 1-2 pînă la cabina 
de comandă a macaralei mai 
erau vreo zece metri. Pauza 
de masă, pe terminate. Un 
zidar o strigă. Și conversația 
noastră n-a dur.at mai mult de 
5 minute. Suficient timp în 
care să aflu că Dumitra Flori
cel lucrează de 8 ani în Va
lea Jiului, că a îndrăgit atît de 
mult meseria aceasta pe care 
o practică la înălțime incit 
n-ar schimba-o „oentru ni
mic în lume". Că de la ea 
s-a „molipsit" ?i firea ei, de

confesa cu mîndrie macaragis- 
ta.

Aceeași mîndrie parcă i se 
putea citi și cînd mi-a amintit 
că a contribuit și la înălțarea 
din fundație a liceului din Lu
peni, liceului din Petroșani, a 
blocului turn din fața stadio
nului, patru blocuri în Aero
port, vreo două în Vulcan", 
toate „crescute" sub ochii ei, 
cu ajutorul pîrghiilor de oțel 
dirijate de ea.

„Pentru mine nu există moi 
mare bucurie decît aceea 
cînd, stînd în această cabină, 
ajut pe muncitorii, care, par
că-mi sînt copii și le văd pe 
toate cum cresc sub ochii 
mei"...

Ion LICIU

Permanență...O definiție sui-generis a noțiunii de MUNCA mi-a fost propusă de minerul șef de brigadă Ioan Demeter. Ne-am întâlnit pur și simplu ca unnare a unei erori, sau a unei pure neînțelegeri, la comitetul de partid al 
E.M. Paroșeni... „Cred că nu cu mine doreați să discu
tați. Am aflat... — și fața omului din apropierea mea, de pe care deruta și surprinderea deja se dezlipiseră, se destinde într-un zîmbet larg, atotcuprinzător — că vă 
interesează cauzele neindeplinirii sarcinilor de plan de 
către unele brigăzi. La mine nu-i cazul ! Munca pentru 
mine înseamnă permanență. Adică să fii permanent la 
înălțime. Să dai tot ce poți. Poți spune, oare, că ți-ai fă
cut cu adevărat datoria, atunci cînd te dovedești sub 

plan ?...“Interlocutorul se ridică. Dă să plece. 11 opresc : „Vă rog să continuați. De fapt, mă interesează mai mult cei din linia întîi"-.. — încerc s-o „întorc". Deduc că mă aflu alături de un om cane are ceva de spus și nu pot să scap ocazia. Insist. Ii cer o definiție a noțiunii de MUNCA, întrezăresc ceva... inedit. Poate doar pentru simplul motiv că nu mă așteptam să dau, absolut întîmplător, peste o interpretare aparte a unui proces despre care s-a scris și s-a vorbit atît de mult. „Muncă înseamnă perma
nență, ziceam. Dumneavoastră, oamenii condeiulei. imi 
dau seama că doriți o definiție largă. Da’ noi, minerii, 
nu știm multe. Nu ne place să vorbim multe. Noi mun
cim. Permanență, adică cum să vă spun, să nu stai, să 
nu pierzi timpul, să-l utilizezi la maximum, să storci 
din el tot ce poate da. Să fii permanent preocupat. Adi
că să-ți faci treaba așa cum ți se cere. Să dai atît cit ți 
se cere. Zilnic. Ritmic.
rămîi în urmă. Asta 
Asta înseamnă muncă... 
Eu știu ce am de făcut 
înțeleg ce ni se cere"....Ne-am despărțit ea și ani... Muncă, permanență, definiție ; să știi ce ai făcut. Și să faci I

Secretul" reușitei ? Să-ti pretuiesti anii!

Dan R.AREȘ

Cum le este vorba
faptaașa SI» •Turnătoriile au ceva

Sînt oameni care odată a- 
junși pe o treaptă a Împlini
rilor, cu resurse și cunoș
tințe imbogăfite se avîntă 
spre o treaptă nouă, spre o 
noua cucerire. Un astfel de 
om este■ ’și CONSTANTIN
ADĂMUȚ, locțiitorul secre
tarului comitetului de partid 
de la „Vîsoozu" Lupeni.

La cei 30 de ani di săi, 
Constantin Adămuț a par
curs un drum făcut paraă

anume pentru a constitui un 
exemplu. In anul 1 959, ter
mină cursurile școlii pro
fesionale din Lupeni. Intră 
în producție in același an, 
ca lăcătuș în stibteran. Un 
an mai tîrziu, începe cursu
rile liceului seral din Lu
peni pe care le termină în 
patru ani; in 1 965 se trans
feră la „Vîscoza“ Lupeni 
iar în anul 1 966 reușește Ia 
Facultatea de științe eco
nomice — Cluj, (cursurile 
fără frecventă), pe care a 
absolvit-o cu cîteva luni în 
urmă.

L-am întrebat în ce constă 
secretul acestor reușite, a ă- 
cestci ascensiuni continue 
în viafă, cunoscînd că, în 
tot acest tjmp a fost angre
nat în numeroase activități 
obștești, profesionale etc.

— Pe lingă toate activi
tățile la care v-ați referit 
— mi-a răspuns interloculo-

rul —-, mal am și pe aceea 
de cap de familie. Am soție, 
o fetită de 5 ani... Referitor 
la secret, cred că am să 
dezamăgesc. Nu e vorba de 
nici un secret, ci, pur și sim
plu de muncă, de muncă per
severentă de zi cu zi, de do
rința de a face ceva in viafă. 
Mi-au plăcut întotdeauna oa
menii care au făcut multe 
in viată, la timp și bine. A- 
poi, tot ce am obținut pînă 
acum, am făcut cu ajutorul 
colectivului, al oamenilor în 
mijlocul cărora am muncit. 
Drumul parcurs de mine în 
viafă, se identifică, de fapt, 
cu drumul a milioane de ti
neri, care muncesc și înva
ță pentru a deveni astfel cit 
mai folositori societății 
noastre socialiste. Sînt si
gur că, nimic nu aș fi putut 
înfăptui, dacă nu aș fi bene
ficiat de condițiile create 
întregului tineret, TUTU-

POSTA PAGINII
4* Ceea ce dv., stimate tovarășe Constantin Peloiu (miner șef de brigadă la mina Livezeni) susțineți că vi s-a întîmplat la frizeria din cartierul Aeroport — Petroșani, nu se..._ confirmă. Angajații cooperativei „Unirea", pe care dv. îi înfierați, nu recunosc că cele relatate corespund adevărului. Dacă martorii pe care ni i-ați numit în scrisoare ar fi avut și adresă, poate că altfel am fi acționai.„Un număr de 5 salariați de la Depoul C.F.R." ; In fond, dacă adevărul este cel „propagat" cu atâta... crez de dv., de ce nu vă specificați pe scrisoare și numele. Am fi dorit să stăm de vorbă, să aflăm detalii, să clarificăm împreună, totalmente „problema" celui care „nu ne face cinste". Vă rugăm să reveniți. „Cazul" ne interesează, dar dorim și identitatea dv.

- Hoi, dragă d-aci, că noi n-avem „fețe" de muncitori !...

Prezent. Acesta este vîntul care marchează începutul activității de fiecare zi a tînărului Ilie Belea.Prezent răspunde dimineața pe șantierul de construcții din Vulcan. Prezent răspunde după-amiaza în clasa a Xll-a a liceului seral. Biografia i se confundă cu biografia milioanelor de tineri născuți în era luminoasă a socialismului. A învățat meseria de instalator sanitar șantier. Nu s-a lăsat ni-

I IIIaparte, deosebit de celelalte locuri de muncă. Și acest lucru se justifică poate tocmai prin faptul că letele nisme, metalului, în aceastăOamenii multe vorbe, se înțeleg mult prin semne, limbaj numai plimba; petele dreaptă spre cuptor. Și cupto-. rul răsuflă puternic și răgușit, răcnește și scuipă foc și metal topit prin gura larg deschisă. Oameni, acești oameni minunați, strunesc însă și focul și metalul topit căruia-i dau forma pe care o vor ei.Secția turnătorie a I.U.M.P. corespunde perfect acestei descrieri. Brigada condusă

loan Șerban se află în plină acțiune, ca toate colectivele vrednice în preajma unei sărbători. Turnătorii formatori Mircea Pavel, Traian Negoi, GrigoTe Răduț modelează formele. E o operație dificilă. Gere răbdare, multă migală și mai ales multă, multă experiență. Cu cît formele mai bine executate, cu piesele după răcire vor mai precise și operația de finisare va fi mult ușurată. Iată de ce modelatorii răspund întotdeauna cerințelor cu siguranța și stăpînirea de care numai bunii meseriași sînt capabili.Cuptorul are ceva fascinant. Dar acest colos ascultă cuminte toate poruncile „stăpînilor“ săi, Lazăr Banna și Nicolae Trif. La comenzile lor cuptorul se supune docil, se calmează și lasă să i se scurgă din măruntaie izvorul clocotitor de metal.Lucrurile merg bine ia turnătorie. Toate eforturile u- nite ale oamenilor se concretizează în rezultate pe măsura oamenilor. E suficient să amintim faptul că de la începutul anului planul de produc
ție a fost realizat și chiar depășit substanțial. Sînt rezultate la care fiecare din acești îmblîn- eitori al focului și-a adus o vie contribuție. Marelui angajament patriotic de a realiza cincinalul în patru ani și jumătate i-.au adăugat unul ine
dit: realizarea acestuia în pa
tru ani. Colectivul, unit, omogen este hotărît să dea totul pentru a materializa această năzuință comună. Optimismul și încrederea în forțele proprii ale oamenilor sînt garanții că între vorbele și faptele lor nu este deosebire.

am învățat să prețuiesc tim
pul, să dau timpului, anilor, 
zilelor o încărcătură cit 
mai mare de fapte...

—• E un comunist pe cate 
te poți bizui oricînd și ori
unde. Un om bine pregătit 
politic și profesional, cu o 
conștiință înaintată, acesta 
este economistul Constantin 
Adămuț — spunea tovarășa Maria Tomșa, secretara co
mitetului de partid pe fabri
că. De fapt toți cei cu care 
am stat de vorbă, 1-ău ca
racterizat pe Constantin A- 
dărnuț drept un comunist 
cu un înalt simț de răspun
dere în îndeplinirea sarcini
lor, un model de corectitu
dine, principialitate și con
duită în activitatea sa pro
fesională, obștească și 
familie.

aici se plămădesc sche- atîtor mașini și meca- sîngele fierbinte al E o căldură toridă împărăție a focului, lucrează fără prea _ tnai printr-un al gesturilor, cunoscut de ei. Macaraua își aripa de oțel peste ca- muncitorfior și se în-

din
pe

a
nu

aceasta ex- 
împrumutat 

de a nu da 
greutăților,

M. BLENDEA, 
„Vîscoz.a" Lupeni

munca
poate/nu se

ROR ACELORA CARE 
VOR să-și ridice pregătirea 
profesională, de către socie
tatea noastră. Aceste condi
ții au dus la situația ca, un 
lăcătuș mecanic cum eram 
cu ani în urmă, să fac lice
ul seral, să urmez cursuri
le unei facultăți, să devin 
economist.

— Nu am intenția de 
Întocmi o biografie dar
pot neglija un adevăr: la 
30 de ani aveți o biografie 
bogată.

— Cum am reușit, deci, 
să-mi îmbogățesc biografia? 
Dacă aș spune că a fost u- 
șor, cu siguranță că aș 
minți. Dacă aș spune că e 
foarte greu, cred că aș exa
gera. Trebuie să spun insă 
un lucru: sînt nepot și fiu 
de miner. Poate 
plică totul am 
tăria și ambiția 
înapoi din fața

sînt atît fi Brumui

devenirii

Ne-a sosit, recent, la redacție o scrisoare de la muncitorul Victor Eftenie, component al echipei de fierar-betoniști, condusă de Eugen Amzulescu, care activează în cadrul lotului Lupeni al șantierului Valea Jiului al T.C.M.M. Autorul scrisorii își exprimă nemulțumirea pentru salariul primit, mai ales ținînd cont de faptul că respectivul colectiv lucrează în acord global. „Vă rog să binevoiți să-mi dați o explica-, ție... și anume dacă sînt în același lot de lucru și sîntem- (echipe) cu același număr de oameni... de aceeași meserie...'" Considerînd aceste condiții, o- mul nostru întreba dacă este posibilă diferența între salariile câștigate de membrii celor două echipe... Colectivii? de... referință : cei condus de Gheorghe Ilaș.Am descins la fața locului și, în prezența lui Victor Eftenie, normatorul Iosif Dane ne-a pus la dispoziție scriptele spre edificare. In luna martie echipa Iui Gheorghe Ilaș, cuprinsă în acord global, a realizat peste planificat 4 065 lei, indicele de salarizare fiind de 1,16 în baza obținerii unui procent de îndeplinire ă normei de 1,37. Echipa lui Eugen Amzulescu a reușit să atingă doar un procent de realizare a normei de 1,09 care a condus la un indice de salarizare de 1,04... „Iată de ce ați luat numai 63 lei peste tarifar", i s-a spus luj Eftenie. „Dar eu am muncit I“ a replicat el. Și la argumentele aduse nimeni plică, cești, toțischimbulDe data în cauză, Eugen Amzulescu,contrareplici re : cîțiva care nu trag ?“

n-a avut nici o contrare- „Dar, dumneata tovarășe Eftenie, din echipă așa cum asta și și șeful
mun- însâ prestează trebuie ?!?" muncitorul de echipă au formulatneconvingătoa- „Ce să le facem noi la cei „Deter-

minați-i să lucreze cot la cot cu voi!“ a continuat șeful lotului, inginerul Suciu Duca. Intr-adevăr, ceea ce se pune în balanță este rezultatul colectiv în baza efortului colectiv.Echipa în care vă desfășurări activitatea, tovarășe Eftenie, este necesar să realizeze contractul pentru a- cord global, prin strădaniile convergente ale tuturor membrilor din formație. Nu-i e- chitabil ea unul să efectueze și „porția" de lucru a altuia care, într-o stare de dolce far- niente (,,...las‘ să tragă, că doar nu m-oi omorî eu...“), așteaptă să ia aceeași... porție de bani cu dumneata, care ai muncit conștiincios, ai folosit din plin orele de program, ai risipit sudoare, într-un cu- vînt. „Qar eu am muncit!“ Da, dar toți se cuvine să muncească. Nu-i drept, nu-î cinstit și nu se poate îngădui ca lenea să fie răsplătită ca vrednicia. Echipa în care îți des- fășori activitatea, tovarășe Eftenie, reprezintă un fel de societate în mic. Relațiile de armonie, de înțelegere reciprocă, sînt cele care trebuie să învingă. Și așa precum în societatea noastră socialistă, munca și numai munca dă măsura omului, în care apoi- tul concret la crearea valorilor materiale și spirituale constituie unicul criteriu al aprecierii, al evaluării individului, tot așa în societatea în mic, căreia îi aparții, numai efortul fiecăruia integrat pe deplin interesului colectiv se cere a fi prețuit. Cui nu înțelege a- cest lucru să i se zică de la o- braz — aici actele de caritate nu-și au rostul1 — o dată, de două ori, și, în fine, .dacă nu pricepe... Acționați astfel și în curînd se vor da și acești puțini pe brazdă... N-au de ales. O altă cale nu există !
T. MORAR

I

ciodată învins de greutăți. Ge -e drept întotdeauna l-au ajutat să depășească obstacolele și oamenii din jurul lui. Mulți dintre locatarii confortabilelor apartamente din orașul Vulcan au adus, în sinea lor, mulțumiri nte- eunoscuților care au montat vanele pentru băi, chiuvetele, oglinzile. Echipa de instalatori a lui Petru Man- tea formată din 8 oameni a constituit pentru tînărul Ilie Belea retorta în care s-a modelat ca om — moral și profesional, — făcîndu-l să-și iubească cu pasiune meseria, colectivul în care lucrează. In 1971 convins că locul luite printre comuniști. Și oamenii care-1 crescuseră șantier l-au primit în rîndu- rile lor pentru că îl cunoșteau ca pe propriul lor copil. Harnic, priceput, disciplinat — iată cîteva calități care i-au determinat să-i acorde încrederea plină de răspundere a primirii în rîndurile celor dinții oameni ai țării — comuniștii. Astăzi se află în pragul absolvirii celor 12 clase. Drumul spre continua, perfecționare, 3 ceastă cerință a societății noastre aflată în plin pro- qres a fost înțeles pe deplin și urmat cu consecvență de tînărul Ilie Belea.

s-aes-

Valeriu BUTULESCU 
student I. M. P.

I I

I

pe

Gheorghe POPESCU 
coresponden! i

Colectivul este chemat să ajute

UN OM, PE CALEA CEA
15 pagini, pe hîrtie de caiet școlăresc „dictando". Un 

scris nu prea lizibil, un stil nu prea ordonat, emanînd insă 
o logică și o cunoaștere a adevărurilor vieții... de-a dreptul 
descumpănitoare. Am citit scrisoarea MARTEI O Li M S CU 
din Petroșani de cîteva ori. Nu ne venea să credem că o fe
meie simplă să dovedească o atît de mare forță de investiga
ție neprecupețindu-și timpul pentru aflarea izvoarelor rătă
cirilor morale ale unui semen ! Numai o mare dragoste de 
oameni îți poate da o asemenea putere... Cu scrisoarea Măriei 
Olinescu în... minte, ne-am adresat tovarășului RADU LU- 
PAȘCU, secretarul comitetului de partid de la mina Dîlja, 
unde lucrează, ea miner șef de brigadă, Gheorghe Grigoroaia, 
„eroul" disecat, cu o intransigență demnă de invidia oricui, 
pe cele 15 pagini de caiet. Adevărul nu poate fi combătut! 
„Da —- aflăm, fără a fi cîtuși de puțin surprinși — Grigo
roaia e un miner bun, are rezultate remarcabile. Comporta
rea sa în familie și societate lasă însă de dorit. E o discrepan
ță totală ! Nu sintem străini de toate aventurile lui nocturne. 
E un om pe care colectivul nostru nu a reușit să-l schimbe. 
să-J aducă pe calea cea bună..."

Să dăm, însă, cuvîntui... faptelor. Și s-o lăsăm pe Marta 
Olinescu să povestească, așa cum știe ea:

BUNA!

mare scandal, Ia bufetul 
spatele gării, cu hainele rup- 
plin de norqi și singe. Lo- 
și era lovit cu pumnii, cu

„L-am văzut prima oară prin 
vara lui 1972. Era în centrul u- 
nui 
din
te,
veo
pietre, cu ce se nimerea... L-am 
revăzut la restaurantul „Parîn- 
gul" din Aeroport, în 12 martie. 
La o bere, prelungită, turmentat,

împreună cu un alt cetățean, il 
înjura și îl amenința cu înjunghi
erea pe un al treilea, cate nu 
era de față. A doua zi, nu .găti
sem acasă, am venit cu soțul 
meu să prînzim la „Paringul". 
Era aco-lo cel ce. mă obseda... 
A venit după vreo jumătate de 
oră, o femeie, soția lui, proba
bil, să-l cheme acasă. A alungo-

t-o, spunîndu-i că o să plece la 
cabană, că acolo nu-l va mai 
găsi nimeni. A înjurat-o și o 
brutalizat-o. A plecat și eu am 
urmărit-o. Am aflat astfel unde 
stă și unde lucrează Gheorghe 
Grigoroaia, tînărul despre care 
vă scriu. La mina Dîlja unde 
m-am interesat fără a spune ci
ne sînt și ce vreau am aflat... că 
e pe panoul de onoare, fruntaș 
în producție... Aș vrea să-i pun 
acum și cîteva întrebări acestui 
tînăr. Am 45 de ani și-mi pot 
permite să-l pun un pic la ounct. 
Iți amintești, Gheorghe Grigo- 
roaia, soția te ținea de braț. 
Te smulgeai și la un moment dat 
ai vrut să-i dai haina. De haină, 
avea oare, nevoie sau de dum
neata ? Ești fruntaș la locul de 
muncă. In societate, ce loc 
ocupi ? Cum va crește copilul 
dumitale, văzîndu-te zilnic 
nind pe două cărări de 
restaurant ? Dacă în locuri 
blice te porți așa cu soția, 
vei fi făcînd oare acasă ?
un model, un exemplu
copilul dumitole ? Cite ore De
tract zilnic alături de el ? Dar 
in restaurant ? Dar cu soția ? 
Cunoaște colectivul de muncă al 
„fruntașului" Grigoroaia că „șe-

ve- 
la 

pu- 
ce-i 
Ețti

pentru

ful" habar nu are unde locuiește, 
intr-un apartament sau la o... 
masă de restaurant ? Dintre toți 
cei ca-re-l cunosc, care-i sint ve
cini sau prieteni, nu și-a dat 
nimeni seama că Gheorghe Gri- 
goroaia e pe marginea prăpas
tie? ? Nimeni nu-l ajută so nu-și 
risipească familia ? Lasă '’■es^au- 
rantele și „prietenii" care-ți 
beau mințile, Gheorghe Grigo
roaia I Ai familie, ai nevoie de 
odihnă și liniște pentru ca la 
mină să faci o treabă si mai 
bună. Uită renumele pe care-l 
ai, de „aventurierul de ne strada 
Unirii" și revino... Adună-te de 
pe drumuri și fii și în viața pu
blică, în societate, fruntaș adică 
demn ca la mină. Altfel, nici o 
valoare n-au „titlurile" pe care 
le obții acolo, în exploatare. 
Ești mic dacă în societate nu te 
dovedești „mare", corect exem
plu, om disciplinat, civilizat I

*

Nici un comentariu in plus. 
Absolut nici un oomentonu I 
Așteptăm comentariile celor 
ce-l cunosc pe Gheorghe Gri
goroaia...
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Primirea în partid - o sarcină permanentăExperiența ne-a demonstrat că întărirea continuă a rolului conducător al organizației de partid este hotărîtă de capacitatea și activitatea fiecărui comunist. Parcurgem o etapă în care, așa cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, rolul partidului crește nemăsurat de mult. A- ceasta implică sporirea exigenței față de calitatea de membru de partid, primirea în rîndurile partidului numai a acelor oameni care prin trăsăturile lor politice, morale și profesionale, prin întreaga activitate se dovedesc demni de înalta calitate de membru al Partidului Comunist Român.In organizația noastră de bază, pir. 6 de la mina Dîlja, comuniștii au sprijinit întotdeauna activ pe cei care au dorit să fie primiți în partid spre a însuși prevederile statutului P.C.R., politica partidului nostru.Rolul conducător al partidului în societate poate fi exercitat eficient pînă jos, la fiecare loc de muncă, prin exemplul personal și activitatea membrilor de partid.Activitatea de întărire a rîn- durilor partidului în oroani- zația noastră nu se desfășoară la întîmplare, de la sine. Ea este condusă și îndrumată în perspectivă de comitetul de partid pe exploatare. Biroul organizației de bază nr. 6, în frunte cu secretarul organizației, Vasile Todea. este conștient de faptul că munca de orimire în partid presupune, înainte de toate, desfășurarea unei susținute activități politice și organizatorice în rîndul colectivului sectorului. Toți comuniștii știu că o asemenea activitate se întemeiază pe cunoașterea temeinică a calități
Conlucrare 
fructuoasă
(Urmare din pag. 1)producție au venit, pe parcursul execuției, cu soluții tehnologice care au îmbunătățit, de pildă, gradul de etanșeitate a distribuitoarelor hidraulice de înaltă presiune. Conlucrarea cercetare — proiectare — beneficiar, adică mină, va fi și mai strînsâ în etapa următoare, căci vor trebui studiate a- profundat condițiile de apli- cre în practică, comportamentul prototipului de susținere mecanizată al fiecărui element în parte pentru ca îmbunătățirile aduse loturilor următoare să poată deveni un fapt real. Vă fi o perioadă de experimentare pe care ne străduim s-o facem cit mai fructuoasă.
Mașină de călit 

prin curenți 
de inducție»Specialiștii Uzinei de tractoare din Brașov au realizat o mașină de călit prin curenți de inducție, creditată cu o eficiență economică de peste 700 000 lei, o mare productivitate și un preț de cost redus. Mașina, concepută de inventatorii Ion Moșneag, Nicolae Șo- văilă, Teodora Sechel, și Dorin Stanciu, asigură o productivitate mai mare cu 80 la sută față de mașinile obișnuite.

(Agerpres)

Pe urmele semnalelor critice ale ziarului
Lupeniul pe făgașul 
mal bunei gospodăriri Relevam în articolul „Orașele noastre pot și trebuie să fie mai bine gospodărite**, publicat în „Steagul roșu** nr 7282 din 3 aprilie a.c., că la Lupeni acțiunile de curățenie și infrumusețare nu cunoșteau la acea dată (1 aprilie) amploarea reclamată de cerințele bunei gospodăriri generale a orașului. „Fiind prima zi dedicată acțiunilor de gospodărire și înfrumusețare a orașului din această primăvară, deși sarcinile au fost judicios stabilite în ședința ce a avut loc in 30 martie — se spune în răspunsul referitor la acest articol trimis redacției de Comitetul executiv al Consiliului popular al orașului Lupeni — participarea întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor de masă precum și a cetățenilor a fost sporadică și lipsită de rezultate deosebite. Urmare acestui fapt, biroul permanent a analizat din nou situația și eu participarea comandamentului de înfrumusețare, a stabilit măsuri eficiente pentru impulsionarea acțiunilor în vederea realizării tuturor lucrărilor planificate în a- ceastă primăvară. Eficiența a- cestor măsuri s-a confirmat prin participarea în zilele următoare a unui mare număr de cetățeni la acțiunile de curățenie, de recondiționară a spațiilor verzi, de plantare a arborilor și arbuștilor ornamentali. Apreciem — se spune în încheierea răspunsului — că semnalele critice apărute în ziar au avut un efect mobil’zator. constatîndu-se o amplificare a participării de- putaților. organizațiilor de masă și a cetățenilor la acțiunile de curățenie și înfrumusețare a orașului1*.Si alte acțiuni și rezultate 

lor oamenilor, a ipodului cum participă la îndeplinirea planului de producție, educarea lor în spiritul normelor de partid, ale eticii și echității socialiste. In acest fel a fost posibil ca organizația noastră de bază să primească în perioada de timp trecută de la alegerile din luna octombrie 1972, un număr de 10 membri de partid. Toți cei primiți sînt oameni de bază în sector ca, Dionisie Bartha și Miu Simionescu, lă-
Viața 

de partid

câtuși de mină, Traian Oroia- nu, miner, Gheorghe Bert- holdi, electrician, Andrei Sava, mecanic de locomotivă de mină și Iulian Irimie, supraveghetor de transport. Putem remarca faptul că pentru cei primiți, intrarea în partid a fost un act de conștiință, de aderare din convingere Ia politica și ideologia partidului. Comuniștii din organizația noastră care le-au âcordat această calitate sînt convinși că fiecare membru de partid nou primit contribuie la întărirea eaoacității organizatorice și politice a organizației noastre.Deși organizația nr. 6 este puternică, numărînd actualmente peste 100 de membri, nu am făcut încă totul în privința primirii în partid. Avem posibilități ca să întărim în continuare rîndurile partidului prin primirea de noi membri care să aducă un plus de vigoare activității organizației
ȘCOALA

(Urmare din pag. 1)

devenit pentru noi o regulă, 
călindu-ne și devenind la iei 
de curajoși... Școala la Bec- 
șa și a celorlalți șeii de bri
gadă cu care am lucrat pînă 
în '62 a lost pentru mine anii 
de ucenicie, care m-au desă
vârșit în meseria de miner.

— De ce te-ai oprit la ri
nul 1962?

— Pentru că atunci am lost 
numit șei de brigadă. Mi s-au 
încredințat 25 de oameni de 
care trebuia să răspund.

— Ai avut emoții ?
— Nu pot să spun că eram 

indiferent. Una e să răspunzi 
numai de munca ta și alta să 
ai în subordine trei schim
buri. Aveam, ce-i drept, ex
periență, dar trebuia să-mi 
însușesc și arta de a lucra cu 
oamenii. După o perioadă, 
cind le-am cunoscut capaci
tatea, puterea de muncă și 
caracterul, am știut care 
„cîți bani face", și unde și 
cum să-i folosesc... Și așa în 
cadrul brigăzii au crescut 
zeci și zeci de oameni cu 
care ne putem mîndri. Îmi 
vorbește de Constantin Hel- 
ciug, care a „venit în briga
dă ca, simplu vagonetar. Era 
un copilandru. A urcat, rînd 
pe rînd, de la vagonetar ia 
ajutor de miner, apoi la mi
ner, iar astăzi este maistru 
Ia Exploatarea minieră DII- 
ja“... Sau de Vasile Constan
tin, venit cu un an în urmă, 
care recent a fost selecționat 
pentru cursurile de calificare 
în meseria de ajutor miner. 
Și alte și alte exemple.

Au existat și momente di
ficile în munca brigăzii ? De- 

furnizate redacției de corespondenții voluntari și publicate în ultimele zile au venit să confirme faptul că orașul Lupeni se află pe făgașul mai bunei gospodăriri. Vom consemna la momentul potrivit, bilanțul noilor realizări gospodărești de aici, contribuția prețioasă a locuitorilor orașului la obținerea lor.
Măsuri prompteIn răspunsul trimis redacției de către T.A.P.L. Petro

In fața clădirii poștei, lucrătoarele I.G.L.-ului au ieșit tn ajutorul primăverii, plantind pu- 
ietii viitoarelor flori ce vor parfuma strada principală a Petroșaniufui.

noastre prin aportul lor substanțial în îndeplinirea sarcinilor trasate atît pe tărîm profesional, în producție, cit și pe linie obștească.Activitatea sectorului nostru este multiplă. De la cea de bază — transportul producției—, pînă la repararea locomotivelor electrice și Diesel de mină. îmbunătățirea activității pe linie politică și profesională în sector este asigurată în toate compartimentele de către membrii de partid, fie că este vorba de procesul de transport pe verticală prin puțuri de extracție, fie pe orizontală, cu locomotive Diesel și electrice de mină. Numai în acest fel s-a putut asigura ca planul de producție pe primul trimestru să fie realizat și depășit, iar de la prima zi de lucru a anului și pînă în 23 aprilie 1973 colectivul comp ir- timentului de transport din sectorul IV. general, în frunte cu cei 100 de comuniști, a contribuit Ia aducerea la suprafață a producției de cărbune brut și a mai multor mii de vagonete cu steril din lucrările de pregătire și investiții, la aprovizionarea cu materialele necesare brigăzilor.Colectivul nostru de muncă, în frunte cu comuniștii, muncește în spiritul hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. din fe- bruarie-martie a.c. La această activitate iau parte cu mult entuziasm și cei noi primiți în partid între care îi menționez pe Traian Oroianu, Andrei Sava și Aurel Tudorache care dau randament maxim la locurile lor de muncă, constituind adevărate exemple de dăruire în muncă, de conduită în societate.
Carol LASZLO, 

maistru principal, mina Dîlja

BRIGĂZII
sigur, chiar în trimestrul 1 al 
acestui an s-a trecut la înlo
cuirea lemnului cu stîlpi hi
draulici. A fost o muncă mi
găloasă, însoțită de o mare 
atenție. O greșeală ar fi pu
tut duce la surpări, la între
ruperea exploatării stratului. 
Dar nu s-a întîmplat așa. Fă
ră a se opri cu lucrul, bri
gada a dus la bun sfîrșit a- 
ceastă lucrare, preluată din 
schimb în schimb pînă la ter
minare... Un mare merit revi
ne aici șefilor de schimb ion 
Todea, Deac Leon, Ion Pop II 
și Ludovic Vass, care au dat 
dovadă de hărnicie, pricepe
re și cura j.

— Pe primul trimestru al 
anului, brigada noastră a dat 
1000 tone de cărbune peste 
plan, se destăinuie cu mîn- 
drie șeful de brigadă. Și lup
ta continuă. Răspunzînd che
mării la întrecere, lansată în 
adunarea activului de partid 
lărgit de fa Centrala cărbune
lui Petroșani și mina Dîlja, 
unde s-a lansat valoroasa ini
țiativă : „Luna aprilie, lună 
de producție sporHă", noi 
n-am slăbit ritmul. Dimpotri
vă, Iuînd unele măsuri pen
tru intensificarea lui, am dat 
pînă în prezent peste planul 
lunar mai mult de 100 de 
tone cărbune, cantitate care 
sporește cu fiecare zi.

M-am despărțit de interlo
cutorul meu, cu gîndul la 
minerii crescuți la școala bri
găzii lui, cu gîndul la schim
bul care tocmai intra în sub
teran, cu scopul de a conso
lida succesele brigăzii, de a 
întîmpina ziua de 1 Mai cu 
alte fapte de vrednicie mi
nerească.

șani, privind nota publicată în numărul 7282 din 3 aprilie a.c. al ziarului, se spune : „Ospătară Nuți Breabăn de la Bufetul „Jiul1* Petroșani și-a recunoscut atitudinea negativă, fapt pentru care, fiind la prima abatere a fost sancționată cu mustrare, conform prevederilor art. 100, . lit. a din Codul muncii.Ajutoarei șefului de unitate, Maria Oiță, i s-a dat notă observatorie pentru nesu- pravegherea personalului din subordine.11

Policlinica Petrila. Medicul specialist Sebastian Telbisz în 
al 8-lea an de profesie. Foto C. BARBU

I Chestiune
I Treci pe drum. Nimeni nu te poate obliga să circuli cu Igîtul blocat, cu privirea în„pămînt- Așa că mergi “u 
I fruntea sus, privești, admiriorice „peisaj** frumos, de- Itești, te indignează neglijența, dezordinea, urîtul. O dependință „uruită1* expusă ia 
I stradă, un gard „căzut1* debătrînețe ori din acelea care Inu au rezistat „încercărilor1* la care le-au supus unii conducători auto, o grămadă de 
I gunoi neridicat etc. etc., dis- 
I plac, umbresc ceea ce este 
I plăcut), fac o prezentare nedorită edililor. Asemenea aspecte oferă multe artere de circulație pietonală intensă

La „celebra" intrare (poarta nr. 2) de la stadionul sportiv din Petroșani domină în prim plan gunoaie, noroi, și alte dependințe gata de... prăbușire...„Tîrgul de primăvară"De cîteva zile, în magazinele și raioanele de confecții și tricotaje pentru bărbați și femei au fost afișate prețurile reduse — cu 25 la sută — pe perioada „Tîrgu- lui de primăvară11 (16 aprilie _ 20 mai 1973). Totodată s-au pus în vînzare numeroase articole de îmbrăcăminte specifice perioadei de primăvară-vară, cumpărătorilor oferindu-li-se condiții avantajoase pentru procurarea veșmintelor necesare. Astfel, în zilele „Tîrgului de primăvară** o gamă largă de 
confecții bărbătești pentru adulți, adolescenți și copii — cum sînt pardesiile, de-în comerț, motorete „Mobra“Pentru satisfacerea cerințelor crescute în acest anotimp de motorete și biciclete, comerțul pune la dispoziția cumpărătorilor un număr sporit de motorete tip „Mobra- 50" și biciclete „Velorom1', fabricate de Uzina „6 Martie11 din Zărnești.Calitățile superioare ale motoretei Mobra, aspectul modem care satisface toate exigențele. motorul puternic, de mare randament, suspensia cu amortizoare hidraulice, viteza maximă de 60 km pe oră și 

de... peisaj din Petroșaniul nostru. Referirea o „localizăm1* dc data aceasta pe strada I. Creangă, stradă paralelă cu stadionul „Jiul** și Casa de cultură, dar am putea să far cern astfel de... trimiteri la multe alte străzi. E adevărat, în cazul dependinței sau dependințelor la care ne referim, primii care au datoria să facă ce trebuie pentru schimbarea „peisajului" sînt locatarii respectivi, dar nici edilii orașului nu oot rămîne neclintiți, pasivi, în fața lor. E vorba doar de fața orașului. Așa că...
T. VRINCEANU

miurile, scurtele și sacourile din stofă, precum și raglanele din țesături de bumbac și tip bumbac se vînd cu o reducere a prețului de 25 la sută. De asemenea, s-au efectuat reduceri de prețuri în același procentaj și la taioare, comipleuri, jachete, rochii etc. din stQfă și la alte confecții pentru adulte I și adolescente. țMagazinele și raioanele !care vînd tricotaje au fost aprovizionate cu pulovere, jachete, bluze, veste, costu- mașe — din fire P.N.A. și lină — pentru adulți, adolescente și copii.
consumul redus (de 3,5 litri benzină pe 100 km), precum și condițiile avantajoase de vînzare (și în rate) rețin a- tenția cumpărătorilor din Valea Jiului, față de acest produs de calitate al industriei românești.

FILMEJOI, 26 APRILIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Adio arme, seriile I-II; 
Republica : Nunta de piatră ; PETRILA: Ultimul tren din Gun Hill ; LONEA — Minerul: Agentul nr. 1 ; 
ANINOASA: Meridianulzero ; VULCAN : Zestrea ; LUPENI — Cultural : Vacanță la Roma ; Muncitoresc : Anna celor 1 000 de zile. seriile I—II.

PROGRAMUL 1. 5,00 Buletin de știri ; 5,05 Cu cîn- tecul și jocul pe plaiurile țării. 5,30 Jurnal agrar ; 5,40 Melodii în zori de zi. 6,00- 8.08 Radioprografflul dimineții; 8,08 Matineu muzical : 8,25 Moment poetic ; 8,30 La microfon, melodia preferată: 9.00 Buletin de știri ; 9,30 Odă limbii române ; 9,50

Noi măsuri in sprijinul populației
pentru stimularea construcției

de locuințe proprietate personală
(Urmare din pag. 1)tește 145 lei, în condițiile cind nu-și construiește sau cumpără locuința timp de doi ani și are venit mediu lunar mai mare de 1 100 lei pe membru de familie, iar salariul care a stat la baza de calcul a chiriei a fost de 2 100 lei, va plăti o chirie majorată cu 100%, a- dică 290 lei lunar).După asigurarea fondului de locuințe pentru închiriere, cetățenilor cu venituri mici, sa- lariațiilor transferați în interesul serviciului și celor care așa cum am arătat au dreptul să primească locuință din fondul locativ de stat, statul poate vinde locuințele de care dispune, în primul rînd cele din clădiri în care există și apartamente proprietate personală, casele mici cu o locuință sau un număr redus de locuințe construite din materiale inferioare sau din materiale durabile, dar cu o uzură avansată precum și cele cu mai multe locuințe tip blocuri. Locuințele se vînd cetățenilor care le ocupă în calitate de chiriași. Lista clădirilor ce se pun în vînzare va fi aprobată anual de Consiliul de Miniștri la propunerea comitetelor e- xecutive ale consiliilor populare județene, Normele neutru determinarea nrețului de vînzare a locuințelor se vor stabili ținînd seama de tipul construcției, gradul de dotare și finisaj, starea tehnică și uzura în timn ; evaluarea acestora se va face de comisii competente.Listele cu prețurile stabilite pentru locuințele puse în vînzare se vor afișa la sediile consiliilor populare, la clădirile puse în vînzare și alte locuri unde pot fi consultate de cetățeni. Cetățenii pot face contestație la prețurile stabilite în termen de 30 zile ur- mînd ea aceste contestații, să fie soluționate de comitetele executive în termen de 30 zile de Ia depunerea lor. In prezent comitetele executive ale consiliilor populare întreprind acțiuni de consultare a cetățenilor care doresc să-și cumpere locuință și fac propu neri corespunzătoare cu respectarea prevederilor legale privind clădirile care urmează să se pună în vînzare și care 'Vor fi aduse Ia cunoștință populației după aprobarea acestora de către Consiliul de Miniștri.In aplicarea acestor legi un rol deosebit revine unităților socialiste deoarece locuințele se vor închiria salariațiilor, pe baza propunerilor colectivelor de muncă în care își desfășoară activitatea, aprobate după caz de comitetele sau consiliile oamenilor muncii ori de alte organe de conducere colectivă.De asemenea, pentru construirea de locuințe proprietate - cu spriiin'-'tului, cetățenii trebuie să fie recomandați de comitetele sau consiliile oamenilor muncii ori de celelalte organe de conducere colectivă din unitățile socialiste unde îsi desfășoară activitatea. Prioritatea în a- cordarea creditelor se <t.ab’- lește de comisii constituite de comitetele executive ale consiliilor populare.Cu privire la casele de odihnă proprietate personală cetățenii pot să-și construiască indiferent de localitatea de domiciliu, în localități balneoclimaterice precum și alte localități care vor fi stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare județene. Casele vor fi de asemenea de

Muzică ușoară ; 10,00 Buletin de știri ; 10X15 Muzică populară ; 10,30 Cîntare României Socialiste ; 10,45 Piese instrumentale de virtuozitate ; 11,00 Buletin de știri; 11,05 Muzică ușoară; 11,15 Din țările socialiste : 11.30„Dorulețui" ; 12,00 Discul zilei ; 12.30 Intîlnire eu melodia populară și interpretul preferat ; 13,00 Radiojurnal ; 13.30 Concert' de prînz ; 14,00 Compozitorul săptămînii : 14,30 Melodiipopulare ; 15,00 Buletin de știri; 15,05 Tribuna a- dio; 15,15 Muzică de estradă ; 15,40 „Cîntare patriei" ; 16,00 Radiojurnal; 16,15 Muzică populară ; 16,30 Știința la zi ; 16,35 Medalion Gelu Solonaonescu; 1630 Publicitate radio ; 17.00 Antena tineretului ; 17,20 Vechi me,c- dii populare ; 17.45 Corala „Rogpr Wagner" din Los Angeles ; 18.00 Orele serii ; 20,00 Zece melodii preferate; 20,45 Consemnări ; 20,50 Ștafetă folclorică ; 21,00 Revista șlagărelor ; 21,20 Emisiune de, versuri; 21,30 Bijuterii muzicale ; 22,00 Radiojurnal ; 22,30 Concert de seară ; 24,00 Buletin de știri; 0,03—5,00 Estrada nocturnă. 

dimensiuni restrinse, strict corespunzătoare necesităților familiilor lor, statul sprijinind construcția acestora prin atribuirea de teren în folosință pe durata existenței construcției.Pentru a pune capăt speculei cu locuințe, legiuitorul a stabilit reglementări precise și sancțiuni drastice împotriva celor care le încalcă. Locatarul principal are dreptul să închirieze o parte din suprafața locativă a locuinței dacă aceasta nu constituie suprafață excedentară compusă din una sau mai multe camere separate.Subînchirierea se face persoanelor stabilite de comitetele executive și turiștilor cetățeni români sau străini, stabiliți de Oficiul de turism Contractul de subînchiriere în formă scrisă se înregistrează la Circumscripția financiară. Se vor prevedea în mod expres tarifele și termenele de subînchiriere. Comitetele executive, prin împuterniciți) a- cestora, pot aplica amenzi de la 1 000—3 000 lei pentru ne- respectarea dispozițiilor legii privind subînchirierea, Sub- Inchirierea fără contract scris în scopul vădit de a ocoli a- plicarea dispozițiilor legii constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de Ia 1 lună la 1 an sau cu amendă.Precizăm că în conformitate cu legea și apartamentul proprietate personală care este locuit de proprietar și timida sa va fi normat, nvînd dreptul la o suprafață corespunzătoare nevoilor de lecuit. Li determinarea nevoilor de locuit se are în vedere ca fiecărui membru al familiei să-i fie asigurată cir? o cameră și deosct.it de aceasta încă ce? mu.” două camere Proprietarul r-’ote închiria ■ rr-rte d n suprafață inclusiv sub formă de cameră momi itâ. Camei ele separate care depășesc nivelul de locuit, dacă au vor fi închiriate de proprietar, comitetele executive vor dispune închirierea lor persoanelor îndreptățite. Nerespectarea de către proprietar a obligațiilor privind închirierea spațiului excedentar se sancționează ca și subînchirierea, luarea unei chirii mai mari deeît cea legală se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.De menționat că apartamentul proprietate personală care nu e locuit de proprietar este supus în întregime normării
omenii au răspuns

cu promptitudine
(Urmare din pag. 1)

inie minerul experimentat, 
Gheorghe Iascu, va înfrunta 
cu bărbăție, împreună cu 
frontaliștfi săi, îndărătnicia 
«tratelor din adine și vor fa
ce totul ca ziua de 1 Mai 
să fie sărbătorită așa cum 
se cuvine, după o veritabilă 
lună de producție mărită si 
ca, în continuare, sectorul 1 
să iasă din greutățile au 
care s-a confruntat în ulti
mul timp, și să fie pe tocul 
unu nu numai ca ordine 
cronologică...

lată și pe cei care nu au 
precupețit nimic pentru a

9,00 Curs de limba franceză (Lecția a 52-a);9,30 Prietenii lui Așc hints; 10,00 Telex ;10,65 Publicitate;10,10 Tehnic-club (reluare i;10.40 Bucureștiul necunoscut (reluare) j11,00 Telecinemateca — Bel- lissima (reluare);12,45 Teleobiectiv (reluare) (13,05 Telejurnal;16,00-17,00 Tdeșcoală ;17.30 Emisiune în limba maghiară ;18.30 Telex ;18,35 Publicitate ;18.40 Omul și muzica lui — Johann Sebastian Bach;19.20 1O01 de seri ;19.30 Telejurnal ;20,00 Cîntecul săptămînii;20,05 Anul 1848 în București; 20,25 Tinerii despre ei înșiși;20,55 Pagini de umor : Aventuri în epoca de piatră;21.20 Steaua fără nume — 

și închirierii. Comitetele executive vor sprijini la cerere persoanele care au locuință proprietate personală dar nu locuiesc *n ele să se mute în aceste locuințeLegea prevede sarcini precise organizațiilor socialiste, comitetelor executive, privind folosirea rațională a spațiilor cu alte destinații. Normarea acestor spații, vine să pună capăt risipei și prin stabilirea chiriilor majorate pentru spațiile excendentare și prevede sancțiuni între 1 000—1 500 lei conducătorilor organizațiilor socialiste pentru nerespectarea prevederilor referitoare Ia normarea spațiului locativ cu altă destinație ; aceasta va facilita eliberarea unor spații și asigurarea unor utilități pentru satisfacerea unor nevoi sociale.Intrucît în prezent se acționează pentru aplicarea acestor legi, este necesar ca toate conducerile organizațiilor socialiste să le prelucreze cu sa- Iariații și să acționeze în viitor în conformitate cu acestea.Comitetele executive au obligația să asigure prin întreprinderea de gospodărie locativă încheierea noilor contracte de închiriere ținînd seama de norma de 10 mp de persoană, și trecerea nominală în contract a membrilor de familie. De asemenea, va trebui să depistăm spațiile foste locuințe folosite în prezent cu altă destinație și să fie redate scopului pentru care an fost construite.De o importanță deosebită este acțiunea care se întreprinde In prezent la unități pentru normarea spațiului cu altă destinație, pentru asigurarea respectării stricte a legii și folosirea spațiului excedentar pentru satisfacerea unor nevoi sociale de strictă necesitate ca : grădinițe, creșe. unități productive etc.Intrucît comitetele executive nu mai emit repartiții, este necesar totuși să vegheze la respectarea legii, a priorităților privind închirierea spațiului locativ de stat, la propunerea organelor de conducere colectivă ale organizațiilor socialiste beneficiare de spațiu locativ.Considerăm că aceste legi sînt menite să așeze pe baze și mai solide, principiile de echitate și dreptate, care trebuie să triumfe în societatea noastră socialistă. Se impune să milităm cu perseverență pentru aplicarea lor întocmai.

tace ca mașinile din dotare 
să răspundă la comanda 
lor : loan Filimon, maistru 
mecanic principal, Alexan
dru Popa, maistru mecanic. 
Nicolae Cașoveanu, Ioan A- 
ramă, Gheorghe Petcu, V 
Ivan, lăcătuși, Dumitru Bulă, 
electrician și alții

Prețios a fost și aportul 
adus de cei de la sectorul 
IX general care au venit cu 
o contribuție promptă și 
substanțială pentru a grăbi 
punerea în funcție a combi
nei — lăcătușii losii Eixler 
Ioan Mureșan, Puru Bistraia, 
Ioan Dalea, Edmund Doja 
Aurel Damșa.

Floarea din grădina ,22,15 Reportaj filmat — Dar Es Salaam — capitala Tanzaniei;22,30 24 de ore.
PronoexpresLa concursul Pronoexpres Nr. 17 din 25 aprilie 1973 au ieșit cîștigătoare următoarele numere:Extragerea 1:43, 38, 39, 30, 1, 13.Fond de premii : 536 147lai.Extragerea a H-a :7, 8, 18, 31, 17.Bond de premii: 511518 lei.
VREMEAVailorite temperaturii înregistrate în cursul zilei de ieri:Maximele : Petroșani -ț- 11 grade ; Paring 4- 3 grade.Minimele: Petroșani + 5 grade ; Paring + 1 grad.PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE : Vreme instabilă cu cer mai mult acoperit. I- zolat se vor semnala averse slabe de ploaie.
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Intîlnirea cu grupul
de elevi americani

Cuvintul domnului
Thomas Fergusson

(Urmare din pag. î)

simțit obosiți, domnului preșe- că a acceptat să această intîlnire, la
șov și să ajungem in București în jurul orelor 24. Poate că u- nii dintre băieții cu care am venit s-ar fiMulțumim dinte pentru reorganizezesă fixeze o nouă oră. cea care ne întilnim astăzi aici. Aș dori să invit pe toți cei pre- zenți aici să-și manifeste recunoștința pentru (VII APLAUZE).Acum aș dori mesajul personal adresează președintele nostru, domnul Richard Nixon.Dragă Domnule Președinte, Cu multe amintiri plăcute din timpul vizitei pe care am făcut-o în țara dumneavoastră, vă transmit salutările mele ce-

acest gest.să vă citescpe care vl-1

le mai călduroase, dumneavoastră și poporului dumneavoastră, prin intermediul merituoșilor tineri americani, purtători ai acestei scrisori.Prin distribuirea conștiincioasă a știrilor din lume în rîn- durile concetățenilor lor din întreaga țară, acești tineri și-au ciștigat gratitudinea și respectul nostru.Apreciez profund ospitalitatea pe care le-ați oferit-o și sînt fericit că vor avea prilejul să viziteze frumoasa dumneavoastră țară. Sînt convins că viața lor va fi mult îmbogățită prin această experiență și că ei se vor înapoia în Statele Unite cu aceleași sentimente calde pe care le nutresc și eu față de poporul dumneavoastră.Cu sinceritate, Richard Nixon.
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Lucrările sesiunii Consiliului pentru
comerț și dezvoltare al U.N.C.T.A.D.

Cuvintul
Nicolae

tovarășului
Ceaușescu

(Urmare din pag. 1)buna cunoaștere a tineretului, că decît să servească cauzei colaborării și păcii în lume.Așa după cum ați remarcat în cuvîntările dumneavoastră, în cele cîteva zile de cînd vă aflați în țara noastră ați putut cunoaște atit frumusețile patriei mele, cit și ospitalitatea tinerilor, ospitalitatea poporului român. Este un adevăr că românilor le plac prietenii, le plac oaspeții, că ei doresc să trăiască în prietenie cu toate popoarele. Tinerii români doresc să trăiască în prietenie și să conlucreze cu tinerii de pretutindeni pentru o lume mai bună.Aș dori să mulțumesc deci pentru cuvintele rostite aici la adresa poporului român. De asemenea, doresc să mulțumesc tuturor tinerilor, precum și tuturor acelora care mi-au inminat aceste daruri de prietenie, ca un simbol al dorinței lor de a face ca vizita in România să constituie un eveniment de neuitat atit- pentru ei, cît și pentru tineretul român. Sper că veți duce acasă impresii plăcute, că veți po-

a popoarelor, ele nu pot
cum dorește toate popoa-într-o epocă

vesti prietenilor, familiilor despre faptul că tineretul și poporul român nutresc sentimente de prietenie față de poporul american și doresc să dezvolte cu el cele mai bune relații de colaborare — așa să facă aceasta cu rele lumii.Deoarece trăimîn care se deschid perspective tot mai bune pentru dezvoltarea colaborării și pentru realizarea unei lumi a păcii, va trebui fără îndoială să trimitem și noi un grup de tineri români să viziteze Statele U- nite ale Americii. Sper că vor fi de asemenea, bine primiți. Ei vor putea duce în Statele Unite sentimentele de prietenie ale tineretului și poporului român.Aș dori să adresez tineretului român șl american îndemnul de a întări colaborarea dintre ei, de a acționa împreună în sprijinul politicii de pace, de colaborare, pentru o lume mai dreaptă, mai bună.Vă urez să obțineți realizarea tuturor dorințelor, să trăiți într-o lume mai bună, într-o lume a păcii. (APLAUZE).

HELSINKI 25 — Trimisulspecial, Dumitru Ținu, transmite : Miercuri, la Helsinki au fost reluate lucrările reuniunii multilaterale pentru pregătirea conferinței general-europene. In ședința plenară, care a a- vut Ioc în cursul dimineții, participant^ au discutat despre organizarea consultărilor în această a patra etapă.După cum se știe, în etapele precedente s-au obținut o serie de progrese importante în ce privește elaborarea ordinii de zi a viitoarei conferințe. Particiipanjilor le revine sarcina finalizării acestor dezbateri, precum și a soluționării celorlalte probleme legate de organizarea conferinței. In acest sens, în cursul ședinței de miercuri a fost subliniată necesitatea intensificării eforturilor în vederea încheierii, în această etapă, a pregătirilor pentru convocarea conferinței.Astfel, s-a convenit ca nu-

mai o dată pe săptămână să aibă loc ședințe în plen, urnind ca restul timpului să fie dedicat activității în grupul de lucru și întîlnirilor la nivel de experți.In cursul după-amiezii, s-a întrunit grupul de experți însărcinat cu dezbaterea aspectelor financiare ale organizării conferinței.

GENEVA 25 — Corespondentul Agerpres, Corneliu Vlad, transmite : La Palatul Națiunilor continuă lucrările celei de-a V-a Sesiuni a Consiliului pentru comerț și dezvoltare al U.N.C.T.A.D. Sînt dezbătute modul de înfăptuire a Strategiei Internaționale a Dezvoltării din cadrul celui de-al doilea Deceniu al Națiunilor Unite pentru dezvoltare și, îndeosebi, responsabili

general al Manuel Perez

(Urmare din pag. 1)dințate tinerilor americani, reprezintă, în același timp, călduroase invitații adresate .șefului statului român de a fi oaspetele locuitorilor acestor regiuni cu prilejul unei viitoare vizite în Statele Unite. „Am auzit și citit multe despre minunata dumneavoastră țară", subliniază in mesajul său guvernatorul statului Mississippi, care trimite un cordial salut președintelui Nicolae Ceaușescu și poporului pe care îl reprezintă. „Vă rog să-i considerați pe acești tineri drept ambasadorii sentimentelor noastre, care vă transmit dumneavoastră, cetățenilor orașului București și poporului României cele mai calde salutări din partea populației orașului Chicago" — se arată în mesajul primarului acestei localități. O medalie turnată în argint este însoțită de rîndurile primarului orașului Spokane, care roagă ca ea să fie primită drept omagiu și simbol al simțămintelor de prietenie ale locuitorilor acestui centru minier.Rînd pe rînd, se apropie cu emoție de președintele Nicolae Ceaușescu zeci de copii din Washington, New York, Boston, Chicago, Philadelphia, Detroit, Pittsburgh, Springfield, Dallas, Houston, Pasadena, Denver, Buffalo, Kansas și din alte numeroase orașe de pe tot cuprinsul Statelor Unite, ru- gîndu-I pe șeful statului român să primească ca prețuire un mesaj al stimei și afecțiunii, șl prieteniei, din partea copiilor americani, părinților și fraților, modeste dar simbolice amintiri de lor natale.Ei adreseazădă mulțumire
pe meleagurilecuvinte de cal- pentru acest

moment deosebit din viața lor, pe care-1 reprezintă întîl- nirea cu președintele României, pentru ospitalitatea, cu care au fost înconjurați în timpul vizitei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu stringe cu prietenie mîinile tuturor elevilor americani.Vicepreședintele Thomas Fergusson a încheiat șirul a- cestor grăitoare mărturii respect, care se Nicolae membru internațional al tinerilor Co- lumbi. Oaspetele a subliniat că această organizație își nește sensul activității prin sprijinirea tinerilor ricani pentru a deveni cetățeni, să înțeleagă mai bine pe contemporanii lor din întreaga lume, să contribuie prin vizitele lor în îmbunătățirea naționale.PreședinteleCEAUȘESCU a rostit, cu acest prilej, o scurtă alocuțiune, rugind apoi pe oaspete ca la înapoierea în patrie să transmită președintelui Statelor Unite un mesaj de prietenie.Președintele Consiliului de Stat al României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu s-au fotografiat apoi în mijlocul grupului de tineri americani, al organizatorilor și profesorilor ce-i însoțesc în această călătorie, s-au întreținut cordial cu oaspeții. La rugămintea multor copii. tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au acordat autografe.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a oferit tinerilor americani, tuturor oaspeților, mici cadouri cuprinzînd lucrări din istoria țării noastre și discuri cu muzică populară.

de oferind diploma prin acordă președintelui Ceaușescu titlul de onorific al Clubului
defi- sale ame- buni

străinătate la relațiilor inter-
N I C O L A E

în drep- fi convo- lunii iu-

Consiliului de Miniștri al R.D. GermaneBERLIN 25 (Agerpres). — In cadrul unei ședințe a Consiliului de Miniștrii al R.D. Germane, care a avut loc miercuri Otto Winzer, ministrul afacerilor externe, a prezentat o informare despre pregătirile în vederea conferinței general-eu- ropene de securitate și colaborare. După cum se arată în- tr-un ..comunicat de presă, difuzat de agenția A.D.N., la ședință a fost exprimată părerea Că âceastă conferință, de o deosebită importanță pentru întărirea păcii și dezvoltarea n- nei colaborări egale turi în Europa, poate cată pentru sfîrșitul nie a acestui an.
Acțiuni ale forțelor patriotice 

din Guineea — BissauDAKAR 25 (Agerpres). — Forțele patriotice au distrus o fortificație a trupelor colonialiste portugheze, amplasată în orașul Batafa din nordul țării — se arată intr-un comunicat al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau șl Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), publicat la Dakar.

Forțele populare de autoapărare — se arată în comunicat — create în fiecare localitate eliberată au dejucat toate încercările autorităților colonialiste de a lansa unități de desant în regiunile aflate sub controlul P.A.I.G.C., cu scopul de a organiza acțiuni diversioniste.

0 nouă Intîlnire 
a celor două 

părți 
sud-vietnameze

Guvernul Argentinei a hotărît sistarea operațiunilor comerciale cu compania I. T. T.BUENOS AIRES 25 (Agerpres). — Guvernul Argentinei a hotărît să sisteze toate operațiunile comerciale cu puternica companie nord-americană „International Telephone and Telegraph" — a declarat Horacio Sideris, directorul Companiei argentiniene a telefoanelor (E.N.T.E.L.), în cadrul u- nei conferințe de presă organizată la Buenos Aires.Această hotărîre, a menționat el, a fost adoptată după ce Comisia specială, care a anchetat activitatea I.T.T. în Ar

Redacția ți administrația ziarului: Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

gentina, a intrat în posesia a numeroase date care atestă că aceasta a încălcat în repetate rînduri legislația țării. In baza dovezilor culese, s-a stabilit că pe parcursul a numeroși ani, I.T.T. a încălcat condițiile acordului comercial cu privire la livrarea de utilaj telefonic Argentinei, încheiat în anul 1968. Cercurile de afaceri nord-americane au reușit să intre în posesia proprietăților aparținînd Companiei E.N.T.E.L. și au încălcat regulile vamale — a declarat Horacio Sideris.Ca rezultat al acțiunilor ilegale desfășurate, I.T.T. a realizat profituri ilegale în valoare de cîteva milioane de dolari și a adus daune considerabile economiei naționale, a declarat unul dintre membrii Comisiei speciale, care a luat parte Ia anchetarea activității companiei nord-americane Argentina.
♦

Atentate 
cu bombe 
la Milano

în

InROMA 25noaptea de ...... ____anunță agenția ANSA, la Milano, elemente neofasciste au săvîrșit atentate cu bombe a- suipr.a sediilor locale ale partidului comunist, partidului socialist și Asociației Naționale a PartizanilorA.N.P.I. victime, teriale. produs găsit manifeste gruparea teroristă „S.A.M."A fost deschisă o anchetă pentru identificarea autorilor celor trei atentate.

(Agenpres). — marți spre miercuri
Italieni —Nu s-au înregistrat dar există pagube ma- La locurile unde s-au a deexploziile, poliția semnate neofascistă

tățile U.N.C.T.A.D. în realizarea obiectivelor dezvoltării.Secretarul U.N.C.T.A.D., Guerrero, — apreciind, în discursul său, că, în ciuda rezultatelor obținute de cîteva țări în curs de dezvoltare în sporirea producției și a exporturilor, tendințele constatate pînă acum în realizarea obiectivelor Deceniului sînt departe de a fi încurajatoare — a semnalat hotărîrea crescindă a țărilor în

curs de dezvoltare de a se baza pe propriile eforturi, și a subliniat că efortul de dezvoltare al acestor state săInsăarialetimp, a spus vorbitorul, comunitatea internațională trebuie să acționeze în sprijinul eforturilor depuse de țările în curs de dezvoltare.

+ Agenția A.C.T.C. informează că, in urma convorbirilor purtate la Phenian intre o delegație guvernamentală a R.D. Germane și o delegația a guvernului R.P.D. Coreene, la 23 aprilie, a fost semnat un protocol asupra schimburilor comerciale dintre cele două state, pe anul 1973.
trebuie fie strîns legat de punerea practică a unor politici care asigure mobilizarea deplină resurselor naționale, mate- și umane. In același

Declarația C.C. al Frontului

+ Miercuri dimineatq, au început, la Praga, lucrările ședinței comune a Camerei Poporului și Camerei Națiunilor ale Adunării Federale a Cehoslovace. La lucrări prezenți conducătorii de și de stat, cehoslovaci.
R. S. 

sînt 
partid

Patriotic LaotianSAM NEUA 25 (Agerpres). — Comitetul Central al Frontului Patriotic Laoțian a dat publicității o declarație în care se arată că, în perioada care a trecut de la semnarea Acordului asupra restabilirii păcii și realizării înțelegerii naționale în Laos, F.P.L. a respectat cu strictețe prevederile acestuia, ordonînd forțelor sale armate încetarea focului, a angajat convorbiri cu partea de la Vientiane și, la cererea părții americane, a eliberat înainte de termen, întregul personal militar și civil american capturat în timpul războiului.Partea americană și cea. de Ia Vientiane — se spune în declarație — au încălcat însă prevederile acordului. Statele Unite au continuat aproape

neîntrerupt bombardamentele asupra zonelor eliberate, iar partea de la Vientiane nu a ordonat forțelor sale armate încetarea focului continuînd atacurile asupra zonelor administrate de F.PiL Din aceste motive încă nu s-au creat, așa cum stipula Acordul, un nou guvern provizoriu de uniune națională și un consiliu de u- niune politică națională, iar situația din Laos este departe de a fi stabilizatăC.C. al F.P.L. reafirmă că poziția de nezdruncinat a forțelor patriotice laoțiene constă în respectarea și îndeplinirea scrupuloasă a Acordului asupra restabilirii păcii și realizării înțelegerii naționale și cere ca și Statele Unite și partea guvernului de la Vientiane să facă același lucru.

♦ Ministrul chilian al planificării, Gonzalo Martner. a declarai în cadrul unei conferințe de presă că în cursul a- nului viitor economia țării urmează să fie planificată la scară națională atit in sectorul public, cit și în cel particular — informează agenția Prensa I atina.♦ La Koln se desfășoară, înrepind de marți, prima conferință intereuropeană privind informațiile la televiziune si radio, organizată de Fundația Friedrich Ebert, în colaborare cu Radiodifuziunea vest-germană.La lucrări participă și o'delegație a Radioteleviziunii române.♦ La Phenian an avut loc, marți, convorbiri între delegația Frontului Patriotic Laoțian, condusă de Nouhak Phoumsa- van. membru al Comitetului Permanent al C.C. alcare efectuează o vizită R.P.D. Coreeană, și Cer, membru al Politic al C.C. al Muncii din Coreea rnier al Consiliului trație alPreședintele Mexicului și-a 
încheiat vizita în R. P. ChinezăPEKIN 25 (Agerpres). —Președintele Mexicului, Luis Echeverria, care a întreprins o vizita oficială în R.P. Chineză, a părăsit, marți, Șanhaiul, în- dreptindu-se spre patrie, infor-

meazăînaintele mexican a luat parte la un banchet oficial oferit în onoa rea sa de Wan Hun-wen, vicepreședinte al Consiliului municipal al orașului Șanhai.
agenția China Nouă de plecare, președinte-

Formarea noului guvern libanez

F.P.L., in Pak Sen Comitetului Partidului și vicepre- de adminis- R.P.D. Coreene.
♦ foCamerei cepînd de la 24 aprilie a.c, capitala Gambiei — se va numi Banjul, - re folosită de populația gam- biană încă de la crearea orașului, cu 400 de ani în urmă.

baza unei hotărîri a Reprezentanților, în--•» Bathurst denumi-
nord-est loc noi ale trude Ia

♦ In regiunea de a Rhodesiei au avut ciocniri intre unități pelor regimului rasist Salisbury și grupuri ale patri- oților rhodesieni.

PARIS 25 (Agerpres). — In suburbia pariziană Celle Saint- Cloud, au avut loc, miercuri, lucrările celei de-a 8-a ședințe din cadrul consultărilor politice ale celor două părți sud- vietnameze. In cadrul ședinței Nguyen Van Hieu, șeful delegației G.R.P. a avansat noi propuneri, în scopul scoaterii din impas a consultărilor și a- nume : încetarea imediată a tuturor acțiunilor militare și respectarea tuturor clauzelor privind caracterul efectiv și nelimitat în timp al încetării focului, in scopul asigurării u- nei păci trainice în Vietnamul de sud ; eliberarea neîntîrz,iată a întregului personal civil vietnamez luat în prizonierat și ținut în captivitate în Vietnamul de sud; asigurarea ne- intîrziată și deplină pentru poporul vietnamez a tuturor libertăților democratice ; crearea unui Consiliu Național de reconciliere și înțelegere națională ; organizarea de alegeri libere și democratice generale în Vietnamul de sud ; reglementarea problemei forțelor armate vietnameze în Vietnamul de sud.

BEIRUTPremierul lui, Amin miercuri, tului său. gențiile de presă, din noua e- chipă guvernamentală fac parte 17 membri, dintre care 13 parlamentari, reprezentînd majoritatea tendințelor politice din țară. Ca vicepremier și ministru al apărării a fost numit Fouad Ghosn, iar postul de ministru de interne a fost a- tri’buit lui Beshir Awar. Ambii sînt cunoscuți pentru sprijinul ferm acordat măsurilor președintelui Suleiman Frangieh în

25 (Agerpres). — desemnat al Libanu-Hafez, a anunțat, componența cabine- După cum relevă a-
menținerii securității La conducerea Minis- de Externe răminevederea interne, tenului Khalyl Abu Hamad, care a deținut această funcție și în precedentele două guverne.Comentînd știrea formării noului guvern, agențiile de presă subliniază că Amin Hafez nu a reușit decît în parte să-și materializeze intențiile privind constituirea unui guvern de uniune națională, din cauza refuzului liderului partidului progresist socialist, Kamal Joumblatt, de a face parte din actualul cabinet.

♦ Un gru,p de experti 35 de țări ale lumii uni, între 25 aprilie la Geneva, pentru a sultările definiției în vederea agresiunii.
din se va re- și 30 mai, relua con- eiaborăril

< Un recăpătat vederea, în urma linei duble intervenții chirurgicale, efectuată la 13 și Ia 17 aprilie la Caracas Ambii ochi au fost vindecați prin grefă de cornee prelevată de la doi cîini.

tînăr venezuelean și-a

O.P.E.C s-au nici un rezultatVIENA 25 (Agerpres). — Negocierile dintre țările producătoare de petrol și reprezentanții companiilor petroliere occidentale s-au încheiat, marți, la Viena, fără nici un rezultat.Comunicatul dat publicității la încheierea negocierilor a- nunță hotărîrea Comitetului de negociere al O.P.E.C. de a convoca, la 7 mai, la Tripoli, o conferință ministerială extraordinară a țărilor .membre ale organizației. Comitetul își exprimă, totodată, regretul

față de „atitudinea negativă" a companiilor occidentale față de cererile legitime de sporire a prețului petrolului, exprimate de țările producătoare ca urmare a devalorizării, din luna februarie a.c., a dolarului. In dorința de a permite realizarea unui acord, țările O.P.E.C. oferă companiilor petroliere posibilitatea ca, pînă Ia 4 mai, să avanseze „propuneri pozitive, care să poată servi ca bază unor discuții serioase".

Citind cercurile observatorilor din capitala Austriei, a- genția France Presse arată că țările O.P.E.C solicită o majorare a prețului petrolului brut cu 11,1 la sută, în timp ce companiile petroliere au acceptat doar r> majorare de... 7,2 la sută 1Agențiile de presă reamintesc că negocierile dintre cele două părți în problema menționată au început la jumătatea lunii aprilie la Cairo.
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MUNCHEN 25 (Agerpres). r- In localitatea vest-germană Osterode s-a disputat meciul dintre selecționatele de juniori ale R.F. Germania și Poloniei, contînd pentru preliminariile turneului U.E.F.A. Tinerii fotbaliști vest-germanj au terminat învingători cu scorul de 3—1 (2—0) și s-au calificat pentru turneul final al competiției.Iată clasamentul final al grupei : 1. R.F. Germania — 6puncte ; 2. Polonia — 4 puncte ; 3. Olanda — 2 puncte.ROMA 25 (Agerpres). — Au luat sfîrșit întrecerile celor trei grupe de calificare pentru turneul final al Campionatului european de baschet pentru junioare, programat între 11 și 19 august în Cehoslovacia, la Kosice și Preșov.La faza finală a campionatului, in care sînt calificate di-

rect echipele U.R.S.S., Cehoslovaciei și Bulgariei vor mai participa selecționatele Iugoslaviei, României, Israelului, Poloniei, Franței, Olandei, Ungariei, R.F. Germania, și Spaniei.In grupa de la Bari, echipa României a întrecut in ultimul meci, cu scorul de 59—53 (26 ;—30) formația Israelului, obți- nînd calificarea.Clasamentul final : 1. Iugoslavia — 6 puncte ; 2. România — 4 puncte (coșaveraj plus 5j-, 3 Israel — 4 puncte (coșaveraj 0); 4. Italia — 4 puncte (coșaveraj minus 5).HAMBURG 25 (Agerpres). — 35 000 de spectatori au urmărit intîlnirea dintre formația S. V. Hamburg și o selecționată mondială „meci de a- dio", organizat cu. prilejul retragerii din activitatea compe- titională a. cunoscutului fotbalist vest-german Willi Schulz.

Selecționat de 66 de ori în e- chipa reprezentativă, Willi Schulz, vechi component al echipei din Hamburg, a fost unul dintre cej mai buni fundași europeni.In selecționata mondială au evoluat, printre alții, brazilianul Carlos Alberto, maghiarul Albert, iugoslavul Skoblar, englezii Bobby Moore, Bobby Chaiton, Denis Law, scoțianul Mac Kinnon și vest-germanii Beckembauer, Maier, Muller și Uwe Seeler. Deși acceptase invitația să joace în acest meci, Pole a absentat deoarece conducerea clubului F.C. Santos nu i-a permis să plasarea.Partida s-a încheiat rul de 5—2 (0—2) înselecționatei mondiale, goluri a marcat englezul Lou Macari de la Manchester United, iar .cite, unul au înscris : Beckembauer, Muller și Seeler.

Punctele echipei din Hamburg au fost realizate de Zaczyk și Heese.

facă de-cu sco- favoarea Două

Aproape 28 000 de spectatori au urmărit, miercuri, la Craiova, meciul restanță de fotbal dintre echipele Universitatea Craiova și A.S.A. Tg. Mureș, contînd pentru campionatul categoriei A. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 1—0 (0—0) prin punctul marcat în minutul 63 de Oble- menco. De remarcat că, în minutul 80, Oblemenco a ratat o lovitură de la 11 m.In urma acestui succes, e- chipa Universitatea Craiova a trecut pe primul loc în clasament, totalizînd 27 de puncte. Urmează Dinamo — 26 puncte și Steaua cu 25 de puncte.(Agerpres)
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