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Cincinalul înainte termen!
Cerința actuală
a investițiilor
Cu aceleași fonduri 

lucrări superioare calitativ 
tîn timp cî mai scurt!

de investiții 
caracterizată

nu 
azi 
cu

Activitatea 
mai poate fi 
numai prin extensivitate ; 
cît volumul investițiilor este 
mai mare, cu atît se impune 
mai mult imperativul intensi- 
vității și, odată cu aceasta, al 
eficienței economice sporite. 
„Este necesar — spunea tova
rășul Ncolae Ceaușescu de la 
tribuna Conferinței Naționale 
din iulie 1972 — să se ia mă
suri energice ca acest mare 
efort (de investiții) să dea în
treaga măsură a efectelor sale 
economice". Documentele de 
partid au fundamentat cu 
multă claritate căile concrete 
și mijloacele practice prin 
care obiectivele unei activități 
economice sporite, eficiente 
pot fi atinse, iar practica a 
confirmat că aceste căi și mij
loace sînt reale și posibile și 
că, de fapt, extinderea și ge
neralizarea lor este o proble
mă de planificare și coordo
nare, de conducere economică.

Pentru o economie dinamică 
adaptarea oportună a legisla
ției la mersul lucrurilor este 
o sarcină dificilă și este un 
merit că legislația specifică 
investițiilor din țara noastră 
s-a dovedit un factor dinami
zator. Modificările interveni
te în ansamblul economiei și 
direcțiile impuse de lucrările 
Conferinței Naționale.a P.C.R, 
din iulie 1972, mai ales cele 
vizînd creșterea eficienței eco
nomice, au impus unele cerin
țe sporite, sarcini în plus pen
tru factorii răspunzători în 
realizarea investițiilor. Legea 
finanțelor ca și hotărîrea de 
adoptare a planului de dezvol
tare a economiei naționale pe 
anul 1973 aduc unele e- 
lemente noi față de regle-

., mentările anterioare menite 
să asigure cheltuirea judici
oasă a fondurilor.

Activitatea desfășurată pe 
șantierele de investiții-con- 
strucții din Valea Jiului, de 
la începutul anului și pînă în 
prezent, a scos la iveală, pe 
lingă rezultatele bune obți
nute în aplicarea noilor re
glementări, și unele deficien
te care duc la concluzia că 
aceste prevederi nu au fost 
temeinic însușite, sau nu se 
aplică consecvent. S-a stabilit 
astfel ca, pentru toate lucrări
le de investiții prevăzute a

se realiza în anul 1974, docu
mentația tehnicc-economică și 
de execuție să f'e asigurată 
pînă la 30 iunie 1973. Măsura 
are rațiuni bine determinate : 
posibilitatea asigurării din 
timp a amplasamentului liber 
și a utilajelor necesare, funda
mentarea corespunzătoare a 
planului de producție al exe- 
cutanților pe anul viitor, a- 
provizionarea din timp și ju
dicios întocmită cu materiale, 
asigurarea forței de muncă, 
a utilajelor și mecanismelor 
de construcție. Cu toate aces
tea există lucrări chiar din 
planul pe anul în curs încă 
neasigurate cu documentație, 
ca de exemplu.: ansamblurile 
de locuințe Micro III A — Vul
can (îndesire) și 60 aparta
mente la Uricani, fabrica de 
răcoritoare Livezeni și cămi
nele de nefamiliști Lonea și 
Uricani. Din 
zute pe anul 
asigurate cu 
mare număr 
valoare de plan ridicată, lu
crări printre care aș aminti 
amplificarea I. U. M. Petro
șani, pentru care I.C.P.M.H. â 
contractat elaborarea docu
mentației numai după 30 iu
nie.

Pentru fundamentarea indi
catorilor tehnico-economici ai 
noilor lucrări de investiții ce 
se cuprind în plan, sarcini 
deosebite au fost stabilite 
pentru proiectanți și organele 
de avizare : să nu se propună 
investiții noi decît după ce 
se face dovada că actualele 
capacități sînt integral folosi
te iar noile capacități să fie 
judicios dimensionate, să li se 
calculeze riguros eficiența e- 
conomică scontată. Unii pro
iectanți, cum este I. P. J. Deva, 
n-a analizat prin documenta
țiile elaborate aceste elemen
te, iar la avizare, cercetîndu-se 
la întreprinderi situația actu
ală și de perspectivă s-a consta
tat, că noile obiective nu au 
fost corect dimensionate. Așa / 
a fost cazul bazei de produc
ție și de transport a E.G.C.

lucrările prevă- 
1974 nu sint încă 
documentație un 
de lucrări eu o
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Recepția lucrărilor
hidromecanice

La Valea de Pești sint ter
minate și se află în fază de 
recepție, lucrările complexului 
de instalații hidromecanice de 
la barajul de acumulare, în
cepute în urmă cu trei luni.

Aceste instalații servesc la 
acționarea golirii de fund a 
lacului, la manevrele pentru 
asigurarea cu apă potabilă a 
localităților Văii Jiului și cu 
apă industrială a exploatări 
lor miniere și termocentralei 
Paroșeni.

Lucrările de instalații hidro
mecanice se încadrează în 
termenul planificat. La execu
tarea lor în termen a contri
buit preocuparea continuă a 
conducerii șantierului pentru 
aplicarea întocmai a măsurilor

a
in mobilizarea

tehnice și de organizare 
muncii, cit și 
formațiilor de lucru, la realiza
rea în bune condiții a acestor 
lucrări.

De menționat că, de la în
ceputul anului, ca și in anul 
care a trecut, constructorii de 
la întreprinderea de lucrări 
hidrotehnice speciale - Șan
tierul Valea de Pești - s-au 
inscris cu hotărîre, intr-un ritm 
de lucru constant, obținînd în
semnate depășiri ale planului 
fizic și valoric. Eforturile con
structorilor se materializează 
tot mai mult, cu fiecare nou 
obiectiv recepționat și predat 
beneficiarilor, in lucrări de 
mare utilitate pentru munici
piul nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul 

Statelor Unite ale Americii
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri, 
pe ambasadorul extraordinar

și plenipotențiar al Statelor 
Unite ale Americii la Bucu
rești, Leonard C. Meeker, în 
legătură cu plecarea sa defi
nitivă din țară.

La primire a fost de față

George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe.

Cu acest prilej, a avut loa 
o convorbire, eare s-a desfă
șurat într-o atmosferă cor
dială.

Intîlnirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu reprezentanții 

concernului aeronautic
„V. F. W Fokker"

Răspunzînd invitației con
ducerii concernului „V.F.W. 
— Fokker", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a asistat 
miercuri dimineața, la aero
portul Băneasa, la demonstra
țiile de zbor ale unui nou tip 
de aparat pentru transporturi 
civile — V.F.W. 614 — cons
truit de fabrica din Bremen — 
R.F. Germania.

Erau de față tovarășul Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al

Consiliului de Miniștri, și al
te persoane oficiale.

Din
„V.F.W. — 
zenți prof, 
membru al 
ministrație, 
lui de dezvoltare și cerceta- 

Fritz Wenk, directorul 
„V.F.W" din Bremen, 

Stussel, șeful proiectu- 
const'ructorul avionului

partea concernului 
Fokker" erau pre- 
Gerhard Eggers, 

Consiliului de ad- 
șeful programu

re, dr.
Uzinei
dr. R.
lui și 
prezentat la București.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut cor
dial cu membrii conducerii

și specialiștii concernului. Șe
ful statului român a luat 
cunoștință cu acest prilej de 
caracteristicile t'ehnice ale 
aeronavei „V.F.W. 614“, care 
se bazează pe tehnologii și 
soluții constructive moderne.

Totodată, în cursul convor
birii, a avut Ioc un schimb de 
vederi în probleme privind 
cooperarea dintre industria a- 
eronautică românească și con
cernul „V.F.W. — Fokker", a- 
preciindu-se că sînt largi posi
bilități în acest sens.

Colectivul sectorului III- de 
la mina Lonea înregistra ieri, 
în cartea de producție zilnică, 
un plus de extracție de 264 
tone de la începutul lunii. Iată 
și brigăzile din sector care au 
participat, prin realizări pozi
tive la fronturile de cărbune, 
la acest succes :
• brigada ION BACIU, din 

abatajul frontal 62—65, cu 170 
tone peste sarcină obținute 
prin majorarea randamentului 
realizat față de cel planificat 
cu 630 kg/post.
• brigada de frontaliști con

dusă de lOAN COJOCARU, cu 
42 tone realizate pe seama spo
ririi randamentului cu 180 kg 
pe fiecare post.
• brigada ION ȘOLOVAN, 

din abatajul cameră numărul 
61, cu un volum de cărbune 
suplimentar de 24 tone, obținut 
-și de data aceasta, prin creș
terea productivității fizice pe 
fiecare post prestat în abataj 
cu 460 kg cărbune.

Peste plan, 
într-o 

singură zi
Noi vești de la mina Ani- 

noasa : in cadrul sectorului I, 
brigăzile de producție condu
se de NICOLAE ILIE, EUGEN 
BODNAR, PETRU ROMAN. 
IULIU DAMIAN și VASILE 
TASS au extras peste sarci
nile de plan ale unei singure 
zile, o cantitate de cărbune 
de 160 tone. Este vorba de 
ziua de 8 mai, în care se ani
versează crearea Partidului 
Comunist Român, zi care, în 
abatajele Văii Jiului, a fost 
cinstită prin muncă, prin noi 
fapte de vrednicie.

Francisc IACOB, 
directorul filialei Petroșani 

a Băncii de investiții

(Continuare in pag. a 3-a)

Documentele de partid - substanța
de științe socialelecțiilor

Cel

INDIVID

FRANCISC MA- 
timpul pregătirii 
lot de stilpi hi-

Ritm intens 
la pregătiri

Formațiile de lucru din ca
drul sectorului XI investiții 
al E.M. Petrila raportează noi 
realizări, la lucrările de des
chidere a viitoarelor capaci
tăți de producție.

Minerii din brigada condu
să de Arpad Kadar, de la ga
leria transversală est, cu pro
fil de 12,5 m, blocul 0, utili- 
zînd două mașini de încăr
cat au reușit să obțină un 
plus de 17 m.l. înaintare 
în numai 6 zile. Rezulta
te meritorii au obținut și mi
nerii din brigada Iui Eugen 
Tamaș, care lucrează la gale
ria transversală de aeraj, ori
zontul XIV A. blocul I, ca
re a realizat de asemenea o 
avansare de 17 m.l. Ei mai au 
de executat' din această lucra
re încă 25 m, după care vor 
ataca lucrările de la suitorul 
de aeraj ce va face legătura 
între orizonturile XIV A și 
XIV, in vederea îmbunătățirii 
aerajului la blocul I.

Intruoît la terminarea fiecă
rei etape școlare, tineretul tre
buie să fie astfel pregătit in
cit să se poată integra rapid 
în viața social-productivă, se 
impune în mod stringent
el să cunoască politica parti
dului nostru, sa înțeleagă și să 
acționeze conștient' pentru în
făptuirea ei. Oi’, cunoașterea și 
interpretarea corectă, științi 
fică a acestei politici, începe 
încă de pe băncile școlii 
rol important revenind profe
sorilor ce predau științe socia
le.

Cu ani in urmă se uita sau 
se minimaliza scopul final al 
lecțiilor noastre care nu este 
acela de a cuprinde doar e- 
xemplificări din politica parti
dului, ci că predăm însăși a-

ceasta politica, care este o a- 
plicare creatoare a marxismu
lui la condițiile concret isto
rice ale României din fiecare 
etapă. Dar s-a produs o cotitu
ră radicală în predare, căutind, 
inventind1 metode, procedee 
care să ne ajute a integra cît 
mai organic lecțiile în viața 
pract ică, social-economică. In 
acest sens, de mare preț ne-a 
lost una din indicațiile secre
tarului qeneral al P.C.R. în ca
re se atrăgea atenția cadrelor 
ce predau științe sociale că 
ele trebuie să ajute pe tineri 
„...nu să-și însușească citate, 
pe care să le învețe pe dinafa 
ră, ci să-i deprindă să judece 
fenomenele și evenimentele pe 
baza materialismului dialectic 
și Istoric, să-i aiute să tragă

concluziile. corespunzătoare 
pentru activitatea practică".

In cele ce urmează voi pre
zenta cîteva încercări metod; 
ce de folosire a documentelor 
de partid și de stat în lecțiile 
de științe sociale predate în 
liceu. Unele din încercări au 
dat rezultate bune, și-au atins 
scopul, altele au fost încercări 
care nu și-au atins scopul de
plin din lipsa unor condiții de 
muncă speciale ce se impu
neau. Am convingerea, totuși, 

ă orice încercare în acest

F.S.H. Vulcan. Brigada de 
montaj a stîlpilor hidraulici 
condusă de lăcătușul VIC
TOR CUCU împreună cu 
maistrul
TYUS în 
unui nou 
draulici.

Proi. Florica MUȘTEAN,
Liceul industrial minier

Petroșani

(Continuare în aag. o 3-a)

Eficiență sporită 
in realizarea sarcinilor 

care stau în 
unităților

fața tuturor 
comerciale

In pagina a 4-a:
♦

O

Cu prilejul Zilei Indepen
denței de Stat a României 
și împlinirii a 28 de ani 
de la victoria asupra fas
cismului.

în 
tov.

al 
de

Recenta adunare a activului 
comitetului de partid din co
merț a analizat, cu mult simț 
de răspundere, modul în care 
au fost înfăptuite prevederile 
decretului Consiliului de Stat 
privind normele unitare de 
organizare a unităților econo
mice, avantajele pe care le 
oferă pentru creșterea eficien
ței economice a activității ce
lor trei întreprinderi comerci
ale locale de stat — de pro
duse alimentare, industriale 
și de alimentație publică.

Informarea prezentată 
fața activului de către 
Nicolae Nicoară, locțiitor 
secretarului comitetului
partid, s-a dovedit un îndrep
tar prețios, înlesnind înțelege
rea utilității și necesității mă
surilor luate pentru simplifi
carea structurii organizatorice 
a unităților cît și pentru sta
bilirea direcțiilor viitoare, în 
sensul concentrării eforturilor 
muncitorilor din comerț pen
tru realizarea sarcinilor de 
plan pe anul 1973 și a anga
jamentelor luate în întrecerea 
socialistă.

Principalii indicatori de 
plan ai celor trei întreprinderi 
— desfacerea mărfurilor, a- 
provizionarea și producția 
proprie pentru alimentația 
populației — au fost realizați, 
în primul trimestru, numai în 
proporție de 85, 52 și, respec
tiv, 96,1 Ia sută. In jurul aces
tei situații s-au purtat discu
ții și s-au făcut propuneri în 
scopul recuperării grabnice a 
restanțelor din primele trei 
luni ale anului și realizarea 
integrală a planului în trimes
trul II.

„Aplicarea judicioasă a pre
vederilor privind noua, struc
tură organizatorică a unități
lor noastre, prin trecerea unui 
însemnat număr de salariați 
Ia munca operativă — spunea 
tov. Cazimir Davidovici, direc
torul întreprinderii comerciale 
de stat pentru produse ali
mentare, a început deja să dea 
rezultate. Dovadă: mai buna 
activitate economică din luna 
aprilie, cu perspectiva certă 
ca, satisfăcînd necesitățile 
populației, venind în întîmpi- 
narea cerințelor cu noi forme 
de desfacere, să ne realizăm 
sarcinile de viitor".

In cuvîntul său, tov. Con
stantin Secărea. directorul în
treprinderii de alimentație 
publică, a arătat că „apropie
rea conducerilor de locurile 
de muncă este o măsură bine
venită. In activitatea de ser
vire a populației, au fost lip
suri, dintre care unele, cum 
sînt cele privind problema 
inventarelor, a modernizărilor 
și reparațiilor prelungite.

Cuvîntarea șefului delega
ției române la dezbaterile 
generale
O.N.U.D.I.

ale Consiliului

♦ Adoptarea 
te de 
către Comitetul social al 
E.C.O.S.O.C.

unor proiec- 
rezoluție de

Brigada artistica 
de agitație 

printre mineri
Astăzi, la ora 15, bri

gada artistică de agita
ție a Casei de cultură 
din Petroșani prezintă la 
căminul minei Dîlja un 
spectacol divertisment 
„BUCUROȘI DE OAS
PEȚI" Este o acțiune cu 
bogat conținut cullural- 
educativ (cunoscind va
loarea formației) care 
își propune să antreneze 
minerii la o participare 
intensă la viața orașu-

Hărnicie tinerească
Pentru a sprijini amenajarea în orașul Vulcan a stadio

nului și a ștrandului din cadrul locului de agrement „Brazi", 
tinerii orașului și-au propus să contribuie intens prin mun
că voluntar-patriotică. Astfel duminica trecută, peste 400 de 
elevi, pionieri și uteciști au adunat piatră din rîul Jiu, pen
tru drenarea stadionului. In scopul realizării cît mai rapi
de a acestui important obiectiv social, elevii continuă ac
țiunea zilnic.

Totodată, elevii Școlii generale nr. 4 au luat în primi
re șantierul „Brazi", contribuind la amenajarea ștrandului. 
Și aici activitatea nu încetează în nici o zi.

COLECTIVIIATE
♦ Nu există minuni... ! ♦ Pietre de temelie ♦ Aureola unui om de la cate

dră ♦ ANCHETA ; Trei mame, în trei localități, poartă singure pe umeri gri

ja creșterii și educării unor copii. Pentru că...

(Continuare in pag. a 3-a)
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NU EXISTA MINUNI...!
♦ A munci cu tragere de inimă — iată marele „secret“ al succe

selor; I
♦ Trăsătura de unire dorința continuă spre mai bine

♦ Fără o disciplină conștientă, eforturile ar fi zadarnice.

Discutam deunăzi, la sec
torul IV al minei Lupeni, 
despre rezultatele aces

tui mare colectiv de muncă și 
despre oamenii care le Înfăptu
iesc, despre modul în care se 
lucrează, se organizează și 
conduce aici întreaga activita
te. Instantaneu a revenit in dis
cuție problema acelui minus de 
6 814 tone de cărbune din lu
na ianuarie, care a grevat a- 
supra realizării planului trimes
trial, cind 
tanțier cu 3 547 tone de cărbu
ne.

iapt, ne este tavoraoii deoare
ce ne vedem serios ae treaba, 
toți cei 10 ortaci ne tăcem con
știincios datoria, ne ajutam re
ciproc, ne înțelegem toarte bi
ne și... ciștigam toarte bine.

sectorul a rămas res-

a reali 
de 118
102 la 
la sută; 
la sută.

Să fie un fapt divers ?
Secundele, trec parcă mai 

dilatate, lăsînd pe frunți 
broboane reci, tamponate a- 
tent de comprese... Pe sub 
măștile de tifon, denumirile 
instrumentelor solicitate

aud cu intermitență. Sunetele 
lor metalice pigmentează li
niștea albă a sălii de opera
ții...

Operatorii ? Mihai Fărcaș, 
medic primar, șeiul secției

chirurgie, medicii Ion Balint, 
Emil Lăpădatu, specialistul 
anestezist-reanimator, șeful 
secției reanimare Ion Samoi- . 
lă, sora instrumentară Sofica 
Moldovan, asistentele de la

pacienta a

fost niște necazuri, 
lipsuri, greutăți - iși dădeau cu 
părerea interlocutorii - dar lu
crurile merg pe zi ce trece mai 
bine și, in curind, sectorul IV 
va reveni in primele rinduri...

iar, ca o completare concre
tă a acestor afirmații, tovară
șul Alexe Furdui, secretarul or
ganizației de partid pe sector, 
a scos caietul său cu evidența 
și a citit ca pentru sine ; Prima 
decadă a lunii aprilie am în
cheiat-o cu un plus de 850 to
ne ; în cea de a doua am mai 
adăugat 2 000 tone ; iar luna 
am incheiat-o cu o producție 
suplimentară de 5 500 tone...

...Au

Am revenit pe pista cifre
lor sintetice. Caietul se- 
-retarului de partid s-a 

desenis din nou : in luna >anu- 
arie, grupa lui Dobre 
zat planul in proporție 
la sută, in februarie - 
sută, în martie - 116,1 
iar pe trimestru - 114
Pe aprilie, realizările au fost și 
mai bune, depășirea de plan 
inregistrind 20 la sută - cea 
mai bună cifră pe sector. Și în
că un amănunt nu lipsit de im
portanță : pentru calitatea ire
proșabilă a lucrărilor de pregă
tiri, Dobre și ortacii săi 
vidențiați, au fost citați 
xemple in cadrul unei 
adunări de partid.

impus-o tău ucuHvtxvu. i ura 
disciplina, siraaainue - inaivi- 
auaie sau coiecuve - ar n za
darnice. noi ne-am incaarat in 
aceste coordonate, ne-am stră
duit să respecium întocmai pro
gramul de lucru, tehnologiile 
de extracție. Dacă se intimplă 
ca în limitele celor 6 ore de 
program să nu terminăm toate 
operațiile pe care le impune un 
ciclu complet, răminem pină 
terminăm. Nimeni nu dă îna
poi. Asta, zic eu, este yn atuu 
principal al succeselor noastre : 
disciplina constanta, acest 
ant care ne însuflețește, 
ne permite să 
și în galerii și 
„la ziuă".

sînt e- 
co e- 
recente

al mult 
munci, 
niți intre ei, se

Lucrurile merg bine a- 
cum la sectorul IV. Acele 
„necazuri, lipsuri, greu

tăți" au rămas doar in aminti
rea minerilor. E drept că se re
simt încă în producția de căr
bune pe patru luni, care putea 
fi mai mare. Dar oamenii sint 
optimiști, încrezători in noi iz- 
bînzi.

Cadrul discuților s-a lărgit, 
a devenit mai interesant. Un 
timp, reporterul a renunțat să 
mai noteze în carnet. Interlo
cutorii au părăsit terenul cifre
lor lapidare, seci, făcînd refe
riri mai mult la modul în care 
lucrează, la sentimentele ca- 
re-i animă acolo, jos, în abata
je, la hotărirea care-i însufle
țește pe toți de a munci mai 
mult și mai bine, pentru țară, 
pentru ei, pentru familiile lor. 
Am intrat în amănunte de or
din afectiv și tinerii mineri nu 
s-au sfiit să le zică pe nume, 
deschis, muncitorește.

- Eu cred câ fără a muncii 
cu tragere de inimă nu reușești 
prea mare lucru - aprecia vred
nicul brigadier de la pregătiri, 
Costache Dobre. Adică, ,iu 
cred, ci sînt convin; de acest 
lucru. II verificăm zi de zi, ;n 
activitatea noastră și ne min- 
drim că ne este favorabil. De

Dobre 
adauge : 

’ „meritul pentru aceste re
zultate este al tuturor celor 10 
care lucrăm in grupă ; al șefilor 
de schimb Mihai Băhmăreanu și 
loan Goia, al ' vagonetarilor 
Nicolae Dumitrașcu, Gheorghe 
Diaconu, Ion Ciorbă, al celor, 
lalți. Aș vrea să le aduc mul
țumiri și celor din grupa de de
servire a maistrului minier Pe
tru Ambruș, care ne ajută mult 
in muncă. Vreau sâ zic că toți 
ne subordonăm eforturile acelu
iași scop ; de a munci; mai 
mult și mai bine, iar acest lu
cru este mai lesne de realizat 
acum, cînd ii avem mai aproa
pe pe tovarășii ingineri, care 
ne sprijină efectiv în muncă".

Tinărul Costache 
a ținut să măritul i

Aprecierile lui Costache 
Dobre au fost confirma
te de un alt vrednic bri- 

a
in luna martie cinci ci-

gadier — Ion Sălăjan, care 
realizat 
cluri in plus in abatajul frontal 
in care lucrează, iar in aprilie 
- șapte cicluri complete in 
plus...

- N-am făcut minuni - spu
nea cu vădită modestie tinărul 
Sălăjan.

- Și totuși... am insistat. Es
te un succes care nu a mai fost 
înregistrat în Valea Jiului. Tre
buie să aibă un suport I

- Ar fi
oamenilor, 
sabilitatea 
disciplină

dăruirea deplină a 
priceperea și respon- 
in muncă, riguroasa 

pe care și-au auto-

chiria trebuia plătită de cine
va. Au împărțit totul frățește, 
doar că el a luat drept „parte" 
a celui care împarte și cecul 
cu o sumă frumușică. In plus, 
vreo 10 luni n-a 'plătit pensia 
de întreținere stabilită prin le
ge, rămînînd cu o restanță (de 
peste cinci mii de lei) care s-a 
făcut resimțită în bugetul ce
lor părăsite. Au urmat zeci de 
audiențe pentru obținerea

tău!
cunosc, nu

destrămqtă.

știu

Ne-

...O femeie bate la poarta 
exploatării miniere. Urmeaza 
o audiență scurtă, fără rezul
tat... O fetiță e lipsită de 
sprijinul material și moral al 
tatălui. Undeva, departe, in
tr-un alt oraș, încă o fetiță 
fără același ajutor, și încă u- 
na ajunsă la vîrsta cînd înțe
lege anumite rosturi, care să- 
vîrșește un gest mai mult de- 
cît neașteptat: nu-și recu
noaște tatăl...

- Mariana, ce mai faci ? 
Eu sînt tatăl

— Nu vă 
cine sînteți !

O familie
numărate fapte și întîmplări 
petrecute între doi soți, au 
devenit astăzi tot atitea moti
ve de învinuiri reciproce. Poa
te, în cumpăna unei imparția
le judecăți, învinovățirile a- 
duse de soție soțului, sînt mai 
îndreptățite. Poate cele ale 
soțului. Cine știe ? I După 
despărțire, toate clipele de 
înțelegere, toate bucuriile tră
ite împreună au fost șterse cu 
buretele. Elementele de care 
dispunem (împărțirea mobilei, 
aragazul - mie, butelia - ție, 
după criteriul obișnuit, sau 
mai degrabă neobișnuit), nu 
ne pot ajuta să reconstituim 
de partea cui stă dreptatea 
sau cine este cel mai vinovat. 
Cert e că această vină există, 
in anumite proporții de partea 
fiecăruia. Iar intre ei, copii...

Trei mame, in trei localități 
poartă singure pe umeri, gri
ja creșterii și educării unor 
copii care nu au nici o vină. 
Una la Mediaș, alta care a 
renunțat la orice sprijin, in 
altă localitate, iar cea de a 
treia, la Lupeni.

Am făcut o vizită la Lupeni. 
In garsoniera curat întreținută 
a Elenei Bian (singura care 
poarta numele soțului), am 
ascultat acuzațiile aduse ce
lui care a părăsit-o pe ea și 
fetița. După aproape 20 de 
ani de conviețuire, timp în 
care bucuriile s-au împletit cu 
necazurile, au învins cele din 
urmă care nu au luat sfîrșit 
încă. Soția, bolnavă și copila, 
școlăriță, cu dreptul la o pen. 
sie, au rămas întîi în aparta
mentul lui fiind nevoite după 
un timp să se mute, deoarece

ț

trimis |rurgie, o 
după noi.

— Am 
dlnsa, că 
terii de la ziar. Vreau 
rog, pentru că tot aveam in
tenția să fac o scrisoare de 
mulțumire unui ziar central, 
să-mi publicați extrema mea 
mulțumire pentru 
vieții, 
venit 
acolo 
acest 
dinsul numai cuvinte de lau
dă și pe tren, venind încoa
ce. De asemenea, continuă 
pacienta, mulțumiri medicu
lui Samoiiă și personalului 
de aici care s-a purtat, cum 
nu puteam gîndi mai fru
mos, nu numai cu mine ci și 
cu celelalte paciente 
ne confirmaseră 
cest lucru)...

Comentarii ? 
Ne-am obișnuit 
..la doctor" ca la un prieten 
apropiat Ne-am obișnuit să-i 
simțim căldura și, încrederea 
noastră a devenit și ea o 
obișnuință Obișnuința aceea 
care ne unește Tocmai de-a- 
ceea, probabil, azi nu mai 
putem da crezare reflexiei u- 
nuia care zicea că „viața ne 
unește ori din interes, ori 
din teamă" .

Nu. Azi credem altfel...

auzit, ne-a 
sînt pe aici

spus 
repor- 
să vă

secția reanimare Irina Kris- 
taly și Lucreția Prefă.

Tensiunea ? — Normală I 
Pulsul ? — Normal I Perfu
zia ? — Continuă normal, su
pravegheată atent. Transfu
zia ? — De asemenea I Pa
cientul ? — Pensionar, 68 de 
ani. Diagnosticul ? Icter me
canic prin scleroză a papilei 
lui Oddi. Operația ? — Cole
docul duodenostomie 1 Du
rata ? — Două ore. Evoluția?
— Normală 1

...Două ore de concentrare 
asupra unui caz care nece
sită un plus de responsabili
tate prin faptul că, pe Ungă 
că e 
item 
ceea 
toacele existente și chiar a- 
nestezia generală prin i.O.T 
(Intubație oro-traheală).

...Două ore in care colabo
rarea între „o mină 
dici s-a dovedit
— salvlnd încă o viață 
om. Deși „reanimarea 
și „chirurgia 
la aceste secții e 
sa 
tă... viață I

Ne-am amintit 
mult, aflați în secția de chi-

salvarea 
medicului Fărcaș. Am 

din Arad și nu numai 
mi-a fost recomandat 
medic. Am auzit de

decit 
minerii

fim buni 
după

ii- 
care 

ortaci 
ieșim

mai rar lntlln.it, e și ex- . 
de dificil. Tocmai de a- 
s-au folosit toate miț-

de me- 
fructuoasă 

de
e una 

“ e alta, comună 
doar strîn- 
care rezul-

că nu de-

colaborare din

ce

ajuta u- 
nul pe celălalt, li apropie rigo
rile profesiunii, dar ii apropie, 
mai ales, aspirațiile comune, 
dorința unanimă de mai bine. 
Ei știu că numai lucrind umăr 
la umăr, în bună înțelegere și 
armonie, vor răzbi. S-au auto- 
verificat de atitea ori în abata
je, in încleștarea cu munții de 
cărbune.

- Altfel nici nu se poate - 
aprecia șeful de schimb Aurel 
Manda. Eu lucrez în brigada 
lui Petre Constantin și pot spu
ne că ce am învățat întîi și în- 
tii de la el a fost disciplina și 
dăruirea în muncă. El ne-a im
primat pasiunea muncii, dar și 
„dorința" de a ne înțelege și 
ajuta tot timpul, Ia greu și la 
ușor. Și rezultatele bune nu 
ne-au ocolit...

Sectorul IV al minei Lu
peni face pași viguroși 
pe drumul obținerii de 

noi și importante succese. 
Merg pe acest drum, în grup 
compact, în aceiași pas energic 
și sigur, strins uniți, toți mem
brii acestui puternic și vrednic 
colectiv. Nimeni nu se abate de 
la linia dreaptă iar dacă cine
va ar încerca s-o facă, forța pu
ternică a colectivității l-ar rea
duce neintirziat la poziția ini
țială. Coeziunea sufletească, 
abnegația și dăruirea, dorința 
comună de mai bine ii ține 
mereu aproape pe acești mi
neri destoinici, care-și făuresc 
- sub flamura purpurie a parti
dului - multiple satisfacții, iși 
adaugă mereu alte împliniri la 
nivelul de bunăstare și fericire.

Dan VRINCEANU

declare ia noua întreprindere 
unde se angajează că are so
ție și copil pentru a beneficia 
de o rație sporită de cărbune.

In fața dramei acestei fa
milii, ce au făcut cei din ju
rul lor ? Au rămas impasibili, 
sau au încercat să le întindă o 
mină de ajutor ? Răspunsul 
la aceste întrebări, acuză, 
din păcate, pe toți acei care 
nu numai că au rămas impa-

pe
(care 

dată a-

prisos. 
mergem

Ion LICK

Munca, se știe, înnobilează 
omul. Nu numai că-d aduce 
toate cele necesare unei exis
tente din plin, dar îi oferă 
și sentimentul demnității, 
dreptul la respectul și consi
derația semenilor...

Titu Teacenco, șef de bri
gadă la exploatarea minieră, 
Paroșeni, a înțeles perfect a- 
cest lucru. Și odată cu el, a 
înțeles întreaga brigadă. Oa-

metru cu metru. Și bulgării 
grei de lumină se prăbușeau 
— parcă simbolic — la pi
cioarele minerilor...

Poate că ar fi fost o im
pietate să le tulburăm mun
ca în acele clipe de maximă 
tensiune, cînd între om și u- 
nealtă 
hotar.
ne-au 
ceștia

dispărea practic orice
Și totuși, oamenii 

descoperit. Oamenii a- 
vorbesc puțin. Așa sînt

ÎNSEMNĂRI

^Pieti'e de temelie
menii aceștia, și-au împletit 
brațele, și au dat totul pen
tru materializarea în fapte 
a năzuințelor comune.

Despre brigada lui Teacen
co s-a scris mult. Lumea s-a 
obișnuit deja să-i vadă or
tacii In fotografii sau în co
loanele ziarului, alături de 
frumoase cifre de depășiri 
ale planului.

Am coborît în abataj, ală
turi de acești cioplitori de lu
mină, să le vedem de aproa
pe munca, actul firesc și 
fundamental al vieții. Erau 
atît de concentrați îneît nici 
nu ne-au băgat în seamă. 
Erau într-o luptă acerbă -, în 
fața lor zidul rece al nepă
trunsului ceda pas cu pas,

ej învățați. Să vorbească pu
țin și să facă mult. Din cînd 
în cînd fețele li se arcuiesc 
de zîmbete calme și largi.

GHEORGHE POPA, IOAN 
BIGU, COSTICĂ COROBĂȚ, 
CONSTANTIN NEGHINĂ. 
Iată câteva din pietrele de 
temelie ale brigăzii și poate 
ale întregii exploatări. Iată 
cîțiva din cei mai butii ortaci 
ai lui TITU TEACENCO.

Și oamenii își reiau activi
tatea maj departe, cu ace
lași calm. Lovesc tăcuți în 
trupul inert al stîncii și căr
bunele M se prăbușește în- 
frînt, la picioare...

Valeriu BUTULESCU 
student

Aureola unui om de la catedră
încerc să schițez în clteva 

rînduri meritele unui 
deși îmi 
aș spune 
totul. A 
pasiunea 
torului Pavel Barcă de Ia Școa
la generală nr. 1 din Petroșani 
este o încercare grea. Ce aș 
putea să aleg din toată acti
vitatea acestui dascăl pentru 
a creiona o imagine reală asu
pra omului care și-a dăruit 
toată puterea de muncă pentru 
educarea micilor vlăstare ?

Este poate suficient să con
semnez că timp de patru de
cenii Și jumătate, modestul 
dascăl a fost mereu la datorie, 
mereu în fața elevilor săi pe 
care i-a îmbrățișat cu privi- 
rea-d caldă și senină căutînd 
să descifreze în fiecare vlăstar 
pe viitorul cetățean al țării. 
Cîte generații n-au trecut în 
lungul șir de ani pe sub privi
rile atente de bun părinte ale 
învățătorului Pavel Bîrcă; cîte 
sute de cetățeni care muncesc 
azi cu dragoste la locurile lor 
de muncă nu și-l amintesc și-i 
mai simt și aizi căldura cu care 
i-a îndrumat ?

dau seama 
n-aș putea 

exprima în 
și dăruirea

dascăl 
că orice 
cuprinde 

cuvinte 
învăță-

Cu ochii senini și blînzj din 
care se revarsă căldura sufle
tului ,cu tâmplele brumate de 
povara anilor, cu vocea caldă 
care a pătruns în cele mai 
tainice unghere ale sufletului 
copilului — așa îl cunoaștem 
și azi, mereu în frunte, mereu 
tînăr, mereu neobosit, îndem- 
nîndu-ne parcă să împrumu
tăm din vigoarea și energia sa. 
Așa îl cunoaștem pe omul ca
re a știut să apropie banca de 
catedră pînă la limitele admise, 
care a văzut în orice copil pe 
propriul său fiu, ocupîndu-se 
cu aceeași grijă și înțelegere 
de fiecare.

Modestia l-a caracterizat în
totdeauna, niciodată nu și-a a- 
fișat meritele, deși au I 
destule. Modest dar hotărît 
a se dărui cu totul, de a 
lupnină, din propria-i 
mină, mereu însetat de 
cunoaște, de a se autoperfec- 
ționa, și-a îndeplinit cu cinste 
menirea. Cîte acțiuni nu a des
fășurat în afara școlii pentru 
culturalizarea maselor ? Cum 
să nu-l apreciezi și să nu-l 
privești cu tot respectul cuve-

fost 
l de 

da 
lu- 

a

L-arn întrebat odată care a. 
fost ținta pe care a urmărit-o 
în toți acești ani, de unde mai 
găsește atîta energie, acum, în 
pragul bilanțului activității 
sale din cei 45 de ani ? M-a 
privit cu înțelegerea omului 
încercat, cu acea înțelegere 
părintească și mi-a spus: 
„Muncește cu pasiune, sădeș
te în inima copiilor cinstea, 
dragostea de muncă, de adevăr 
și frumos și atunci o să simți 
fericirea. Sînt fericit pentru 
că am muncit cu convingere 
și pasiune. Noi, dascălii, 
nu avem acestea, vom fi 
apă limpede, dar lipsită 
puterea de a fertiliza".

Iată de ce mi-e greu 
scriu despre dânsul. Acutn, 
pragul pensionării, am 
vingerea că buchetele de mul
țumiri ale generațiilor cărora 
le-a îndrumat pașii, i se a- 
dresează ca un omagiu adus 
celui care 
lumină și 
sa.

dacă 
ca o

de

să 
în 

con*

a iradiat lumină din 
căldură din căldura

— Noi repartizăm cărbunele 
după actele de la asociația 
de locatari...

Asociația de locatari nr. 2 
din cartierul Aeroport a verifi
cat numărul persoanelor care 
ocupă locuința din strada Vii
torului bloc 41, ap. 52 (Aero
port) ? Ar fi necesitat un efort 
deosebit...

Cit privește repartizarea lo
cuinței, lucrurile sint mai în-

ANCHETĂ

drepturilor, plingeri, judecăți 
pentru pensie, ba chiar și ju
decăți prin care soțul a cerut 
reducerea pensiei de întreți
nere. In locul ințelegerii, con
viețuirii, acestea sînt faptele 
care umplu în momentul de 
față viața celor doi soți tre- 
cuți bine de virsta tinereții.

Am făcut și o vizită la Pe
troșani, unde el a primit o 
altă locuință. Aici am ascul
tat tot acuzații, nuanțate ca 
și cele de la Lupeni, cu um
bre de regret :

- Amindoi avem vina noas
tră. Am mai băut și eu 
cînd în cînd. Fetița însă 
suferă pentru că lunar ii 
mit pensie alimentară...

Faptele dovedesc că, des
tul de des, pensia nu este tri
misă cu regularitate, iar alo
cația — dreptul prin lege a- 
cordat copiilor, de asemenea. 
Tatăl își nealiiează îndatoriri
le fată de familie ’ată de co
pil. Dar, pe de altă parte, ni
mic nu-l împiedică să uzeze 
de calitatea so de familist, să

din 
nu 
tri

sibili, dar chiar au tavorizui 
aestramarea familiei -I 
aindu-i lui o locuința, 
du-i-se rdția de cărbune 
ramilist taeși se știe ca 
lește singur). Ba mai 
pensia de întreținere | 
soție și copil, ca și aiocațio 
de stat nu sint întotdeauna 
reținute pe statele de piață. 
Toți aceștia se vor recunoaște 
desigur ușor printre funcțio
narii sectorului Livezeni al 
E.M. Aninoasa.

Discutăm cu tov. Victor 
Brad în ale cărui atribuțiuni 
de serviciu intrau problemele 
administrative ale fostei mine 
Livezeni.

— Tovarășe Brad de cit căr
bune beneficiază salariatul 
Bian Alexandru („eroul" în
semnărilor de față — n.n.).

— De opt rații, atît se pre
vede pentru familiști.

— Știți însă că și-a părăsit 
familia si locuiește sinqur ?...

- Da.
— Atunci cum poate primi 

rația întreagă ?

acor; 
din- 

■ ca de
I IOCU- 

mult, 
pentru

• ••

cilcite. In dosarul personal al 
lui Bîan Alexandru se află o 
cerere de locuință solicitată 
minei Paroșeni unde își ceru
se mai întîi transferul. Cere
rea nu a obținut avizul condu
cerii minei respective pe moti
vul cit se poate de bine argu
mentat și anume : mina are 
nevoie de mineri dar nu cu 
prețul destrămării unei familii. 
Pe aceeași cerere însă se 
poate citi și un alt aviz : 
„Consider că cererea este jus
tă deoarece prin hotărire ju
decătorească spațiul a fost 
trecut soției și copilului. Dis
puneți să fie propus pentru 
obținerea repartiției în orașul 
Vuican". O dispoziție ciuda
tă, care poartă semnătura 
tov. Ion Karpinetz, de la C.C.P.

Să lămurim două amănun
te. Primul - hotărîrea jude
cătorească la care se făcea 
apel, repartiza soției numai o 
cameră din apartamentul de
ținut de Bian Alexandru la 
Lupeni ; Al doilea - conduce-

rea E.M. Paroșeni n-a ținut 
seama de... dispoziția tov. Ion 
Karpinetz.

Ce caută totuși această ce
rere la sectorul Livezeni dacă 
e adresată conducerii minei 
Paroșeni { Ei bine, de ce să 
mai facă B. A. încă o cerere 
cînd o avea pe aceasta și în
că aprobată. Acesta este u- 
nicul document pe baza că
ruia conducerea fostei mine 
Livezeni i-a repartizat cu toa
tă gratitudinea de care a fost 
capabilă o locuință, fără să 
țină seama sau să verifice ca
uza refuzului de la Paroșeni. 
Tovarășul Victor Brad susținea 
că există o altă cerere, apro
bată de comitetul oamenilor 
muncii. Dar nu se știe cum a- 
ceasta... □ dispărut din arhivă 
Oare a dispărut, sau mai de
grabă n-a existat ? Altminteri 
nu s-ar explica existența ce
leilalte.

lată, așadar, cum au „aju
tat" cei din jur o familie des
trămată, cum l-ou ajutat pe 
Bian Alexandru, capul rătăci
tor al acestei familii, ca să 
trăiască în tihnă, fără nici o 
umbră de îngrijorare, de răs
pundere față de soarta fami
liei sale. Foarte săritori 
meni.

In fața celor petrecute 
destinul acestei familii, nu 
mai cei doi soți, dar și
— amintiți și neamintiți — 
răspunzători, și 
morală de a medita adine, de 
a încerca să repare ceea ce 
au stricat, să pornească pe 
calea cea mai bună pentru a 
reda copilului căldura și dra
gostea părintească, pentru li
niștea lor.

★
Am prezentat — poate cu 

prea multe amănunte care vor 
supăra - cazul familiei Ale
xandru B. miner la sectorul 
Livezeni. Soția sa ne-a cerut 
ajutorul. Un ajutor cerut în 
ceasul al 12-lea pe care opi
nia publică îl poate și este da
toare să-l dea pentru ca gre
șelile să fie reparate — încă
— la timp. E o datorie a noastră, 
omenească. Este în interesul 
acestei familii aflate în pra
gul destrămării. Va fi lăsată 
oare ?

oa-

in 
nu- 
alții 
sînt 

au datoria

Ionica FIERARU

Prof.
Școala generală nr. 1 Petroșani

Nicu GONCEA
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• V. M1HALACHE, Vulcan: 
Atitudinea dv. ni se pare lo
gică și, mai ales, consecventă. 
Credem că numai inexperien-
ța dv. de viață îi îmboldește 
pe așa-zișii „prieteni" să se 
erijeze în mentori spirituali 
neavizați.

N. MARIA — Lonea : Ați 
alergat prea mult 
cîmp plin de scaieții 
dinii, fără a vă da 
sînteți victima unei
Bine că v-ați revenit. Era ne
cesar...

POSTA
>

• VASILE IONESCU (tară 
adresă, de altfel... inexistent 
în cartierul Aeroport — Petro
șani) este „pseudonimul" unei 
persoane care încearță să de
nigreze munca «mor semeni, 
fără a avea curajul susținerii 
afirmațiilor făcute. Nu-i putem 
răspunde decit atit: dacă ceea 
ce spuneți e adevărat, expe- 
diați-ne adresa dv. Dorim nea
părat, să stăm de vorbă !

Liniște în... cartierul Ștefan
In urma apariției în coloa

nele ziarului nr. 7 230 din 1 
februarie a articolului „Huli
ganii din cartier să fie puși 
la punct" miliția Lupeni a e- 
fectuat verificări amănunțite 
și ne răspunde următoarele t 
„Cetățenii Mihai Gheorghe 
și Aurel Luca care au sesi
zat ziarul de cele întîmpla- 
te au și 
vit fără 
Retezan. 
novat de 
dai în local public iar ceilalți, 
Mihai Gheorghe, Aurel Luca, 
Mihail Petrineac, loan Pleșa, 
Francisc Silaghi și loan Bog
dan au tulburat liniștea lo
cuitorilor.

Fiind cu toții în egală mă
sură vinovați, au fost sanc-

ei vina de a fi lo- 
martori pe Mihai 
Acesta s-a făcut vi- 
provocarea de scan- .

Pe urmele 
semnalelor

rt

critice
ale ziarului

ționați conform Decretului 
153 din 1 970."

Sîntem informați apoi că 
faptele s-au petrecut pe stra
dă fără a fi de față vreun lu
crător de miliție. Cînd a fost 
sesizat, organul de miliție a

luat operativ măsurile cores
punzătoare iar pentru evita
rea unor asemenea incidente, 
desigur fără caracter general, 
cartierul Ștefan din Lupeni 
va sta în atenția sa perma
nentă. Deocamdată, în Ște
fan domnește liniștea. înain
te de a încheia, cîteva cuvin
te despre „cetățenii pașnici 
din Lupeni" care ne-au sesi
zat prima dată și a doua oa
ră (semnat Luca Aurel); au 
avut dreptate privind huliga
nii recalcitranți din cartier; 
au bătut, s-au bătut, au tul
burat liniștea cetățenilor. Au 
uitat însă ceva... Mihai 
Gheorghe și Luca Aurel... să 
se așeze pe lista acelora 
care au fost direct implicați.

J

lntlln.it
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Instantaneu de la cercul de dactilografie care funcționeză la Casa de cultură 
din Petroșani. Foto: I. LEONARD

Cerința actuala a investițiilor
(Urmare din pag. 1)

Petroșani și al fabricii de ră
coritoare din planul I. I. L. Pe
troșani cărora, abia prin avi
zare, li s-a impus redimensio- 
narea capacității și scăderea 
costului investițiilor în vede
rea încadrării în indicatorii 
normați.

Legea finanțelor precizează 
că finanțarea nu va putea fi 
admisă fără aprobările legale 
de folosire a terenurilor pe 
care se amplasează noile in
vestiții, iar fără finanțare 
este interzisă contractarea și 
angajarea de cheltuieli sau 
începerea execuției. Prevede
rea pornește de la conceptul 
că admiterea la finanțare an
terior obținerii aprobării de 
folosire a terenului favoriza 
uneori ocuparea abuzivă a 
amplasamentelor sau compro
miterea unor culturi nerecol
tate. In plus, atacarea de lu
crări fără finanțare conduce 
la înregistrarea unui însemnat 
volum de producție executată 
dar nedecontată antrepreno
rilor. Desigur, realizarea dezi
deratului cuprins în lege de
pinde de operativitatea cu 
care beneficiarii de investi
ții pregătesc condițiile pentru 
începerea și • execuția ritmică 
a lucrărilor. Din păcate însă 
această operativitate nu se 
manifestă și, în consecință, 
mare parte din lucrările noi 
sînt atacate înainte de admi
terea la finanțare. Și, in a- 
cest sens, dispunem de sufi
ciente exemple : școala cu 16 
clase Petrila, ansamblurile de 
locuințe cu 100 apartamente 
Petrila și Micro III A — Vul
can (îndesire), amplificarea și 
modernizarea I. U. M Petro
șani și altele.

Prin hotărîrea de adoptare 
a planului pe 1973 s-a impus

i

I 0 ilustrată pe adresa...
..Școlii Nu! Chior dară aceste eagouele se allă de 

Imai bine de 3 luni în curtea- școlii din Aninoasa. (Cel pu
țin în săptămînă trecută erau încă acolo...) De fapt, gazda 

I acestor mijloace de transport m ineresc nu are nici în clin nici 
în mînecă cu „obligația" păstrării lor. Nici măcar pentru 

l material didactic. Avea însă nevoie de aceste patru vago- 
1 nete școala din Iscroni care a solicitat, intr-adevăr, patru 
• vagonete spre a le folosi ca recipienți....

IȘi, într-o zi, prin iarnă, un șofer a intrat cu un camion 
în curte lăsînd cele patru vagonete noi-nouțe. De unde ? Ci
ne le-a trimis ? Nimeni nu știa nimic. In cele din urmă, 

conducerea școlii a aflat că erau destinate școlii din Iscroni 
și i-a invitat să-și „ridice".., solicitarea. Școala din Iscroni, 
însă, avînd nevoie de vagonete vechi le-a refuzat categoric 
(după cum e normal, spre evitarea eventualelor surprize de 
...„retractare").

IOare acestor „recipienți" li se așteaptă degradarea ? Nu 
sînt contabilizate de nimeni aceste vagonete ? Știe cineva 
cît coastă unul singur ? Și cîte tone de cărbune ar fi scos 

Ila ziuă aceste 4 vagonete în ultimele 3 luni ? Ce ne facem, 
atunci cu... antirisipa!? • .

I I. L.

Lipsuri fără... perdea
Sesizările unui grup de lo

catari ai căminului E.M. A- 
ninoasa, sectorul Livezeni, 
ne-au fost confirmate la fața 
locului. Am deschis la întîm- 
plare cîteva uși. Unele ca
mere, frumoase, curate, alte
le însă neprimitoare, neîngri
jite. Pe deasupra, un mare 
număr de camere cu... vede
re spre munte, sînt lipsite de 
perdele iar cele care există 
nu știm prin ce „lupte" au 
trecut căci sînt cam ciuruite.

Cît despre lenjerie, n-ar 
trebui să se plîngă nimeni, 
doar se schimbă... cînd se 
murdărește. In rest, nimic 
important; din camere lip
sesc pahare și căni pentru a- 
pă, ici, colo lipsește cîte un 
bec, biblioteca volantă oferă 
un număr mic de volume (de 
interes redus pentru tineri, 
după cum ne-au mărturisit) 
Plasă pentru masa de tenis 
există, dar lipsește masa. In 
ceea ce privește coridoarele. 

reexaminarea de către bene
ficiari, proiectanți și execu- 
tanți a tuturor documentați
ilor tehnico-economice ale lu
crărilor din planul pe acest 
an, cu scopul reducerii cos
tului lucrărilor, în special al 
celor de construcții, în vede
rea economisirii metalului, 
lemnului, cimentului. Sarcina 
nu a fost tratată în toate ca
zurile cu răspunderea cuve
nită, motiv pentru care la un 
volum important de investi
ții, cum sînt cele edilitar- 
gospodărești și de construcții 
de locuințe, nu s-au făcut re
duceri sau reducerile operate 
sînt nesemnificative. Consta
tarea este evidentă și pentru 
ceilalți beneficiari dacă se are 
în vedere că în perioada de 
la începutul anului s-au putut 
constata totuși posibilități de 
reducere acceptate în final 
în valoare de peste 7 milioa
ne lei.

Reglementările citate pre
cizează și alte condiții ce tre
buie asigurate în vederea rea
lizării normale a noilor in
vestiții : corelarea — prin 
graficul de livrare a utilaje
lor — a termenelor de livrare 
cu termenele de montaj, ob
ținerea — înainte de admite
rea la finanțare — a comen
zilor confirmate pentru utila
jele din țară și a fondurilor 
valutare pentru cele din im
port, asigurarea finanțării u- 
nui volum cît mai mare de 
investiții din credite bancare 
etc. Fiecare din aceste con
diții are rațiuni bine deter
minate și servesc acelorași 
scopuri majore : realizarea o- 
biectivelor în mod ritmic, du
rate de execuție cît mai mici, 
asigurîndu-se astfel punerea 
în funcțiune la termenele pla
nificate. Din păcate foarte 
mulți beneficiari solicită de- 

ele n-ar fi atît de pustii dacă 
ar fi ornate cu flori și ta
blouri.

Proaspătul administrator 
(de două săptămîni) are in
tenția de a rezolva cît mai 
repede totul, de a elimina lip
surile amintite. Intențiile 
bune, se impune ca o condi
ție obligatorie, vor rămîne, 
insă, fără rezultat, dacă el 
nu se va bucura de sprijinul 
din partea conducerii admi
nistrative a E.M. Aninoasa.

Post-scriptum pentru loca
tarii căminului 11/A, despre 
care a fost vorba. Dezordinea 
din unele camere nu se dato
rează întotdeauna personalu
lui de serviciu, ci și dv., ne
glijenței dv. Fiecare trebuie 
să păstreze curățenia și ordi
nea din propria cameră. Ci
vilizație nu înseamnă numai 
perdele la fer?' sau ele
ganța îmbrăcămintei.

I. F1ERARU 

rogări de la aceste condiții 
sau procură „documente" prin 
care să ateste îndeplinirea 
lor, fără ca fondul probleme
lor să fie rezolvat. Se perpe
tuează în felul acesta o stare 
de lucruri necorespunzătoare 
constatată în mod frecvent în 
anii anteriori în care depăși
rea duratelor de execuție sau 
nerespectarea termenelor de 
punere în funcțiune provine 
tocmai din cauzele pe care 
reglementările arătate caută 
să le elimine. Numai din lip
sa utilajelor, lucrări ca tele- 
scaunul Paring, amplificarea 
fabricii de stîlpi hidraulici 
Vulcan, atelierul mecanic Li
vezeni, atelierul școală al Li
ceului industrial și altele nu 
au putut fi puse în funcțiune 
în anul 1972. Din caiîza neono- 
rării livrărilor de utilaje se 
întrezăresc întîrzieri și la alte 
obiective : amplificarea prepa- 
rației Lupeni, amplificarea 
I. U. M. Petroșani, spălătorie- 
boiangerie Livezeni și altele.

Respectarea legislației privi
toare la investiții este esenți
ală pentru respectarea indica
țiilor trasate de partid în a- 
cest domeniu. Această disci
plină nu trebuie să aibă un 
caracter formal ci să vizeze 
fondul lucrurilor. „Cincinalul 
înainte de termen" nu este 
numai o chemare, ci o nece
sitate evidentă și în realizarea 
programului de investiții. A- 
cest lucru, însă, nu se obține 
numai materializînd aceleași 
fonduri în timp mai scurt, ci 
realizînd cu aceleași fonduri 
lucrări mai multe, cu indica
tori mai buni, altfel spus, cu 
eficiență crescută. Prevederile 
legale nu fac altceva deeît să 
asigure încă de la începerea 
lucrărilor premisele obținerii 
acestor rezultate.

Bilete de odihnă 
pentru litoral

Sezonul estival a început 
— căldura din ultima perioa
dă de timp adueîndu-ne a- 
minte de ștranduri, de plajele 
aurii ale Mării Negre.

In dorința de a veni în spri
jinul amatorilor de odihnă 
pe litoral, filiala de Hoteluri, 
Restaurante și Turism Petro
șani pune la dispoziția celor 
ce doresc să-și petreacă con
cediul de odihnă în frumoa
sele hoteluri ale litoralului, 
bilete pentru stațiunile Ma
maia, Eforie Nord, Eforie 
«îud, Mangalia (Jupiter, Nep- 
tun, Venus), cu plecări în se
rii care încep la 7, 8, 9, 19 
iunie.

De asemenea, se mai găsesc 
bilete de tratament pentru 
diferite stațiuni ca Bazna, 
Amara etc. unde se face o în
grijire calificată a celor su
ferinzi de diferite afecțiuni.

Acțiuni> 
educative 

pentru tineret
In aceste zile, în baza pro

gramului stabilit de Comite
tul municipal U.T.C. Petro
șani au fost întreprinse nu
meroase activități cultural- 
distractive pentru tineret. 
Dintre acestea reținem în 
primul rînd balul tineretului, 
acțiune care s-a desfășurat 
în orașele Uricani, Lupeni. 
Vulcan. Petrila și Petroșani 
la care au participat peste 
5000 de tineri. Cu acest prilej 
au fost organizate concursuri, 
jocuri distractive, tombole, 
recitaluri de muzică ușoară 
etc . La Uricani s-a organizat 
simpozionul „Valea Jiului 
ieri și azi", iar un ; grup de 
tineri din Lupeni au vizitat 
placa comemorativă din in
cinta minei. Alți tineri din 
Valea Jiului au participat la 
diferite competiții sportive 
dotate cu premii, dupe etc. 
Dintre acestea menționăm 
„Crosul tineretului” la care 
au participat peste 1000 de ti

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu Pe numele Gongan 

Ion, eliberată de E.M. Aninoasa. O declar nulă.

Ce nu ne-a plăcut...
Deși trecuse o săptămînă 

și ceva, continuă să mă pre
ocupe o nemulțumire. De a- 
ceea, îi dau glas.

Cum este bine știut, după 
4 luni de muncă neîntre
ruptă pentru realizarea sar
cinilor de plan, a venit și 
mult așteptata zi de odihnă 
și recreere — 1 Mai. Băr
bați de diferite vîrste, femei, 
tineri și tinere am așteptat 
cu toții ocazia de a ieși la 
iarbă verde, de a ne recrea 
pentru ca după această bi
nemeritată odihnă să ne în
toarcem fiecare la locurile 
de muncă cu noi și reîmpros
pătate forțe. Cu aceste gîn- 
duri am mers și eu la locul 
de recreere stabilit de edi
lii orașului Lupeni — la gra
fit. Un loc foarte frumos, 
liniștit, cu apă curată și aer 
bun. Dar ce păcat că în Ioc 
de a ne putea odihni și 
distra, a trebuit să stăm la 
rînd la bere. Cînd am a- 
juns, în sfîrșit, la vînzătoare 
și am cerut 3 sticle cu bere, 
surpriză !

— Dumneata nu știi că 
berea se vinde numai cu 
lada ? Dai 200 de lei și iei 
o ladă. Dacă vrei să iei lada

Eficiență sporită
(Urmare din pag. 1)

cînd au fost scoase din pro
ducție multe unități în detri
mentul desfacerii. Pentru îm
bunătățirea servirii populației 
este necesar ca, sub îndruma
rea comitetului de partid, or
ganizațiile U.T.C., să se ocupe 
mai mult de educarea politică 
a tineretului care lucrează în 
alimentația publică.

Adunarea cu activul a adop
tat un cuprinzător plan de 
măsuri.

In încheiere, tovarășul Lo- 
ghin Popa, secretar al comite
tului municipal de partid, a 
vorbit despre necesitatea ur

Pe pasarela stației C.F.R. de curînd redată în folosin
ță. Foto: V. IORDACHESCU

neri, turneul de handbal 
„Diamantul negru”, „Cupa 
tineretului” la fotbal în ca
drul căreia s-au întrecut 
echipele de la E.M. Uricani, 
E.M. Aninoasa, E.M. Petrila, 
E.M. Lonea, preparația Petri
la și altele.

Pe estradele amenajate în 
aer liber la Tulipan — Is
croni, la Brazi —Vulcan, la 
baza de agrement Lupeni, la 
Valea de brazi, Uricani și 
Parcul din Petrila zeci de ti
neri artiști amatori ai clubu
rilor și caselor de cultură au 
cînt'at bucuria muncii, a suc
ceselor obținute de minerii 
Văii Jiului. De asemenea, au 
mai fost organizate vizionări 
colective la televizor cu tine
rii din cămine, seri distracti
ve, concursuri de șah, tenis 
de masă etc.

Valeriu COANDRAȘ, 
secretar al Comitetului 

municipal U.T.C.

bine, dacă nu Iasă rîndul Ia 
altul.

M-am întrebat: oare toți 
cei care am fost Ia locul de 
agrement trebuia să bem 
cîte 24 de sticle cu bere ? 
Deci, după ce am stat Ia 
rînd mai bine de două ore 
pentru trei sticle cu bere 
m-am ales cu oboseala și 
timpul pierdut. Nu pot înțe
lege acest mod de servire. 
Oare consiliului popular a! 
orașului Lupeni si conduce
rii întreprinderii comerciale 
locale de stat pentru ali
mentație publică le-a fost 
așa de greu să dispună să 
se organizeze mai multe 
tonete cu produse la acest 
loc de recreere ?

Minerul șef de brigadă 
Ioan Popescu, de la secto
rul II, îmi spunea : „După 
două ore de stat în soare 
în picioare Ia bere sînt la 
fel de obosit ca după un șut 
în abataj".

Avea, desigur, dreptate.
Deci, măcar du alte prile

juri mai multă solicitudine 
față de oamenii muncii, care 
doresc și au tot dreptul să 
petreacă cu ocazia sărbăto
rilor cîmpenești cîteva ore 
plăcute Ia locurile de agre

măririi de către comitetul de 
partid, organizațiile de bază a 
felului cum sînt traduse în 
viață în continuare prevederi
le planului de măsuri aprobat 
informînd periodic comitetul 
municipal de partid despre 
modul în care conducerile în
treprinderilor se preocupă de 
modernizarea procesului de 
vînzare, de stimularea intere
sului cumpărătorilor, cum se 
păstrează și gospodărește fon
dul de mărfuri și unitățile de 
desfacere, să se îngrijească 
împreună cu organizațiile 
U.T.C. și comitetul sindicatu
lui de pregătirea politică și 
profesională a lucrătorilor din 
comerț.

Cîteva precizări despre
Cum apare și cum se dezvoltă

Cancerul este o boală a în
tregului organism , a cărui ca
uză precisă pînă la ora actua
lă nu este încă bine cunoscu
tă. Există trei teorii cu privi
re la apariția cancerului. Unii 
pledează pentru teoria viroti- 
că — adică,, cancerul ar fi 
produs de un virus, alții pen
tru teoria chimică, după care 
cancerul ar fi produs de o se
rie de substanțe chimice care 
ar avea o acțiune cancerigenă 
atît asupra organelor interne 
cît și asupra pielii, lucru ce 
s-a dovedit experimental și pe 
omul care lu-crează în mediul 
unde se manevrează astfel de 
substanțe (în industria chimi
că). Pe măsură ce se dezvoltă, 
deci, anumite ramuri ale indus
triei noastre și în special cea 
chimică, d'atorită prafului de 
cărbune sau a rezultatului ar
derii cărbunelui și procentul 
de îmbolnăvire prin cancer, a- 
tît la piele cît și la organele 
interne, este mai mare.

Aceasta dovedește importan
ța mare pe care o prezintă mă
surile de igienă a locului de 
muncă din aceste ramuri in
dustriale precum și igiena cor
porală. Urbanismul - adică 
condițiile de viață din marile 
centre aglomerate unde atmos
fera este poluată prin praf, 
fum, substanțe chimice rezul
tate prin arderile incomplete, 
contribuie în mare măsură la 
apariția cancerului, în speci
al a celui bronho-pulmonar.

A treia teorie, care s-a do
vedit a fi adevărată prin fap
tul că există stabilite urmările 
ei, este cea a cancerizăril prin 

ment, fără să-și „toace ner
vii" pentru o... bere.

Ioan SUBA •*' 
Lupeni

„Habar n-ai...“ (!)
O, tu Mercur ! Zeu al 

poștei, înalță-te sau pogoa- 
râ-te pînă la mine (nu știu 
dacă ești la munca de jos, 
în împărăția lui Hades, sau 
ai fost promovat în Olimp) 
și ajută-mă să pricep de, ce 
unele factorițe P.T.T.R. din 
orașul nostru Petroșani cum
pără cîte 4—5 sau chiar mai 
multe numere ale publica
ției „programul radio și 
T.V.“ de la chioșcurile de 
difuzare a presei !?

...Un chioșc de presă, spre 
lauda poștei și în folosul ce
tățenilor, s-a „plantat" și la 
noi, în cartierul Aeroport, 
într-un loc cu mare afluen
ță de public : între ultima 
stație a autobuzelor cu în
semnele „1“ și „2“ și com
plexul alimentar nr. 22. Idee 
și faptă binevenite.

...Joi, 3 mai a.c. Grăbită,

Documentele de partid — substanța 
lecțiilor de științe sociale

(Urmare din pag. 1)

sens, este valoroasă pentru 
îmbogățirea experienței noas
tre metodico-didactice. Deși 
am renunțat de cîțiva ani la 
stratificarea pe verigi — veri
ficare, predare, fixare —, în 
cercînd sg realizez pe tot par
cursul orei aceste sarcini, to
tuși, spre ușurarea prezentării 
procedeelor folosite, voi re
curge de data aceasta la ideea 
folosirii documentelor în fie
care din aceste momente ale 
lecției.

In procesul dobîndirii de noi 
cunoștințe la un grup de lecții 
din istoria filozofiei sau de 
materialism dialectic, unde ma
terialul documentar este mai 
puțin la îndemîna fiecărui e- 
iev, am recurs la texte multi
plicate din opere, documente 
în cîte 20 exemplare, aplicate 
pe cartonașe și distribuite fie
cărei bănci spre studierea in
dividuală ori în grup. După 
5-10 minute de studiu au în
ceput dezbaterile care, de fie
care dată, au fost foarte vii.

Munca pe echipe poate fi o 
metodă cu mare eficiență Ia 
a-clașă cu nivel țpai ițjfficat și 
cu ,preocupări în procesul cu
noașterii științelor sociale. Âm 
e^erimentat-o în două chi
puri. La unele 'lecții importan
te („Democrația Socialistă și 
dezoltarea ei în etapa actua
lă", „Perfecționarea conducerii 
planificate a economiei", 
„Concepția științifică despre 
lume; educarea ateistă a ti
neretului") existînd un vast 
material documentar, am re
partizat cu 1-2 săptămîni îna
inte o anume bibliografie bi
ne selecționată, pe echipe de 
cîte 3-4 elevi, fiecare studiind 
altceva, iar în ore (acestor 
lecții le-am rezervat cîte 2 o- 
re) au început dezbaterile. La 
prima și cea de-a doua temă 
am făcut în prealabil o preda
re sumară iar la cea de a tre
ia nici o prezentare, ci doar 
le-am indicat un plan tematic 
dinainte spre a le ușura stu
dierea și clasificarea materia
lului documentar. Rezultatele 
ne-au sugerat extinderea a- 
cestui procedeu. îndeosebi la 
lecția despre democrație mulți 
elevi și-au manifestat dorința 
de a afecta încă o ora acestor 
dezbateri. Toate discuțiile au 
fost axate pe diverse documen
te de partid și de stat, congre
se, conferințe naționale și ple
nare ale C.C. al P.C.R. și cu- 

radiații. Să ne amintim doar 
despre explozia atomidă din 
Japonia (Nagasaki și Hiroșima) 
care a dat atîtea victime... In 
zilele noastre ionizarea atmos
ferei ca rezultat al exploziilor 
nucleare este tot o cauză care 
duce la cancerizare. Să nu ui
tăm însă pe medicii radiologi 
și personalul care lucrează cu 
aparatură care emană raze, că 
sînt expuși tot. timpul la acți

SFATUL MEDICULUI
unea acestor raze dăunătoare 
organismului. De asemenea, nu 
este bine și recomnadat a se 
face unui bolnav multe radio- 
scopii sau radiografii în speci
al la intervale scurte de timp, 
căci ele sînt dăunătoare...

O atenție deosebită trebuie 
să acordăm leziunilor vechi — 
cronice, ori unde ar fi ele lo
calizate, deoarece acestea pre
zintă un potențial cancerigen 
și în anumite situații se pot 
transforma în cancer, nefiind 
tratate la timp. Acestea sînt 
așa-zisele stări precanceroase, 
iar simptomele și leziunile în 
dosul cărora se poate ascunde 
uneori cancerul sînt următoa
rele 'umflături, îngroșări, întă- 
rituri, noduri sau crestături 
oriunde s-ar ivi ; răni, rosă- 
turi, ulcerații, cruste (coji), e- 
roziuni cronice ori unde s-ar 
afla, dacă nu se vindecă repe
de după tratament, negi sau 
pete colorate din naștere, sau 
ivite mai tîrziu, sau cicatrice 

neținînd seama de numărul 
mare de cetățeni care aștep
tau, apare o factoriță (Nicu- 
lescu, nume comunicat de 
către vînzătoarea de la 
chioșcul de ziare) care pre
tinde vînzătoarei să-i dea, 
dacă nu mai multe, măcar 
patru numere cu mult pre
țuitul „program" pentru a-1 
duce abonaților ei !

La intervenția unul cetă
țean „nu este corect să cum
părați de la chioșc programe 
de radio pentru cei abonați", 
tovarășa factoriță i-a repli
cat : „este chioșcul nostru, 
deci, în primul rînd, noi, cei 
de la poștă, avem dreptul 
să cumpărăm... (! ?).

Dialogul, devenit dispută, 
s-a încheiat cu un „habar 
n-ai“ al factoriței, triumfînd 
biruitoare, cu cele cîteva 
numere de ziar în mînă, ob
ținute cu toată împotrivirea 
celor jigniți.

Ne întrebăm : cu ce sco
puri practică acest obicei 
factorița ? Și, ca urmare — 
cît timp încă un salariat al 
poștei își permite asemenea 
„conversații" și astfel de ati
tudini ?

Dorim să nu fim singurii 
care ne întrebăm 1

I. COSTIN 
Petroșani

vîntări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Desfășurată în timpul orei, 
această metodă poate fi apli
cată și la lecții mai scurte, cu 
mai puțin material documen
tar, dar presupune și existen
ța unui cabinet amenajat cu 
mese, nu bănci, a manualelor 
școlare pentru fiecare elev 
(noi nu avem la anii IV-V nici 
un manual școlar). Cred că în 
prezența condițiilor menționa
te s-ar putea indica elevilor 
să studieze acasă, independent, 
după manual, lecția nouă, în 
cazul cînd ea nu prezintă di
ficultăți de înțelegere, și apoi 
în clasă, pe baza unor docu
mente de partid și de stat stu
diate pe echipe, în 15-20 mi
nute, se pot aprofunda anumi
te părți prin dezbateri la care 
să fie antrenat un număr cît 
mai mare de elevi și folosite 
cît mai multe documente axa
te pe aceeași problemă.

Lecțiile organizate pe baza 
muncii în echipe au și meritul 
de a-i învăța pe elevi „cum să 
învețe", cum să studieze do
cumentele de partid, presa, să 
le formeze convingeri asupra 
caracterului realist al politicii 
partidului și statului nostru, 
să le dezvolte spiritul colecti
vității, să-i ajute „să descope
re" în fiecare frază studiată 
politica marxistă creatoare, te
zele elaborate de partidul nos
tru ; li se cultivă și interesul 
pentru cercetare, pentru mun
că independentă, se formează 
deprinderea, și apoi obișnuin
ța, de a citi presa (domeniu 
unde încă avem multe de fă
cut în licee), se pun bazele au- 
toeducației permanente pentru 
anii ce vor urma. De un real 
folos ne sînt broșurile supli
mentare apărute ila manuale 
pe diferite teme, ale Editurii 
didactice și pedagogice — 
București, precum și cele din 
setul „Documente ale P.GJR."

In verificarea cunoștințelor 
va trebui să apreciem mai 
mult ca orice, nu volumul de 
cunoștințe asimilate de elevi, 
ci posibilitatea de a le folosi 
în viață, în interpretarea dife
ritelor fenomene social-econo- 
mice și politice. In acest sens, 
verificările noastre pot fi rapi
de, eficiente și chiar intere
sante pentru școlari. De exem
plu, în timp ce verific un elev 
din lecția la zi, mobilizînd și 
clasa să-l urmărească, să-l 
completeze ori să facă obiec
ții la răspunsul său, repartizez 

vicioase mai ales după arsuri 
întinse, dacă toate acestea se 
modifică, adică își schimbă cu
loarea, dau mîncărime, se în
roșesc, se inflamează sau 
cresc, se ulcerează sau sînge- 
rează sau devin dureroase, 
sîngerări repetate din nas sau 
gură, vărsături cu sînge, ivi
rea sîngelui în scaun sau în 
urină, la femei, scurgeri și 
sîngerări din sîn, scurgeri va- 

ginale albicioase sau roșiatice 
care pătează rufăria, sîngerări 
sau pierderi de sînge repetate 
și prelungite apărute în afara 
ciclului sau revenirea ciclului 
la femei mai în vîrstă - adică în 
menopauză. De asemenea, gre
utatea sau durerea la înghițit, 
lipsa poftei de mîncare, indi
gestii repetate și dfe lungă du
rată, mistuirea tulburată, grea 
și dureroasă, constipații pre
lungite care rezistă la purgati
ve, scaune de culoare neagră 
la persoane de peste 35-40 ani, 
răgușeală și tuse seacă care 
tine de multă vreme, expecto- 
rații roșiatice sau cu sînge, a- 
nemie nejustificată la persoa
ne între 25-40 ani, culoarea 
schimbată, mai palidă, a pielii 
feței și buzelor, oboseală și 
slăbiciune, scăderea puterii de 
muncă, pierderea sau scăde
rea în greutate apărută în scurt 
timp și care merge repede și 
progresiv, toate acestea fără 
cauză cunoscută.

la alți doi-trei elevi unele do
cumente noi apărute în presă, 
hotărîri sau legi, indicîndu-le 
anumite fragmente pe care să 
le studieze cu atenție în timp 
ce colegii lor răspund, pentru 
ca apoi să le expună conținu
tul de idei. Aceste documente 
pot fi legate de lecția de zi, 
de consolidarea vechilor cuno
ștințe, ori să aducă înnoiri în
semnate în, anumite domenii. 
Unele documente de partid și 
de stat — fragmente — le-am 
avut înregistrate pe bandă de 
magnetofon și, ca atare, le-am 
folosit și sub acest aspect. In 
mod frecvent trebuie să folo
sim diverse articole din presă, 
pe tot parcursul lecției, care 
prezintă elevilor măsurile și 
procedeele practice prin care 
colectivele de conducere din 
întreprinderi și centrale eco
nomice traduc în viață politi
ca partidului și statului nostru.

Schemele, diagramele, plan
șele, diapozitivele, diafilmele, 
orice fel de material intuitiv 
este, de asemenea, prezent în 
lecția de științe sociale, înfă- 
țișînd sub aspect divers, de
monstrativ, politica tării noas
tre. In majoritatea cazurilor a- 
ceste materiale se^află-în re
vistele ți publicațiile Kie spe
cialitate, în ziare, ori ie putem 
confecționa și’singuri. Ele sînt 
ușor de înțeles și interpretate 
de însăși elevii. Am începat 
de curînd să-mi deprind elevii 
a colecționa și ei pentru cabi
netul de științe sociale aseme
nea materiale intuitive întîl- 
nite în lectura lor particulară.

© preocupare majoră a pro
fesorilor de științe sociale tre
buie să fie și recomandarea 
materialului bibliografic, a no
utăților apărute în volume, 
presă și popularizarea acesto
ra în afara orelor de curs. ® 
gazetă de perete așezată lingă 
cabinetul de științe sociale, in
formează săptămînal elevii a- 
supra acestor documente. Tot 
aici sînt expuse și recomandări 
din emisiunile de radio și T.V. 
axate pe teme din programele 
științelor sociale ori subiecte 
care contribuie la formarea 
concepției științifice despre lu
me, la cunoașterea politicii 
partidului și statului nostru.

Sigur, căutările noastre con
tinuă, și orice mică investiga
ție ne poate fi de folos, fie în 
sens pozitiv, fie pentru a ne 
fer.i de greșelile în care alții 
au căzut din dorința de a se 
încadra în cerințele învăță- 
mîntului modern.

cancerul
Durerea ca simptom unic nu 

se întîlnește, deeît foarte rar 
la începutul bolii în cancer, 
ea apare de cele mai miilte ori 
în stadiile avansate, cînd este 
asociată cu unul sau mai multe 
din semnele sau simptomele 
precedente.

Semnele de mai sus nu sînt 
semne sigure de cancer, ele 
se pot întîlni de fapt și în al
te boli mai puțin primejdioase, 
dar căutarea lor sistematică 
este de un real folos în practi
ca diagnosticului de suspiciu
ne a cancerului. Denumirea de 
stări precanceroase nu arată 
precis natura acestor boli și ne 
poate face să credem că orice 
astfel de stare se poate trans
forma în cancer. Realitatea nu 
este însă aceasta. De cele mai 
multe ori, bolile sau stările 
precanceroase nu se transfor
mă în cancer, neavînd condi
țiile prielnice care ar favoriza 
aceste transformări. Dar aces
te stări precanceroase trebuie 
să fie în mod obligatoriu tra
tate, deoarece în anumite con
diții s-ar putea să se transfor
me în cancer...

Se impune, deci, datoria fie
cărui bolnav, de a consulta me
dicul ori de cîte ori are ast
fel de leziuni vechi și de a nu 
aștepta să se transforme în 
cancer. De asemenea, se reco
mandă tuturor de a se arăta 
din cînd în cînd la medic, chiar 
dacă se simt complet sănă
toși, mai ales persoanele tre
cute de vîrsta de 40 ani.

dr. Aurel ILUNA, 
medic specialist oncolog
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Cu prilejul Zilei Independenței 
de Stat a României 

și împlinirii a 28 de ani de la 
victoria asupra fascismului

Cu prilejul Zilei Indepen
denței de Stat a României și 
împlinirii a 28 de ani de la 
victoria asupra fascismului, 
miercuri, în cadrul unor so
lemnități, au fost depuse co
roane de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, 
pentru socialism, ia Monu
mentul eroilor patriei și la 
Monumentul eroilor sovietici 
din Capitală.

Au luat parte tovarășii 
Gheorghe Pană, Ilie Ver- 
deț, Gheorghe Cioară,
Mihai Gere, Ștefan An
drei, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, ai Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste, conducători ai unor 
instituții centrale și organi
zații obștești, generali și. ofi
țeri superiori, foști coman
danți de mari unități pe fron
tul antihitlerist, delegații ale 
oamenilor muncii din între
prinderi și instituții bucureș- 
tene.

Au participat șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București, atașați militari, 
membri ai corpului diploma
tic.

Companii militare, detașa
mente ale gărzilor patriotice 
ți ale tinerilor care se pregă
tesc pentru apărarea patriei 
eu prezentat onorul.

In acordurile solemne ale 
Imnului eroilor, la monumen
te au fost depuse coroane de 
flori din partea Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniș
tri ; Ministerului Apărării Na
ționale și Ministerului de In
terne ; Comitetului munici
pal București al P.C.R. și 
Consiliului popular munici
pal ; Comitetului organizato
ric al veteranilor din războiul 
antifascist, din partea organi
zațiilor obștești și a unor 
mari întreprinderi, precum și 
jerbe de flori din partea pio
nierilor.

Au fost depuse, de aseme
nea, coroane de flori din par
tea corpului diplomatic.

La Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea popo
rului și a patriei, pen
tru socialism și la Monu
mentul eroilor patriei a fost 
intonat Imnul de Stat' al Re

publicii Socialiste România. 
La Monumentul eroilor so
vietici au fost intonate imnu
rile de stat al Uniunii Sovie
tice și al Republicii Socialis
te România.

★
La solemnitatea de la 

Cimitirul militarilor brita
nici, căzuți pe teritoriul Ro
mâniei în lupta împo
triva fascismului, au 
luat parte Paul Niculescu- 
Mizil, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Ilie Mur- 
gulescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, 
Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, mem
bri âi guvernului, generali și 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți șefi ai u- 
nor misiuni diplomatice acre
ditați la București și atașați 
militari.

O companie militară a pre
zentat onorul. După intonarea 
imnurilor de stat al Marii Bri
tanii și al Republicii Socialis
te România, au fost depuse 
coroane de flori din partea 
Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România, Mi
nisterului Apărării Naționale, 
Comitetului Executiv al Con
siliului popular al județului 
Ilfov, precum și din partea 
corpului diplomatic.

★
Tot cu prilejul Zilei de 9 

Mai au fost depuse coroane 
de flori la cimitirele și monu
mentele eroilor români din 
București și din întreaga ța
ră.

Membri ai gărzilor patrioti
ce, ai detașamentelor de pre
gătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei și pionieri au 
alcătuit gărzi de onoare. Fan
fare militare au intonat Im
nul Eroilor.

In aceeași zi, au fost depu
se coroane de flori și la ci
mitirele ostașilor sovietici că
zuți pe teritoriul României în 
lupta împotriva fascismului, 
de la Jilava, Herăstrău și din 
alte localități.

★
Ambasadorul Uniunii So

vietice la București, V.I. Droz
denko, a depus, cu prilejul 
aniversării victoriei asupra 
fascismului, o coroană de 
flori la Monumentul eroilor 
sovietici din Capitală.

(Agerpres)

Raportul de politică externă 
prezentat de Richard Mixon

WASHINGTON 9 (Ager
pres). — Președintele S.U.A.., 
Richard Nixon, a prezentat 
Congresului raportul de poli
tică externă, în care face o 
amplă trecere în revistă a si
tuației internaționale și expu
ne poziția Administrației sale 
în legătură cu principalele fe
nomene politice internaționale.

Relevînd evoluția favorabi
lă din ultimul timp în rapor
turile S.U.A. cu China, pre
ședintele Nixon afirmă : „A- 
tîta timp cît nu aveam relații 
cu Republica Populară Chine
ză, politica noastră externă nu 
putea reflecta cu adevărat 
lumea multipolară care apărea. 
Din punct de vedere bilateral, 
divergențele ideologice și poli
tice profunde rămîn. Dar un 
dialog amplu și sincer a spo
rit în mare măsură înțelege
rea reciprocă".

Evocînd relațiile sovieto-a-

mericane, președintele Nixon 
a subliniat însemnătatea în- 
tîlnirii la nivel înalt din 1972 
de la Moscova.

Președintele S.U.A. a rele
vat, de asemenea, importanța 
acordului semnat la 29 mai 
1972, privind principiile fun
damentale ale relațiilor din
tre cele două țări.

Președintele S.U.A. afirmă 
că țara sa nu privește relați
ile cu țările din răsăritul Eu
ropei ca o funcție a relațiilor 
cu U.R.S.S. Respingem ideea 
unor drepturi sau avantaje 
speciale pentru puterile din 
afara regiunii. Noi am salutat 
și am răspuns la posibilitățile 
de dezvoltare a relațiilor cu 
țările est-europene cu mult 
înainte de întîlnirea la nivel 
înalt de la Moscova. Vom 
căuta, în continuare, modali
tăți de extindere a contactelor 
economice, științifice, tehnolo
gice, culturale cu acestea.
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• PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Fata care vinde flori; 
Republica: Cu mîinile curate; 
PETRILA : Boxerul; LONEA 
— Minerul : Eliberarea lui L. 
B. Jones ; ANINOASA : Vi
novatul este în casă; VUL
CAN : Am încălcat legea; 
URICANI: Țintim și templul 
soarelui ; LUPENI — Cultu
ral : Marea evadare.

14.40 Muzică populară ceho
slovacă ; 15,00 Buletin de
știri ; 15,05 Tribuna radio ;
15,15 Muzică de estradă;
15.40 Aspecte de la con
cursul coral interjudetean 
„Cîntare patriei" ; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,15 Muzică de 
promenadă ; 16,35 Medalion 
Nicolae Kirculescu ; 17,00
Antena tineretului ; 17,20
Concertul în do minor pen
tru oboi și orchestră ; 17,45 
Cântă Ica Blidaru și Dumi
tru Muțiu ; 18,00 Orele serii; 
20,00 Zece melodii preferate; 
20,45 
vista 
meni
muzicale ; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Concert de seară ; 
24,00 Buletin de știri ; 0,03- 
5,00 Estrada nocturnă ;

Consemnări ; 21,00 Re- 
șlagărelor ; 21,25 Mo- 
poetic; 21,30 Bijuterii

ULTIMELE ȘTIRI
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Ultimele știri
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Cuvîntarea șefului delegației române 
la dezbaterile generale ale

O.N.U.D.I.
Consiliului

Sesiunea Comitetului 
O.N.U.

VIENA 9 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor generale ale Consi
liului Organizației Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare In
dustrială (O.N.U.D.I.), șeful 
delegației române, Dumitru 
Aninoiu, a subliniat actuali
tatea și în același timp gravi
tatea fenomenului subdezvol
tării una din problemele cele 
mai acute cu care este con
fruntată în prezent comunita
tea internațională. „România 
— a spus el — împărtășește

funda- 
re- 
ca- 
ale 
în- 
so-

punctul de vedere potrivit că
ruia menținerea unor zone 
întregi ale lumii în stadiul de 
subdezvoltare este în contra
dicție cu exigențele
mentale ale epocii noastre, 
prezentînd un obstacol în 
lea dezvoltării generale, 
unei veritabile cooperări 
tre popoare, a progresului 
cial“.

Vorbitorul s-a referit, 
continuare, la rolul și
pe care îl are O.N.U.D.I. în 
procesul de sprijinire a efor-

în 
locul

Lucrările Comisiei Economice 
a Națiunilor Unite pentru Europa

GENEVA 9 — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : In cadrul dezbate
rilor de miercuri ale celei 
de-a 28-a sesiuni a Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru 
Europa, a luat cuvîntul con
ducătorul delegației României, 
Nicolae Ghenea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

După ce a arătat că subiec
tul central al sesiunii, „pers
pectivele pe termen lung ale 
economiei europene", creează 
premise favorabile pentru o 
profundă analiză a propuneri
lor formulate în acest dome
niu de secretarul executiv al 
comisiei — în raportul asupra 
activității acesteia —, vorbi
torul a subliniat că lucrările 
actualei sesiuni se desfășoară 
în condițiile evoluției deose
bit de favorabile a procesului 
de destindere, securitate și co
operare în Europa.

Remarcînd importanta
cordată, în perioada care s-a 
scurs de la sesiunea preceden-

a-

tă a comisiei promovării co
merțului de diferitele comitete 
ale comisiei, vorbitorul a ară
tat că, în anul care a trecut, 
progresele înregistrate au fost 
totuși lente, în această privin
ță rămînînd încă multe de fă
cut, îndeosebi în domeniul po
liticii comerciale, al promo
vării comerțului la nivel gu
vernamental. Astăzi, a subli
niat reprezentantul român, în 
condițiile unui climat tot mai 
favorabil, este timpul mai 
mult decît oricînd să se trea
că la- înlăturarea obstacolelor 
artificiale, a barierelor și dis
criminărilor de orice natură, 
aflate în calea comerțului eu
ropean. Este necesar, a spus 
el, să se pună în aplicare 
ample acțiuni de cooperare și 
largi schimburi comerciale, 
fără discriminare, eliberate de 
vestigiile lipsei de încredere 
și suspiciunile reciproce, pre
cum și dc constrîngerile și 
presiunile politice sau de orice 
altă natură.

turilor țărilor in curs de dez
voltare pe calea unei indus
trializări accelerate, prin pro
movarea unei largi cooperări 
internaționale ' 
prin facilitarea 
de tehnologie 
țări, în vederea reducerii de
calajului care separă, astăzi, 
țările în curs de dezvoltare de 
cele avansate.

Subliniind importanța efor
tului propriu al fiecărei țări 
în curs de dezvoltare pentru 
asigurarea progresului său e- 
conomic și social, el. a atras 
atenția asupra responsabili
tății care revine comunității 
internaționale, în general, și 
țărilor dezvoltate, în special, 
de a crea condițiile necesare 
facilitării dezvoltării economi
ce și pentru participarea acti
vă a tuturor țărilor la circuitul 
mondial de valori materiale 
și spirituale, în condițiile ega
lității, respectării 
ții naționale, a 
reciproc.

Șeful delegației 
referit la concepția României 
privind cooperarea internațio
nală și a menționat sprijinul 
acordat de ea țărilor în curs 
de dezvoltare, inclusiv în ca
drul organizațiilor și organis
melor internaționale.

în industrie, 
transferului 

către aceste

suveranită- 
avantajului

române s-a

Programul de reconstrucție națională 
al viitorului guvern din Argentina

(Ager- 
Hector Campora, pre- 

Arqentinei 
din 11

BUENOS AIRES 9 
pres), 
ședințele ales al 
in urma scrutinului 
martie a.c., a expus, în cadrul
unei conferințe <fe presă, prin
cipalele coordonate ale „pro
gramului de reconstrucție na
țională" al viitorului guvern, 
care urmează să fie instalat la 
25 mai. El s-a pronunțat, în
tre altele, pentru stabilirea 
unei linii Independente a eco
nomiei naționale, respectarea 
prevederilor Constituției și 
funcționarea normală a insti
tuțiilor legale ale țării. Forțe
le armate urmează să parti
cipe la programul de recon
strucție națională prin respec
tarea normelor cuprinse in 
constituție. Viitorul guvern, 
a spus el, trebuie să pună ca
păt. stagnării economiei și de
pendentei ei de monopolurile 
stăine, injustiției sociale, re
presiunii și violenței care au 
îidus atitea prejudicii vieții in
terne argentiniene.

In altă ordine de idei, Hec
tor Campora a spus că guver
nul său va milita pentru soli-

daritatea cu țările Ameriaii 
Latine, cu toate popoarele ca
re luptă pentru asigurarea in
dependenței naționale.

Acest program — a . afirmat 
Hector Campora —, în inter
valul care a mai rămas pînă 
la instalarea noului guvern, 
va fi supus ratificării celor
lalte partide, organizațiilor 
sindicale și patronale din Ar
gentina.

Adoptarea

'■

13,00 Telejurnal ; 
16,00-17,00 Teleșcoală ;
17,30

19,20
19,30

20,00

20,05

20,20

20,45

21,15

Emisiune în limba ma
ghiară ;

Telex;
Publicitate ;
Omul și muzica
Carl Nielsen ;

1 001 de seri ;
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen — 
cauză a întregului po
por;
Cîntecul săptămânii. 
Viata-î frumoasă;
Drumuri în istorie, Ța
ra Hațegului;
Pagini de umor : Aven
turi în

Tinerii 
șiși ;
Steaua
zică ușoară ;
24 de ore. Din țările 
socialiste;
Aplauze pentru români.

lui i

epoca de piatră; 
despre ei în-

fără nume. Mu-

pentru eliminarea 
discriminării rasiale

NEW 
dentul 
droaie, 
Națiunilor 1 
York a avut 
VII-a 
O.N.U. pentru eliminarea dis
criminării rasiale, care, timp 
de două săptămâni, a dezbătut 
o serie de rapoarte înaintate 
de mai multe state semnatare 
ale „Convenției asupra elimi
nării tuturor formelor 
eliminare rasială" și 
lor care le-au luat 
transpunerea în viață 
vederilor convenției.

Potrivit prevederilor 
document, semnat 
prezent de 74 de state — în
tre care și România —, țările 
se obligă să condamne discri
minarea rasială și să între
prindă toate măsurile necesare 
pentru promovarea unei 
politici de eradicare a tuturor 
formelor de discriminare în
tre rase, în vederea garantării 
respectării drepturilor funda
mentale ale omului.

YORK 9 
Aqerpres, 
transmite: 

Unite 
loc 

sesiune a

Corespon-
C. Alexan- 
La 
din 
cea

Comitetului

sediul
New 
de-a

de dis- 
măsuri- 
pentru 
a pre-

acestui 
pînă în

Deși Republica Sud-Africa- 
nă, Rhodesia și Portugalia nu 
au prezentat rapoarte la 
această sesiune a comitetului, 
reprezentanții a numeroase 
state și-au manifestat preocu
parea fată de situația 
Namibia, teritoriu 
căruia R.S.A. continuă 
extindă politica sa de 
theid, situația din R.S.A. și din 
Rhodesia precum și fată de 
războaiele colonialiste duse 
de Portugalia în Angola, Mo- 
zambic, Guineea-Bissa-u. Poli
tica regimurilor de Ia Pretoria 
și Salisbury precum și 
guvernele de Ia Lisabo
na, care amenință grav pacea 
și securitatea în Africa Aus
trală, au fost înscrise pe ordi
nea de zi provizorie a celei 
de-a 28„a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U,, care își va 
începe lucrările în cea de-a 
doua parte a lunii septembrie.

Comitetul a hotărît ca urmă
toarea sa sesiune să aibă loc 
la sediul O.N.U. din New 
York, între 6 și 24 august, în 
ajunul sesiunii O.N.U.

din 
asupra 

să-și 
apar-

O Cu prilejul comemoră
rii a 55 de ani de Ia încetarea 
din viață -a lui George Coș- 
buc, la sediul Bibliotecii ro
mâne din New York a fosil 
organizată o seară culturală 
dedicată vieții și operei ma
relui poet român.
• In Bundestagul vest-ger- 

man au început, miercuri, dez
baterile finale în problema 
proiectului de lege asupra ra
tificării Tratatului privind 
bazele relațiilor dintre R. F. 
Germania și R. D. Germană, 
precum și dezbaterile pe mar
ginea' proiectului de lege pri
vind intrarea R. F. Germania 
în Organizația Națiuniloi 
Unite.

O In marea sală „Cobo 
Hall" din Detroit s-a deschis 
Expoziția internațională de 
mașini-unelte, care preain ia 
unele dintre cele mai noi și 
semnificative realizări ale in
dustriei grele din numeroase 
țări ale lumii, printre care 
Anglia, Japonia, R.F.G. și al
tele.

$

■

R.P. POLONA, Imagine dc la șantierul naval din Gdansk.
(

0 La Seul a început 
miercuri a șasea sesiune a 
convorbirilor Societăților de 
Cruce Roșie din Nordul și 
Sudul Coreei — informe ză 
agenția A.C.T.C. Se precizea
ză că lucrările reuniunii s-au 
desfășurat cu ușile închise.
• Printr-un acord semnat 

la 8 mai. la Gangtok, îblye 
regele Sikkimului, Pladcn 
Thondup Namgyal, și repre
zentanți ai celor trei partide 
de opoziție, în prezența lui 
Kewal Singh, secretar de ș'at 
la Ministerul indian al Afa
cerilor Externe, se pune capăt 
perioadei de agitație polit'ră 
și demonstrațiilor declanșate 
la începutul lunii aprilie în 
favoarea unor transformări de
mocratice în regatul Sikkim 
— relatează agenția Trust 
Press of Tndia
• După o scurtă perioadă 

de acalmie, consecință a unui 
nou acord de încetare a fo
cului — al treilea, în ultime
le opt zile —, la Beirut, pre
cum și într-o serie de regiuni 
din sudul țării au avut loc, 
miercuri, incidente între ar
mata libaneză și rezistența 
palestiniană.

unor proiecte de rezoluție Convorbiri oficiale cehoslovaco—vest-germane

de către Comitetul social al E.C.O.S.O.C.
NEW YORK 9 — Corespon

dentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite: Comitetul 
social al E.C.O.S.O.C. a adoptat 
10 proiecte de rezoluție vizînd 
promovarea activităților Na
țiunilor Unite în lupta împo
triva traficului internațional 
ilegal de stupefiante și spori
rea aportului O.N.U. la facili-

pentru schimb. Înscrierile se 
fac zilnic la sediul B.T.T. 
Petroșani, telefon 1098, pî
nă la data de 12 mai a.c.

Pronoexpres
La tragerea Pronoexpres 

din 9 mai 1973, au ieșit cîș- 
tigătoare următoarele nume
re :

Extragerea I : 2, 3, 43, 4, 
37, 23 ;

Extragerea a Il-a: 39, 20, 
33, 27, 22.

Programul 1 : 5,00 Buletin 
de știri ; 5,05 Drag m.i-e cîn- 
tecul și jocul! 5,40 Ritm și 
tinerețe; 6,00-8,08 Radiopro- 
gramul dimineții ; 8,08 Ma
tineu muzical; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată ; 
9,00 Buletin de știri ; 9,30
Odă limbii române ; 10,00 Bu
letin de știri ; 10,05 Cântece 
și jocuri de pe plaiuri 
dovene ; 10,30 Așa te 
partid; 11,00 Buletin de 
11,05 Muzică ușoară; 
Din țările, socialiste ; 
Sub stindardul 
12,00 Discul zilei; 
tîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat ; 13,00 
Radiojurnal; 13,30 Concert 
de prînz ; 14,00 Compozitorul 
săptămînii George Enescu ;

22,10

22,40

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei 
ieri :

în
de

9,00
mol- • 
știm, 
știri;
11,15
11,30 

libertății ;
12,30 In-

Curs de limba franceză 
Lecția a 54-a ;
Prietenii lui AșchiuțS ; 
Telex ;
Publicitate ;

9,30
10,00
10,05
10,10 Tehnic-club ;

10,40

Excursie 
prin B.T.T.

Maximele : 
grade ; Paring

Petroșani
12 grade.

PetroșaniMinimele : 
grade ; Paring 8 grade.

20

10

11,00

Reportajul
(reluare) 
bărbaților ;
Film artistic,
cifrului (reluare);
Pași pe drumul istoriei:

săptămînii
Orizontul

Secretul

12,30

Moscova—Kiev—Leningrad 
este itinerariul 'xcursiei 
organizate de B.T.T. în 
U.R.S.S., perioada 6—16 iu
nie a.c. Prețul excursiei pen
tru o persoană este de 1 830 
lei la care se adaugă 265 lei

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vremea se 
menține în continuare închi
să. Vor cădea precipitații 
slabe, sub formă de ploaie. 
Vîntul va sufla slab din sec
torul nord-vest.

Redacția si administrația ziarului ■ Petroxani. strada Republicii, nr. 90. telefon : 1662.

tarea cooperării internaționa
le în acest domeniu.

Primele trei rezoluții pre
văd în esență intensificarea 
colaborării între Organizația 
Mondială a Sănătății și Comi
sia O.N.U. pentru narcotice și 
droguri în vederea pregătirii 
unui raport analitic asupra 
proporțiilor epidemice ale 
consumului de stupefiante și 
măsurile ce trebuie întreprin
se pentru curmarea acestei 
situații, căreia îi cad victime 
milioane de tineri și maturi.

Alte rezoluții adoptate in
vită E.C.O.S.O.C. să ceară gu
vernelor să-și intensifice co
operarea în scopul de a pune 
sub control fabricarea, distri
buirea și traficul ilegal de 
narcotice. Secretarul general 
al O.N.U. este chemat să stu
dieze și să încerce a soluționa 
problema coordonării mai e- 
ficiente a, activității organis
melor O.N.U. în domeniul 
combaterii contrabandei de 
halucinogene în vederea era
dicării sale.

In cadrul dezbaterilor asu
pra acestor rezoluții, numeroși 
reprezentanți ai statelor mem
bre ale O.N.U. au subliniat 
necesitatea intensificării acți
unilor pe plan național pen
tru combaterea narcomar.iei 
și, în primul rînd, a cauzelor 
economice și sociale care î-au 
dat naștere. In context, s-a 
subliniat imperativul coordo 
nării măsurilor vizînd extir
parea narcomanîei cu acțiuni 
concrete pe plan social, cum 
ar fi lichidarea exploatării, 
reducerea șomajului, eradica
rea analfabetismului și subnu
triției și a altor cauze sociale 
ale escaladării contrabandei 
și consumului de stupefiante

Totodată, vorbitorii au evi
dențiat imperativul găsirii 
celor mai adecvate _ metode și 
mijloace pentru terapeutica 
narcomaniei, inițierea de pro
grame pe plan național și 
intensificarea schimbului de 
experiență în acest domeniu 
între statele afectate de epi
demia halucinogenelor.

PRAGA 9 (Agerpres). — In 
zilele de 7 și 8 mai, la Pra- 
ga, s-au desfășurat convorbiri 
oficiale între R.S. Cehoslovacă 
și R.F. Germania în legătură 
cu tratatul privind normali
zarea relațiilor reciproce. De
legațiile celor două țări au 
fost conduse de Jiri Goetz, ad-

junct al ministrului afacerilor 
externe, și Paul Frank, secre
tar de stat în M.A.E. Miere iri, 
după cum informează agen
ția C.T.K., șeful delegației 
vest-germane a părăsit Pra- 
ga. Joi, convorbirile dintre 
cele două părți vor continua 
la nivel de experți.

Consultările dintre cele două 
părți sud-vietnameze

ca- 
io- 
în 
de

PARIS 9 (Agerpres). — In 
suburbia pariziană Ceile- 
Saint-Cloud a avut loc, 
miercuri, cea de-a 10-a ședin
ță din cadrul consultărilor 
re se desfășoară între cele 
uă părți sud-vietnameze, 
conformitate cu Acordul
la Paris privind încetarea răz
boiului și restabilirea păci: în 
Vietnam

. In numele Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, 
Nguyen Van Hieu, conducă
torul delegației G.R.P. la con-

sultări, a propus părții saigo- 
neze un plan care prevede 
încetarea tuturor acțiunilor 
ostile de către forțele arma
te ale celor două părți si re
tragerea unităților miiitarc pe 
pozițiile pe care se aflau pî
nă Ia data de 28 ianuarie 1973. 
Propunerile G.R.P prevăd, in 
acest cadru, determinarea, de 
către Comisia militară mixtă 
bipartită, a zonelor controla
te de cele două părți, Drecum 
și a condițiilor de amplasare 
a trupelor acestora.

SPORT • TELEX • SPORT • TELEX • SPORT

LONDRA 9 (Agerpres). — 
Turneul internațional de tenis 
de la Bournemouth, contind 
pentru „Marele Premiu — 
F.I.L.T." — ediția 1973, a con
tinuat cu disputarea primelor 
partide din turul doi al pro
bei de simplu. Jucătorul ro
mân Ilie Năstase, câștigătorul 
de anul trecut al trofeului și 
favoritul numărul 1 al acestui 
concurs, l-a avut ca adversar 
pe englezul John Paish în 
fața căruia a cîștigat cu 6—1, 
6—0. Italianul Adriano Pa
natta, al doilea favorit al con
cursului, l-a eliminat cu 6—2, 
6—2 pe americanul Dibbs, iar 
austriacul Hans Kary a obți
nut victoria cu 6—3, 6—2 în 
partida cu francezul Patrick 
Proisy.

Liga a doua a Campionatului 
englez. După cum se știe, 
Bobby Charlton se va ocupa 
în viitorul sezon de pregătirea 
altei echipe din liga secundă : 
Preston North End.

LONDRA 9 (Agerpres) — 
Jackie Charlton, una din glo
riile fotbalului englez, a ur
mat exemplul fratelui său 
Bobby Charlton, renunțînd la 
activitatea competițională. El 
a acceptat să devină manage
rul echipei Middlesbrough din

LONDRA 9 (Agerpres) — 
In preliminariile Campionatu
lui mondial de fotbal (grupa 
a 6-a europeană), selecționata 
Irlandei de Nord a întrecut 
cu scorul de 3—0 (3—0) echipa 
Ciprului. Golurile au fost 
marcate de Trevor Anderson 
(min. 32 și 45) și Sammy Mor
gan (min. 4). Partida s-a dis
putat la Londra în prezența a 
7 000 de spectatori.

In urma 
clasamentul 
tă astfel: 
puncte (din 
tugalia — 
meciuri); 3. 
— 3 puncte 
4. Cipru — 
meciuri).

acestui rezultat, 
grupei se prezin- 
1. Bulgaria — 6 

3 jocuri) : 2. Por- 
5 puncte (din 4 
Irlanda de Nord 

(din 4 jocuri);
2 puncte (din 5

între 15 și 25 august, a defi
nitivat programul desfășurării 
întrecerilor. La „Universia
da ’73“ și-au anunțat partici
parea peste 4 000 de studenți 
și studente reprezentînd 61 de 
țări.

Festivitatea de deschidere 
se va desfășura la 15 august 
pe stadionul „Lujniki", Com
petiția va cuprinde concursuri 
la următoarele discipline 
sportive : atletism : 16—-20 au
gust ; înot: 21—24 august;
sărituri de la trambulină : 
20—24 august ; polo pe apă : 
17—19 și 21—23 august ; bas
chet : 16- 
volei : 
tenis : 
15—24 
15—19 
romane : 16—19 august : lupte 
libere : 21—24 august, 
monia de închidere va 
loc la 25 august, în nocturnă.

19 și 21—24 august : 
16—18 și 20—24 august ; 
18—24 august ; scrimă : 
august ; gimnastică : 
august; lupte greco-

zul G. L. Rouyer. Alte rezul
tate înregistrate : Panatta (Ita
lia) — Franulovici (Iugoslavia) 
9—8, 6—0 : Jauffret (Franța) 
— Stilwell (Anglia) 6—3, 
9—7 ; Dominguez (Franța) Zu- 
garelli (Italia) 6—2, 6—1.

★
A fost alcătuit lotul de te

nis al țării noastre în vederea 
meciului cu selecționata Olan
dei, care se va desfășura intre 
18 și 20 mai (probabil la Haga) 
în cadrul „Cupei Davis".

Din lot fac 
jucători : Ilie 
tru Hărădău, 
Traian Marcu.

Antrenorul echipei române 
este C. Caralulis.

parte următorii 
Năstase, Dtimi- 
Toma Ovici și

9 (Agerpres). — 
organizare a Jo-

Cere- 
avea

MOSCOVA
Comitetul de 
curilor mondiale universitare, 
care vor avea loc la Moscova

LONDRA 9 (Agerpres). — 
In turul trei al tur
neului internațional de tenis 
de Ia Bournemouth, campio
nul român Ilie Năstase l-a în
vins cu 6—2, 9—8 pc france-.

La Timișoara s-a disputat, 
miercuri, meciul internațional 
de fotbal, în care selecționa
ta seriei a Il-a a diviziei B a 
întîlnit repreaentat’iva cate
goriei secunde din Iugoslavia. 
Oaspeții au terminat învingă
tori cu scorul de 2—0 (2—0)

(Agerpres)
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