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Pregătirea sesiunii de examene 
și a practicii In producție — 

obiective principale
Reducerea cheltuielilor 
materiale de producție 

și de circulație, 
o necesitate obiectivă 

a creșterii 
eficientei economice

La E.M. Uricani ale Institutului de mine

Dezvoltarea accelerată a economiei naționale este de 
neconceput fără o perfecționare continuă a întregului me
canism economic, în măsură să asigure în continuare valo
rificarea mai bună a potențialului material și uman, creș
terea eficienței în toate domeniile de activitate. Aceasta 
presupune desfășurarea unei activități susținute pentru gos
podărirea mai bună a mijloacelor materiale și bănești ale 
întreprinderilor, găsirea unor căi și mijloace de a reduce 
cheltuielile de producție, mai ales pe calea utilizării efici
ente a materiilor prime, materialelor și a altor elemente de 
cheltuieli cu pondere în prețul de cost al produselor.

Cu toate realizările obținute în perioada 1971—1972 — 
așa cum s-a arătat la Plenara C.C. al P.C.R. 
bruarie — 2 martie 1973 — cheltuielile de 
ficate au fost depășite, ceea ce a făcut ca 
nești să fie mai mici pe perioada amintită, 
neajunsurile existente în acest domeniu, 
ministerelor, centralelor industriale, organizațiilor de partid 
și tuturor colectivelor de oameni ai muncii să adopte măsuri 
energice pentru a recupera în anul în curs toate rămînerile 
în urmă din anii 1971—1972. „Pentru aceasta — a spus tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului 
nostru — trebuie dusă o luptă intransigentă împotriva con
sumurilor exagerate de materii prime și materiale, 
împotriva rebuturilor, a oricăror forme de risipă care măresc 
prețul de cost, diminuează venitul național, dăunînd prin 
aceasta însăși bunăstării poporului".

Cunoscut fiind că mijlocul principal de reducere a chel
tuielilor materiale îl constituie introducerea unor consu
muri specifice pe unitatea de produs, fundamentate pe cri
terii tehnico-științifice, decurge ca o necesitate stabilirea 
unor norme reale de consum, care să aibă în permanență 
un caracter progresiv și să fie respectate. Cu toate acestea 
pe primele patru luni ale anului curent Centrala cărbunelui 
din Petroșani ,a depășit consumurile specifice Ia energia 
electrică cu 6,80 KWh/tonă, respectiv cu 6 147 000 lei, lemnul 
de mină cu 0,65 mc la 1 000 tone (lei 407 000) și sortimentul 
de cherestea cu 0,24 mc la 1 000 tone, respectiv cu 6 147 000 
lei. Ca atare, în sectoarele productive ale exploatărilor mi
niere trebuie introdus spiritul de înaltă responsabilitate 
pentru mai buna gospodărire și valorificarea, cu maximum 
de eficiență, a materiilor prime, materialelor, energiei și 
combustibilului. Introducerea și extinderea diferiților în
locuitori, refolosirea unor materiale care continuă să-și păs
treze calitățile sau proprietățile fizico-chimice, cum este 
cazul armăturilor metalice, concură la micșorarea consu
murilor specifice.

O altă cale importantă de reducere a prețului de cost, 
mai ales la C.C.P., unde munca vie are o pondere mare în 
totalul cheltuielilor de producție, o constituie creșterea 
productivității muncii, a cărei influență asupra nivelului 
prețului de cost se manifestă prin intermediul salariului. 
Creșterea productivității muncii într-un ritm mai rapid 
decît salariul mediu solicită aplicarea metodelor avansate 
de lucru, extinderea tehnicii noi, ridicarea calificării mun
citorilor, folosirea judicioasă a timpului de lucru etc. In

Capacități 
de producție 
în pregătire

Una din problemele pri
oritare care stă în atenția 
colectivului sectorului I din 
cadrul E.M. Uricani o con
stituie asigurarea capacită
ții de producție prin exe
cutarea lucrărilor de punere 
în valoare a noi panouri de 
exploatare.

Recent au „demarat** lu
crările de pregătiri în stra
tul 17, blocul IV, a cărei ex
ploatare va avea un 
fer experimental ; 
prima dată in cadrul 
Uricani, stratul 17 va
ploatat în urma stratului a- 
coperitor 18. realîzîndu-se 
prin aceasta o valorificare 
integrală a rezervelor.

De asemenea, în blocul II 
nortț, grupa condusă de Cră
ciun Moldovan execută lu
crări de pregătire a două 
panouri in stratul 18, care 
urmează să fie exploatate 
prin abatăje frontale.

Conducerea sectorului 
preocupă în continuare 
extinderea lucrărilor de
ploatare în blocul III, măsu
ră care, în strînsă corelație 
cu îmbunătățirea aprovizio
nării, va contribui la asigu
rarea liniei de front active 
la nivelul cerințelor planu-

carac- 
pentru 

E.M. 
ti ex-

Convorbire cu prof. dr. ing. ILIE CONSTANTINES- 
CU, prorector al Institutului de mine din Petroșani

— Sfirșitul unui an de 
învățămînt reprezintă nu 
numai încheierea unei acti
vități specifice studiului, ci 
și trecerea într-o altă eta
pă, cu o sferă problematică 
de sinteză. In această pe
rioadă, tovarășe prorector, 
care sînt preocupările ce
le mai importante pe care 
le are în atenție conducerea 
Institutului de mine ?

din 28 fe- 
producție plani- 
acumulările bă- 
Pentru a lichida 
plenara a cerut se 

de 
ex-

— In primul rînd, avem în 
vedere încheierea în bune 
condițiuni a anului universi
tar _ în 26 mai — după care 
urmează sesiunea de exame
ne. Ca de fiecare dată, aces
tui moment i-am acordat o 
mare atenție, examenele re- 
prezeritînd o verificare fron
tală nu numai pentru cunoș
tințele studenților, dar și pen
tru activitatea cadrelor didac
tice într-un an de studiu. Se
siunea de examine a fost te
ma unor dezbateri detaliate la 
nivelul facilităților și anilor 
de studii, cu participarea ca
drelor didactice. Pot spune că 
s-a realizat o analiză de pro
funzime, ajungînd pînă la in
dividualitatea studentului. Mo
mentul examenelor e însoțit 
de o organizare specială, și în 
acest sens am prevăz.ut con
sultații, cu program suplimen
tar, la disciplinele mai difi
cile. In biroul profesoral s-a

hotărît o prezență permanen
tă Ia catedră a cadrelor didac
tice. De fapt, tot acest ansam
blu de pregătiri a început, de
ja : în această săptămînă au 
loc lecțiile de 
crările de laborator au 
efectuate iar proiectele de an 
s-au predat oină la 15 mai iar 
în aceste zile sînt susținute. 
Toate aceste măsuri au scopul 
degrevării studenților în se
siune de toate sarcinile pro
fesionale, pentru a-și orienta 
întregul timp si toate forțe
le numai asimra examenelor. 
Asociația studenților a întoc- ’ 
mit o ..oglindă" a examene
lor astfel că situația exactă 
va apare în seara zilelor se
siunii, sintetizînd toată acti
vitatea institutului. De un 
real sprijin- pentru student! 
sînt si cursurile apărute re
cent la noi. Numai în această 
lună, de exemplu. în biblio
tecă au intrat /Culegere de 
probleme de matematică ge
nerală11, de asistentul Ion Ma
tei și lector dr. Traian Naghi, 
cursurile de „Matematică ge
nerală**, volumul II, de lecto
rul dr. Traian Naghi și „Ana
liza activității 
întreprinderii**

sinteză : lu-
fost

economice a 
de lectorul Ște-

T. SPĂTAR®

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

La turnătoria I. U. M. P

După suita manifestărilor o- 
ficiale, a convorbirilor la ni
vel înalt, care au 
semnul înțelegerii 
și al caldei cordialități, după 
.semnarea unor documente de 
excepțională însemnătate pen
tru evoluția viitoare a rapor
turilor de colaborare și prie
tenie româno-italiene, pe prim 
plan situîndu-se Declarația So
lemnă comună, caracterizată 
de presa italiană drept „o a- 
devărată cartă a prieteniei, un 
codice etic de comportament 
internațional*', miercuri a în
ceput cea de-a doua parte a 
vizitei oficiale a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu. Prilej 
pentru oaspeții de onoare ro
mâni de a cunoaște nemijlo
cit mgn-ca și realizările harni
cului și talentatului popor ita
lian, de a vedea chipul Itali
ei, al oamenilor săi muncitori, 
cultura, gîndirea și arta țării 
gazde. „Acest chip al Italiei, 
care poate să rămînă în ini
ma și sufletul dumneavoastră", 
cum spunea președintele Gio
vanni Leone, adresîndu-se șe
fului statului român.

Poate că nici o altă zonă nu 
este atît de reprezentativă 
pentru a ilustra avîntul eco
nomic, marile realizări pe 
drumul progresului, pentru a 
întregi imaginea Italiei contem
porane, așa cum este „triun
ghiul industrial" Genova —: 
Torino — Milano, cele trei e- 
tape succesive înscrise pe îti- 
nerariul vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

,..Roma. Palatul Quirinale. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
străbat, împreună cu președin
tele Giovanni Leone și soția 
sa, Vittoria Leone, fastuoasa 
sală „Corazzieri", îndreptîn- 
du-se spre curtea de onoare, 
unde are loc ceremonia de 
rămas bun.

© gardă militară, cu muzică 
și drapel, prezintă onorul. Ră
sună acordurile Imnurilor de 
Stat ale României și Italiei. 
Cei doi șefi de stat trec în re
vistă garda de onoare, încli- 
nîndu-se în fața drapelelor.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Gio
vanni Leone își string cu cor
dialitate mîna, se îmbrățișea
ză. Un gest plin de căldură u- 
mană, dar și de o profundă 
semnificație, expresie a stimei 
și respectului reciproc, a trăi
nicie! relațiilor dintre țările 
noastre. Gazdă și oaspete fac 
urări de fericire și prosperita
te pentru popoarele român și 
italian.

La rîndul său, tovarășa 
Elena Ceaușescu își ia un căl
duros rămas bun de la doam
na Vittoria Leone.

In sunetul trompetelor, cor
tegiul oficial, escortat de mo- 
tocicliști, se îndreaptă spre a- 
eroportul Ciampino.

Și aici, conducătorului 
mâniei socialiste i se dau 
norurile militare.

Ea ora 10 și 50 de minute 
avionul special, pus Ia dispozi
ție de președintele Italiei, își 
ia zborul spre Genova.

împreună cu înalții oaspeți 
români, cu persoanele oficiale 
care-1 însoțesc pe președinte
le Nicolae Ceaușescu în vizita 
sa în Italia, la bordul navei a- 
eriene se află ministrul secre
tar de stat Giulio Cajati, pre
cum și Antonino Restivo, am
basadorul Italiei Ia București.

După 50 minute de zbor, a-

stat sub 
reciproce

vionul aterizează pe pista ae
roportului Genova.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Consiliului de Stat 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt întimpinați și salutați cu 
deosebită căldură de prefectul 
orașului Genova, Giancomo Ve- 
glia, și de Giancarlo Piombi
no, primarul orașului Genova, 
— cu soțiile, precum și de al
te oficialități locale civile și 
militare. O companie cu dra
pel prezintă onorul, în timp 
ce se intonează Imnurile de 
stat ale României și Italiei.

„Genova Superba", străve
chea așezare ligură rîvnită de 
cartaginezi, republica înflori
toare de acum cîteva veacuri, 
pe care o pizmuiau dogii ve- 
nețieni, locul de unde au 
pornit spre Sicilia cei 1 000 de 
garibaldieni cu focul sacru al 
libertății în inimi, se înfăți
șează privirilor ca un imens 
amfiteatru. Strîns în chingi 
între munte și mare, orașul a 
căutat, în ultima vreme, să 
respire în alte orizonturi, e- 
vadînd pe verticală. De aici, 
și imaginea sa de metropolă 
modernă, investită cu toate 
atributele civilizației contem
porane. Masivele „Grattacieli", 
construcții de beton și sticlă 
s-au încastrat parcă în roca 
muntelui. Alături de ele, pa
latele de marmoră, cu coloa
ne și arabescuri, cu grădini 
ascunse după palmieri. Iar 
din bulevardele largi, inunda
te de unda verde a vegetației 
mediteraneene, pornesc, ca 
niște raze, ulicioare strimte, 
pe alocuri doar de 2—3 me
tri, cu case scunde. Este Ge
nova de altădată, care aduce 
trecutul în prezent.

Dar faima și mîndria 
șului o constituie și 
tăzi portul, vegheat 
un paznic solitar de 
trînul far Lanterna, al 
rui act de naștere a fost
nat în 1544. Aici, în vecină
tatea mării, de unde au por
nit și spre Pontul Euxin co- ■ 
răbierii genovezi, aducînd 
mărfuri Țărilor Române, se 
află zona industrială, domi
nată de șantierele navale, de 
combinatul siderurgic Oscar 
Sinigaglia" din cadrul grupu
lui ..Italsider". înscris pe a- 
genda vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu, acest gi
gant industrial ocupă o su
prafață de aproape un mi
lion și jumătate metri pătrați, 
dintre care mai bine de o trei
me reprezintă teren smuls a- 
pelor mării prin impresionan
te lucrări de îndiguiri. In aspra 
bătălie cu marea, omul a ie
șit biruitor.

Intrat în funcțiune în 1953, 
combinatul este dotat cu teh
nică 
nual, 
oțel.

Da
binatului, președintele Consi
liului de Stat este întîmpinat 
de 
unui 
muncitori, 
citoare italiană aduce omagiul 
său conducătorului statului 
nostru, României socialist? și 
poporului său prieten Duînd 
apoi cuvîntul. Enrico Radaelli. 
președintele grupului Italsi
der, societate cu capital par
ticipate de stat, din care fa
ce parte și combinatul „Os
car Sinigaglia", a urat, în nu
mele celor 48 000 salariați ai

ora- 
as- 
ca

bă- 
că- 

sem-

grupuluj, un călduros bun so
sit înalților oaspeți. „Sîntem 
deosebit de onorați de vizita 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte și sîntem fericiți să 
vă avem ca oaspete. Cunoaș
tem activitatea dumneavoas
tră multilaterală și importan
tă și vă stimăm în mod sin
cer. Știm, de asemenea, că în 
România se depun eforturi 
pentru dezvoltarea cu succes 
a industriei siderurgice Ur
mărim cu simpatie și mult 
interes dezvoltarea productivă 
și tehnologică a uzinelor din 
tara dumneavoastră, îndeosebi 
a marelui combinat siderur
gic de la Galați, destinat; în
că de pe acum, să devină una 
din uzinele cele mai moderne 
din Europa. Vom fi foarte 
bucuroși să intensificăm si să 
adîncîm schimbul de experien
ță cu tehnicienii români, 
schimbul de idei și de infor
mații ce se pot dovedi utile 
dezvoltării economice a țări
lor noastre".

Apoi, oaspeții sînt invitați 
în clădirea principală. Aici, 
U-ioreio Maestrîni. directorul 
Combinatului, a dat explica
ții în fata unei machete asu
pra organizării Droducției si 
a procedeelor tehnice* moder
ne ntlîî-zr*" Combinatul sme 
propriul său port. în rada că
ruia pot acosta nave cu un 
deplasament de 60 de mii de 
tone, și posedă trei furnale 
înalte de mare capacitate.

Dispunînd de o oțelărie de 
mare capacitate, de laminoa
re Ia cald si la rece, de o linie 
automatizata de cositorîre e- 
lectrolitică, combinatul arn o 
producție variată de table 
zineate si cositorite, țevi tre
filate. oțeluri speciale.

Gazdele relatează despre re
lațiile economice stabilite cu 
tara noastră, subliniind cu sa
tisfacție evoluția de perspecti
vă, marile posibilități care e- 
xistă pentru lărgirea și diver
sificarea lor.

Apoi, în semn de caldă pre
țuire și stimă, președintelui 
Nicolae Ceaușescu i se lumi
nează o plăcută de aur repre- 
zentînd simbolul atomului de 
oțel, cu inscripția: „Președin
telui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste 
Nicolae Ceaușescu, 
Combinatul ©scar 
Genova, 23 mai 1973“.

In continuare. președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a vizitat principa
lele secții ale combinatului, 
interesîndu-se îndeaproape de 
productivitatea unor utilaje, 
de organizarea procesului de 
producție și rezultatele obți
nute.

In tot timpul vizitei, condu
cătorului României socialiste 
î s-a făcut pretutindeni o deo
sebit de călduroasă primire din 
partea muncitorilor. Am asis
tat la scene emoționante, Oa
menii își părăseau pentru cîte
va clipe locurile de nun ~ă, 
bucuroși să strîngă mîna oas
petelui mult stimat, să-l salu
te ca pe un prieten apropiat. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a răspuns în repetate rîndnri 
cu prietenie caldei manifestări 
de simpatie a muncitorilor, 
transmițîndu-le un cordial -.a- 
lut din partea siderurqistilnr 
români.

„II aplaudăm din toată inima 
pe președintele Nicolae

România, 
Italsider, 

Sinigaglia.

(Continuare in pag. a 3-a)

toate 
șeful

co-
din

o sis- 
tehno- 

care 
econo- 

decît

£ Controlul muncitoresc in acțiune - Cinci 
nici banul simț nu mai ajută, intervine dras
tic legea • „Pepiniera" din adîncuri • O-

libil și de curent electric 
este foarte mic.

Odată cu punerea

D. FATRAȘCOIU. 
directorul Filialei Petroșani 

a Băncii Naționale

(Continuare in pag. a 3-a)

Marton, A- 
Petre Ilean, 

și Grigore

orașu 
preci- 
din a- 

rare

potrivit, 
o pantă destui de mare, 
care a reclamat un vo- 
sporit de muncă : în oraș 
numeroase alte locuri

ROD AL GÎNDIR1I CREATOARE 
ECONOMII SUBSTANȚIALE Premieră

modernă și produce, a- 
peste 2 000 000 tone de

intrarea în incinta com-
Ro- 

o- aplauzele vii 
mare număr 

Clasa

ale 
de 

mun

(Continuare in pag o 4-a)

Ședitifa comună a comitetelor executive 
ale consiliilor nopulare 

municipal Petroșani și al orașului Lupeni

Recent, la turnătoria de 
oțel din cadrul I.U.M.P. a 
fost pusă în funcțiune o 
instalație de uscat și trans
portat nisipul necesar 
pentru formare și miezuire. 
Instalația este montată, în 
vecinătatea depozitului de 
nisip. Cu ajutorul unei lo- 
peți mecanice, nisipul este 
împins în elevatorul care-1 
transportă într-un uscător 
tubular încălzit de un in
jector cu motorină. Nisipul 
introdus umed în uscătorul 
tubular, prin învîrtire, iese 
pe orificiul de golire com
plet uscat și tratat pentru 
a putea fi folosit la forma
re și miezuire. Pentru 
transportarea nisipului în 
hala de lucru s-a montat o 
bandă tip „UNIO“ Satu 
Mare. Capacitatea instala
ției este de 15 mc. nisip pe 
oră. Consumul de combus- 

k

în 
funcțiune a acestei instala
ții, s-a montat și o a doua 
bandă pentru transportul 
în hală a nisipului crud 
necesar procesului de pro
ducție, Prin montarea aces
tor instalații și punerea 
lor în funcțiune s-a ușurat 
foarte mult munca celor 
care deservesc transportul 
și s-a redus numărul de 
muncitori, acum fiind ne
voie doar de cei care asi
gură supravegherea insta
lației. Pînă la punerea în 
funcțiune a acestei insta
lații, operațiunile de uscare 
a nisipului se făceau ma
nual, cu un consum ridicat 
de manoperă și combusti
bil și nici nisipul nu 
respundea întrutotul 
punct de vedere calitativ

operațiilor de formare 
și miezuire.

Ținînd cont de 
aceste neajunsuri, 
sectorului prelucrări 
cald, ing. Ion Boța, a 
ceput noul sistem, 
apoi a urmărit instalarea 
lui realizînd astfel 
tematizare în fluxul 
logic al turnătoriei 
aduce un volum de 
mii mult mai mare 
salariul lui anual. La rea
lizarea acestui original sis
tem de uscare a nisipului 
în turnătoria I.U.M.P. au 
adus o contribuție valoroa
să și lăcătușii 
cu, Diță loan 
Rova, Ștefan 
dorii Simion 
Simion Jitea, 
Adolf Teren! și

tehnologică

Tinerii Virgil 
urel Scornea, 
Virginica Radu 
Ciobănoiu, fac parte din e- 
chipa de lăcătuși condusă 
de Remus Băcilă de la 
T.C.M.M. — lotul Livezeni.

I-am surprins în timpul 
montării acoperișului pentru 
banda de 300 metri ce va 
face transportul sterilului 
de Ia puțul auxiliar la halda 
de peste Jiu.

Foto : Ion LICIU

Marți, la clubul sindicatelor 
din Lupeni a avut loc ședința 
comună a comitetelor execu
tive ale consiliilor populare 
municipal Petroșani și al o- 
rașului Lupeni consacrată dez
baterii „Stilului și metodelor 
de muncă folosite de Comite
tul executiv al Consiliului 
popular al orașului Lupeni".

La ședință au participat to
varășii Ionel Cazan si Gheor- 
ghe Fcier, secretari ai comi
tetului municipal de partid, 
vicepreședinți ai comitetului 
executiv al Consiliului dopu- 
lar munirinnl. Stplian Popes
cu, vicepreședinte al Comite
tului executiv al Consiliului 
popular iuddtenn. Tr’’" Rlai. 
prim-vicepreședinte și Fmi-

comi- 
în ca- 

vice- 
exe-

lian Tomnlescu, vicepreședin
te al comitetului executiv al 
Consiliului po'-ulnr municipal, 
membrii celor două 
tete executive, iar 
litate de invitați
președinții comitetelor 
cutive ale consiliilor nopulare 
din orașele Petrila, Vulcan și 
Uricani. primarii comunelor 
Aninoasa și Banița, precum 
și directorii întreprinderilor 
nrestatoare de servicii pen 
tru populație și ai altor uni
tăți economice

In cadrul dezbaterilor, la 
care și-a adus contribuția un 
număr do 1S vorbitori au fost 
relevate ne larg multiplele as
pecte ale «tU'-lui si metodelor 
de muncă folosite de Cdnsi-

liu! popular al orașului Lu- 
peni, rezultatele obținute în 
direcția perfecționării activi
tății acestuia în lumina legii 
nr. 57/1968, pentru realizarea 
sarcinilor economice, în d e- 
niul culturii și educației, pre
cum si în gospodărirea mai 
bună a localității. Decizia a- 
doptată de ședință, sugestiile 
și concluziile desprinse din 
cuvîntul vorbitorilor au sinte
tizat cu claritate 
sarcinile cele mai 
posibilitățile 
eficientă a
către organul de stat local sub 
conducerea permanentă și 
competentă a Comitetului oră
șenesc de partid.

direcțiile, 
urgente si 

de realizare 
acestora de

în abataje

INDIVID

Cornel Mar
ii, Francis» 

Popescu, su
Maghiaru și 
electricienii

I iviu Ceută
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COLECTIVITATE
mul și mina 0 De la false intenții umanita
re, la egoism feroce „Cintecul de leagăn 
al lui Petrișor i® Cine suportă consecințele 
neglijenței.

Recent, in cadrul sec
torului II al tninej Dîl- 
ja a intrat in funcție a- 
batajul frontal nr. 10. 
Propriu noii capacități 
de producție este carac
terul de premieră tehno
logică : aici se experi
mentează pentru prima 
dată în cadrul unității 
susținerea modernă cu 
grinzi pășitoare creație 
a colectivului Fabricii 
de stilpi hidraulici Vul 
can. Menționăm că, a- 
seinenea tehnologiei, bri
gada este nou constitui
tă, minerului Ion Ghi- 
țoiu revenindu-i și sarci
na organizării noului co
lectiv de muncă.

Entuziasmul membri- 
loi formației alăturat 
calităților funcționale a- 
le noului utilaj, au fă
cut ca perioada de de
but să treacă pe neob 
servate, in prezen' rea- 
Mzindu-se producții si 
productivități superioare 
celor inreqisl ale în <a 

lucrări simila- 
'■s 'IoJlă-

DIN NOU DESPRE LOCURILE DE JOACA
PENTRU COPII Șl BAZELE SPORTIVE SIMPLE
La Lupeni, 

cîteva modele 
mobilizatoare

Marile concentrări de popu
lație din cartierele de blocuri 
eu mai multe nivele, ridică, 
pe lîngă alte probleme gospo 
dărești ce trebuie rezolvate 
și pe cea a locurilor unde co 
piii să se joace, să facă sport, 
într-un cuvînt să poată bene 
ficia din plin de căldura soa
relui și aerul curat din perioa 
da verii și așa destul de scur 
tă în Valea Jiului.

Cum este rezolvată aceasri 
problemă în noile cartiere ale 
orașului Lupeni ?

Consiliul popular al 
lui are fixate obiective 
se în acest sens. Multe 
cestea. în măsura în
timpul a permis, au fost, deja 
înfăptuite. Cu fonduri de la 
buget și prin contribuția în 
muncă a cetățenilor au fost

deja reamenajate și completați' 
cu noi aparate multe dintre 
locurile de ioacă pentru cop'i 
Un exemplu de felul cum tre
buie să fie un' asemenea loc 
îl reprezintă cel din strada 
Spiru Haret. al blocului D 90 
din Lupeni Aici și-a făcut 
apariția un clement nou 
baza sportivă simplă O. astfel 
de bază există în oraș și în 
preajma blocului r>-4 și rare 
este compusă dintr-un minite- 
ren de volei cu stîlpi pentru 
plasă'și scaun de arbitraj. ' 
pistă de nonice cu laturile -hr> 
seîndură de brad, o masă de 
pinrr-pong cu picioarele din 
orofile metalice și suprafața 
Dlană din beton Adevărat că 
terenul pe care se află această 
bază snortivă simplă nu a fost 
si nu este col mai
Are 
fapt 
him 
sînt
mult mai adecvate Dar loca
tarii blocului D-4 și o parte a 
celor din blocul ,.200‘* au a- 
menajat-o totuși aici si nu au 
de gînd să se oprească la ceea

ce au realizat deja. Deputata 
și președinta comitetu<ui de 
locatari de la D-4, Leonora 
Barb, ne-a vorbit despre in
tenția de a continua amen t- 
rile nrin nivelarea spațiului 
-le '-are se mai dispune oentru 
mărirea terenului de volei, 
despre locatarii care au con- 
'ribuit activ la lucrările efec
tuate.

Faptul că masa de 
oong și terenul de volei 
acestei baze sportive 
sînt intens solicitate 
oiii din cele două 
constituie un indiciu 
sitătii Drezenței acestor 
ții în marile cartiere -lin mu
nicipiu

Tn orașul Lupeni sînt și alte 
baze sportive, să le numim 
tot simple, ca cea de lîngă 
Casa Dionierilor și cea de la 
Liceul nou. locuri de agre
ment. cărora Ii s-a alăturat 
recent cel ..identificat*1 pe 
Valea Rrăitei. multe spatii de 
ioacă pentru copii, poate 
chiar mai numeroase și mai 
bine dotate decît în oricare 
altă localitate din municipiu

ping- 
a) 

simple 
de co- 
blocuri. 

al nece- 
dota-

Dar și solicitările sînt ia fel 
de numeroase. Și nu numai 
copiii se joacă, zburdă, se 
simt bine în aer liber, curat 
și la soare. In zilele de 6 și 
13 mai. mii de cetățeni din 
Lupeni. foarte multe fu: il'i 
întregi au petrecut ore de plă
cută destindere pe Valea Tră
itei, Ia noul loc de agrement 
dotat, deocamdată, cu estradă, 
lumină electrică, chioșcuri 
oentru desfacerea produselor 
alimentare și. în viitorul foar
te apropiat și cu alte anexe 
si mai cu seamă cu un drum 
de acces mai bun. Aici, în 
nreaima fagilor înfrunziți, a 
brazilor sî arinilor, a anei ’n 
care păstrăvii sînt la ei aca
să. sute de mineri amatori de 
natură, după orele de muncă 
în 
s-au 
au 
mingea pe terenuri pline de 
pietre, denivelate, fără oorți 
și fără arbitri.

adîncurile 
odihnit, 

petrecut, 
pe

s-au
au

pămîntului, 
recreat, 

bătut

T. TUF AR®
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Zntr-una din zilele ier
nii care a trecut, pe 
peronul gării Petro

șani au tost văzuți cîțiva ti
neri care, dezorientați, pri
veau curioși în jurul lor.

— Ne spuneți și nouă 
unde e mina ? a întrebat li
nul din ei pe un localnic.

— Care mină 1 Aici sîm 
multe mine, a răspuns o- 
mul, cu multă amabilitate

— Una mai aproape...
...Și în fața sediului minei 

Dîlja băieților li s-au făcut 
bonuri de intrare, apoi au 
fost conduși ia director, și 
peste o oră tinerii au fost 
văzuți la cantina exploatării 
sorbind din ciorba aburin- 
dă, iar a doua zi dați în 
seama unui maistru care 
le-a făcut un prim instruc- 

„Pepiniera 

din

adincuri

la) de felul cum trebuie să 
se comporte în mină, ce 
aveau de făcut.

A urmat ciclul celor 10 
zile de teorie și practică, 
timp în care maistrul, cu 
răbdare și perseverență, le-a 
inoculat primele noțiuni de
spre minerit, s-a ocupat de 
problemele lor personale.

Pe unii dintre ei i-am 
intîlnit zilele trecute. Lu
crează în sectorul III ai 
minei, în brigada lui Mihai 
Cosma. Ei sînt Ioan Mure- 
șan, Vasile Alexandru, 
Gheorghe Panait.

I-am așteptat după ieșirea 
din șut. Mai erau de față 
și alții cu același stagiu în 
mină.

— Cum v-ațr familiarizat 
cu mina ?

— Bine Simțim din plin 
ajutorul oamenilor mai 
vechi, lucrăm alături de 
mineri pricepuți și harnici... 
Avem ce învăța de la ei, o 
spus unul din ei

Repartizarea noilor anga- 
,ați în brigada lui Cosma 
nu a fost o simplă întîm- 
plare. Cine nu știe că for
marea noilor cadre este pen
tru el una din preocupările 
de seamă ? Miner fruntaș, cu 
o vechime de 15 ani în mese
rie, Cosma. deși e încă în 
'loarea vieții, are o vastă ex
periență în munca pe care o 
împărtășește cu plăcere și al
tora. In brigada lui s-au for
mat, în ultimii 3-4 ani, mi
neri ca Gheorghe Chelu, Con
stantin Trușcă, Ioan Maier și 
alții, care au prins „tainele" 
mineritului Nu rareori Mi
nai Cosma le spune: „Aveți 
grijă de tinerii angajați. A- 
mintiți-vă că și voi ați fost 
<n situația lor, și voi ați 
prins meseria de la alții" ■ Și 
minerii nu se lasă rugați, a-

- Să mai zică cineva că 
noi nu facem întrecere...

- Păi, nu ? Unii se întrec 
la muncă... Noi ne-ntrecem 
la... plete. Dar cred că noi 
trei o să ciștigăm. Avem și...

----------------------------------- 1 
jutîndu-i pe cei tineri, apropi- 
indu-și-i, fiindu-le buni 
„dascăli" în muncă și viață.

Pe bună dreptate se spune 
despre brigada lui Mihai Cos- 
ma că e o pepinieră de ca
dre. In această privință vor
besc faptele. E nevoie de un 
om format la o brigadă unde 
lucrurile șchioapătă ? De un
de credeți că e luat omul ? 
De la Cosma, firește I Și șe
ful de brigadă nu se opune 
niciodată. El își va crește aiți 
oameni, tot atît de buni. A- 
șa s-a întîmplat cu Victor 
Georgescu și cu Ioan Mălă- 
iescu, mineri formați în bri
gada lui, care au fost trans
ferați în alte părți. Comunis
tul Cosma nu gîndește așa, 
fiind conștient că gestul lui 
se răsirînge în bunul mers 
al întregii exploatări.

Bun organizator, Mihăi Cos
ma știe să folosească oame
nii, să le inoculeze dragostea 
de muncă, să le dezvolte ap
titudinile, să obțină maxi
mum de randament de la ei. 
M-am convins despre acest 
lucru interesîndu-mă de re
alizările brigăzii.

— Este una dintre cele 
mal bune brigăzi, m-a infor
mat președintele comitetului 
sindicatului de la mină. Fie 
că ne referim la anii trecuți, 
fie că ne referim la primul 
trimestru al acestui an, pe 
graficul brigăzii sînt înregis
trate depășiri ale planului 
care merg de la 25 la 30 la 
sută. Și aceasta nu e puțin, 
dacă socotim tonele de căr
bune în plus rezultate în ur
ma efortului colectiv al bri
găzii, al cărui animator este 
Mihai Cosma

In brigada lui Cosma pri
ceperea și hărnicia își spun 
din plin cuvîntul. Sînt, însă, 
convins că în cazul brigăzii 
respective rezultatele nu ar 
fi aceleași dacă la baza acti
vității lui Cosma nu ar sta 
acea preocupare continuă 
pentru creșterea oamenilor, 
pentru perfecționarea lor. Și 
mi-a venit în minte grupul 
de tineri care, cu puțin timp 
în urmă, au coborît pe pero
nul gării Petroșani, fiind con
vins că peste puțin timp vor 
deveni și ei mineri destoi
nici. Și nu se poate altfel 
fiindcă așa e in brigada lui 
Mihai Cosma, comparată de 
toți cu o pepinieră de unde, 
mai degrabă sau mai tîrziu, 
oamenii formați de el să se 
integreze altor brigăzi, ca a- 
poi prin mîna lui să treacă 
alfii și alții.

Al. LIVEZEANU

...Acuzațiile procurorului sînt 
formulate cu claritate ; con
ving ușor pentru că merg di
rect la esență și conțin în ele 
o precizie dezarmantă. Nu la
să absolut nici un loc echivo- 
curilor ! Cuvintele rechizitoru
lui au — in sala mare a Casei 
de cultură a sindicatelor din 
Petroșani o rezonanță apar
te par stridente datorită de
zagreabilei încărcături de fap 
te pe care-o revarsă și cad 
sentențios ca niște bulgări de 
gheața zgrunțuroși, peste ca
petele celor prezenți la pro 
ces...

...Apărarea are cuvîntul I 
„Inculpatul au are nici o scu
ză ;... iapta e deosebit de gra
vă..." Urmează o detaliată ex- 
pl-icitare a diferențelor dintre 
o crimă premeditată și un o- 
mor spontan : „Nu a trecut 
timp îndelungat de la idee la 
faptă ; clienlui meu nu și-a ex
teriorizai intenția, nu a chib
zuit activ să omoare". Conclu
zia : .Nu se poate reține pre 
meditarea, atît de agravantă, 
în comiterea infracțiunii de o- 
mor !“

...Președintele completului 
de judecată acordă dreptul la 
cuvînt inculpatului Oliviu Po
pa. începutul „discursului" e 
anevoios, cuvintele ies greu, 
incoerent („Dacă aș fi vrut, 
dacă aș li avut intenția... pu 
team altfel cu o zi înainte 
l-am văzul pe Dobre în maga
zin. eram pregătit... ; de felul

...In urma cu un deceniu, 
intra pe poarta Atelierului 
C.F.R. Simeria, un tînăr. Abia 
terminase școala profesiona
lă la Cărbunești. Era lăcătu
șul de reparații, VASILE 
SANDRU. Se simțea atras să 
lucreze la reparațiile vagoa
nelor. Știa că trebuie să-și 
organizeze viața în așa fel 
incit munca să-i fie un im
bold, știa că fără muncă nu 
va putea duce o viață curată 
și fericită, 
le Șandru 
trebuie să 
pasiune :

...Acum despre Vasile Șan
dru, unul dintre oamenii de 
bază ai Reviziei de vagoane 
din Petroșani, se spun doar 
cuvinte elogioase. S-a dăruit

Și mai știa Vasi- 
că meseria aleasă 
și-o profeseze cu

Petrișor are șase ani. E 
un băiețel din Lupeni, 
slăbuț, neglijent îm

brăcat, parcă uitat de mama 
și de tatăl său. Acest copil 
nu știe (pentru că n-a auzit 
niciodată) ce este un cintec 
de leagăn. Știe, în schimb, ce 
sînt necazurile. Dacă în tim
pul zilei zburdă alături de 
alți copii, uitind de ele, sea
ra intră în casă cu neîncre
dere și spaimă. Pentru că 
știe în ce fel de „cîritec" va a- 
dormi. Intr-un „cîntec de 
leagăn" presărat cu țipete și 
urlete, cu înjurături șl bătăi. 
Cine tulbură viața Iui Petri
șor de Ia o vîrstă atît de 
fragedă ? Cine îi alungă din 
vise zînele bune și feții fru
moși ? Zmeii sau căpcăunii 
din povești ? Nu. Ea început, 
tatăl său bun. Dar a scăpat 
de el. El și mama sa, au scă
pat de cel care le înnoura zi
lele. Dar bucuria și liniștea 
au fost spulberate din nou. 
In casa lor a apărut un altul 
— tată vitreg... nelegal. Copi
lul avea nevoie de un tată

DE IA IAISE INIENIII UMANITARE, IA EGOISM FEROCE
meu eu sînt stingaci și cuți
tul era în buzunarul drept, nu 
știu ce-aș putea să spun !“). E 
vizibilă flagrant intenția celui 
adus în fața instanței pentru 
comiterea infracțiunii de o- 
mor calificat nu de a Ise dis
culpa (ar fi absurd și Isă cre
dem că în planul gândirii in
culpatului să fi încăput o a- 
semenea năzuință 1) di de a 
...repeta o „lecție", probabil în
delung meditată, din care ju
decătorii să extragă neapărat 
o anume stare de iresponsabi
litate (inexistentă) mentală mo
mentană. „călăuză" nefericită 
a crimei. Instanța, însă, nu 
este deconcertată, încurcală , 
întrebările străpung hățișul 
frazelor goale ale celui care, 
sfidînd fățiș evidențele, încear
că să-și justifice brutalitatea 
bestială, aruncînd fără price 
pere vina pe cei ce nu ...l-au 
lăsat „să trăiască",

— Și, ce ceri acum (qlasul 
președintelui completului de 
judecată e molcom, aparent 
îngăduitor, caută să obțină de 
la tînărul din fața sa, măcar 
acum, în ceasul al doispreze
celea, un regret sincer, o recu
noaștere sinceră a faptei) achi
tarea, o pedeapsă mai ușoară 
te consideri nevinovat, vino
vat... ?

— Am și eu partea mea de 
vină, (cîtă insolență I n. n.) dar 
sînt și alții vinovați.. Sînt 
vinovat că i-am primit în casă 
pe cei ce-au adus-o pe Maria

total muncii domeniul
transportului feroviar. In zi
lele acestea, cînd în stația 
C.F.R Petroșani activitatea e 
oarecum mai anevoioasă, din 
cauza lucrărilor de electrifi-

DĂRUIRE
care, aportul lui Vasile San
dru la bunul mers al trebu
rilor e mai consistent 'ca ori- 
cind...

...Oamenii îmi spuneau că 
nopțile cînd e de serviciu tu
ra lui Vasile Sandru trec 
mai... repede. Poate I Poate 
pentru că nici el și nici co
legii iui nu au timp de pier- 

„Cintecui de leagăn ‘ a lui Petrișor
și... Mama sa i-a găsit neaș- 
teplat de repede unul. Pe 
GH. BÎRSAN, care s-a insta
lat ca la el acasă, în strada 
Bucegi, nr. 28/8. Acesta a 
intrat repede în drepturile 
sale... Zilnic bea, face scan
dal. Mama și copilul sînt a- 
lungați din casă, torturați. 
Mai mult copilul, căci mama, 
aproajte de cele mai multe 
ori, bea cot la cot cu „soțul". 
Apoi se ciorovăiesc pînă în
cep să se „mingile" de-a 
binelea. Lui Petrișor îi este 
frică. Nu știe ce se va în- 
tîmpla. Nu poate să se ape
re. Șl plînge. Plînge cu lacrimi 
amare privind cu spaimă... 
scenele de familie. Furia 
„tatălui" se descarcă mal în
totdeauna asupra lui. Știe as
ta. De aceea plînge, cerînd 
cu ochii înecați în lacrimi, 
indurare... De cele mai multe 

na la... rîpă și s-a intimplat ce 
s-a intimplat I

— Dar ce s-a intimplat ? 
(întrebarea judecătorului, deși 
pare oarecum paradoxală, e 
firească. Menționăm că pînă 
în acel moment, ca de altfel 
și după aceea, inculpatul nu 
a îndrăznit să afirme, măcar 
pe ocolite, că și-ar fi omorît 
dintr-o gelozie exacerbată, 
prostească concubina).

Marginalii la un proces public

— Mariana a murit 1 Eu voi 
primi nu știu cîtă pedeapsă, 
adevărațiî vinovați stau afară 
și rid...

...Innodăm, cu greu, cîteva 
din firele răvășite ale cuvântu
lui celui ce va fi condamnat; 
le anexăm datelor culese din 
dosar și încercăm' să deducem 
ce se află dincolo de aceste 
ultime vorbe ale omului din 
boxă. Rememorăm drumul cri
mei...

... Oliviu Popa a cunoscut-o 
pe Maria Stroea în 1969. (Des
părțită în fapt de soțul ei, 
Ion Stroe, care în treacăt fie 
zis. pretindea de la inculpat, 
în fata instanței, o sumă mult

Controlul muncitoresc în acțiune

AJUTA,
LEGEA

Cantina Exploatam miniere 
Petrua este bine cunoscuta, aoo- 
napior care iau masa aici le 
sini asigurate condiții deosebite 
de igiena. O sala mare, spați
oasa, asigura o ambianță plă
cută. Conducerea exploatării, 
îndrumată de comitetul de 
partid, a luai o serie de măsuri 
— a căror materializare a costat 
bani — pentru dotarea cu ceie 
necesare, pentru a asigura o 
păstrare corespunzătoare a ali
mentelor. A fost construit un 
spațiu de depozitare demn de 
invidiat. Totul numai ca să li se 
poată asigura abonaților o masă 
consistentă, servită la timp și în 
condiții depline de igienă.

Aceste valori materiale au 
fost încredințate spre gospodă
rire, ca și alimentele destinate 
meniului zilnic, responsabilului 
cantinei Viorel Mohora și ma
gazionerei luliana Merker, am
bii avînd pregătire corespunză
toare pentru aceste funcții. Se 
aștepta, așadar, ca bunurile 
materiale, alimentele, să fie bine 
gospodărite și păstrate. Dar... •

Mai multe controale efectuate 
de comitetul de partid, comite
tul sindicatului și conducerea 
E. M. Petrila au constatat nere
guli și neglijențe materializate.

nu
De 

pri- 
tre-

dut. Ei știu că la C.F.R. 
se pot admite rebuturi, 
absolut nici un fel... 11 
veam, într-una din zilele 
cute, pe Vasile Sandru, radi
ind de bucurie. O bucurie 
mare. Ce se întîmplase ? Ni
mic. Așa e bucuros el, zilnic, 
cînd serviciul i se termină 
și pleacă acasă mulțumit că 
totul a mers ca... pe roate. 
„Omul trebuie pus acolo un
de poate ii cel mai de folos" 
spunea Euripide... Aici, la 
C.F.R. e locul meu,, aici mă 
simt bine, revizuind vagoa
nele, sub șuierul locomotive
lor, aici e viața mea, părea 
că spun ochii lui Vasile Șan- 
dru...

Rodica ARDELEANU

OPINII
ori n-o află, căci Gh. Bîrsan, 
e aspru în... educație. Iar 
mama sa îl uită, doar trebu
ie să-și îngrijească soțul...

E trecut de miezul nop
ții. La serviciul de 
urgență al spitalului 

din Lupeni este adus un copil 
grav rănit la cap. E însoțit 
de mama sa. amețită de bău
tură și de plutonierul de miliție 
ION VINȚAN. Prin prompti
tudinea intervenției sale, a
salvat copilul de mîinlle li
nei brute. O brută care a’
lovit cu cruzime, cu toporul, 
o ființă nevinovată. Un copil

mai mare decât cea normală 
pentru... cheltuielile de în- 
mormîntare I !) Au trăit în 
concubinaj, la Petrila, înțele- 
gîndu-se bine, pînă în iulie 
1972. In 27 iulie, victima a 
plecat din casa inculpatului, 
stabilindu-se altundeva. Afec
tat, acesta o caută la serviciu, 
încearcă prin toate mijloace
le posibile s-o readucă alături. 
Victima nu revine și se trans

feră cu serviciul la Petroșani, 
la magazinul alimentar cu 
autoservire „Rustic". Pentru că 
..nu concepe să trăiască fără 
ea și s-o vadă în compania 
altui bărbat", Oliviu Popa ia 
hotărîrea să-i suprime viața. 
Intenția e transpusă în fapt în 
seara zilei de 3 august 1972. 
„Fără ezitare, cu mult calm, 
cu sînge rece" — după cum a- 
firmă martorii oculari, Oliviu 
Popa lovește mișelește, brutal, 
cu cuțitul , o femeie fără apă
rare, aflată în timpul serviciu
lui, într-o unitate comercială , 
lăsînd-o în stare de inconști
ență, cu vătămări grave fata
le. după care, sfidînd orice 
precepte ale civilizației uma
ne, își ...aprinde o țigară și.

parte, în proasta gos- 
iar pe de altă parte,

pe de o 
pod ari re, 
in plusuri de alimente — ouă, 
carne ș. a. — pe care magazio
nera nu le-a putut justifica. 
Atît responsabilului cantinei cit 
și magazionerei li s-au dat sfa
turi, li s-au trasat sarcini ex
prese pentru îndeplinirea cărora 
nu ii s-au cerut eforturi supli
mentare, ci doar să-și îndepli
nească obligațiile de serviciu 
pentru care, de fapt, primesc 
salariu. Au ascultat, au roșit, 
s-au jystificat, au promis și- 
cam atît. Air făcut ureche surdă 
la toate sfaturile și admonestă
rile pînă într-o zi cînd „urciorul 
n-a mai mers la fîntînă".

La un control efectuat de Con
siliul Central de control munci
toresc, lipsurile au ieșit din nou 
la suprafață. Pîinea veche ser
vită la masă, depozitarea ne
corespunzătoare a alimentelor — 
în special a cartofilor pînă la 
noua recoltă, aceasta în situa
ția în care aprovizionarea de 
toamnă s-a făcut în condiții de
osebit de grele din cauza ploi
lor abundente - și alte neajun
suri (în dulapul responsabilului 
s-au găsit patru umbrele de pro
veniență străină destinate co
mercializării), au făcut din nou 
obiectul atragerii de 
S-au stabilit termene 
pentru remedierea 
tate, respectiv 48

Gestionarului și 
le-au trecut și de 
pe lingă urechi sfaturile și obli
gațiile asupra cărora li s-a atras 
atenția. La numai citeva zile 
au introdus în consum alimente 
învechite, fapt sesizat de abo
nați, de conducerea exploatării 
și comitetul sindicatului. „Am 
vrut să-i schimbăm — ne-a de
clarat directorul exploatării — 
dar s-au plîns, ne-au promis". 
Șî promisiune s-au făcut, pen
tru că toate sfaturile, recoman
dările și atenționările făcute de 
un tovarăș secretar al Comite
tului municipal de partid, de 
comitetul de partid al minei, de 
comitetul sindicatului și condu
cerea exploatării s-au izbit de 
platoșa ruginită a indiferenței și 
lipsei de răspundere.

atenție. 
precise 

celor consta- 
de ore, dar... 
magazionerei 
această dată

a lovit. Lacrimile mamei nu 
impresionează pe nimeni. 
Căci vina ei este tot atît de 
mare ca și a celui care a 
lovit. Amîndoi sînt răspun
zători în aceeași măsură. Și 
tot ei nu erau departe în 
noaptea aceea, de a purta pe 
conștiință viața unui copil.

Dar Gh. Bîrsan nu putea 
să sufere, sau să regrete 
fapta sa. Pentru că așa e 
firea Iui. Inumană. Numai 
pedepsele cele mai aspre, dar 
nici acelea nu vor plăti în
deajuns, nu vor fi pe măsu
ra „cîntecelor de leagăn" pe 
care le oferă lui Petrișor. Și 
va plăti cu siguranță. Orga
nele de ordine vor avea gri
ja lui.

...Așa l-am cunoscut pe 
Petrișor. La spital, plin de 
sînge, cu două tăieturi mari, 
de secure în cap, zguduit de

in așteptarea organelor de mi
liție, aduce învinuiri de imo
ralitate victimei. Cu ce drept?

...Judecind cauza — avînd 
în vedere gradul înaintat de 
pericol social implicat, modul 
mișelesc, de-a dreptul bestial 
în care a fost săvîrșită crima 
și faptul că asemenea acte i- 
numane premeditate nu pot 
fi pedepsite decît exemplar de 
legea noastră penală, Tribuna
lul județean Hunedoara l-a 
condamnat pe Oliviu Popa la 
18 ani închisoare. O „răsplată" 
consistentă, meritată cu priso
sință I

...Dincolo de hotărîrea tri
bunalului, repetăm — cît se 
poate de justă — am dori, 
să comentăm succint nu actul 
antisocial săvîrșit de inculpat, 
ci implicațiile acestuia, cu punct 
de pornire într-o falsă concep
ție despre comandamentele eti
cii noastre socialiste, despre 
normele conviețuirii sociale ca
re ne guvernează. Dorim să fa
cem acest lucru în primul rând 
pentru că cel condamnat de in
stanță nu a înțeles nici în
ceasul al 12-lea greșeala pro
fundă pe care a săvîrșit-o și 
pentru ca aceste rânduri să
fie o prevenție.

Din dosar și din cuvîntul in
culpatului, am dedus că aces
ta, initial, ar fi manifestat in
tenții umanitare fată de vic
timă, ar fi căutat să-i stru
nească unele ieșiri golite de 
moralitate. Nu a găsit însă —

Cu doua zile în urmă, pre- 
șeaintele consiliului ue control 
muncitoresc am municipiul re- 
troșani, tov. Ciheorgne teier — 
secretar al Comitetului municipal 
de partid - și dr. Ovidiu hră- 
țilă, membru al biroului execu
tiv al Consiliului ăe Control 
muncitoresc al municipiului, au 
făcut o nouă verificare a stării 
de fapt semnalate spre remedie
re. Realitatea a oferit organului 
de control și celorlalte organe 
prezente cea mai crasă mostră 
a indolenței și lipsei de bun 
simț, in depozit nu se schimbase 
nimic. Lujerii cartofilor crescuse
ră ca niște luminări — deși pen
tru curățarea lor nu era necesa
ră nici o jumătate de oră —, 
paste făinoase depozitate și ne
acoperite, navetele din masă 
plastică pentru transportul pîinii 
„păstrate" în depozit în timp 
ce pîinea se transportă în con
diții contraindicate - într-o ladă, 
produse de carne neacoperite, 
pîine veche servită la masă... 
Adică aceleași deficiente semna
late nu o dată. $i pentru că 
pînă și bunul simț a încetat să 
mai funcționeze la cei doi fac
tori direct răspunzători de sta
rea de fapt relatată - responsa
bilul cantinei și magazionera - 
au intrat în acțiune rigorile le
gii. Pentru abateri, în baza Le
gii nr. 15/1972 responsabilul 
cantinei Viorel Mohora și maga
zionera luliana Merker vor fi 
scoși din funcție cu începere de 
la 1 iunie urmind să muncească 
în alt loc, conform calificării. 
Dat fiind faptul că în același 
depozit, cartofii Spitalului din 
Petrila erau păstrați în condiții 
necorespunzătoare, urmare a 
neglijenței manifestate de ma
gazionera Elena Cristea, aceasta 
fiind la prima abatere i s-a a- 
plicat amendă conform preve
derilor legii.

Măsurile luate vin să ateste 
o dată mai mult că acolo unde 
răspunderea personală în înde
plinirea obligațiilor de serviciu 
încetează, intră în acțiune exi
gența controlului muncitoresc și 
rigorile legii.

Dragoș CĂLIN

plîns, de teamă și durere. 
Am fi dorit să-l vedem Ia 
grădiniță, îmbrăcat cu șorțu- 
leț și fundiță la gît... El nu 
știe însă, ce este grădinița. 
Nu cunoaște decît vi
sele urîte, înfricoșătoare, 
trăite alături de mama și un 
străin cu chip de fiară. Cîtă a- 
mărăciune și ură adună în 
nopțile de groază sufletul lui 
de, copil I Petrișor va crește 
mare. Ce va ajunge ? Cum îl 
va influența climatul în 
care crește ? Iată întrebările 
care trebuie să-i frămînte pe 
cei din jur. Mama sa, comi
sia de tutelă, comitetul de 
femei, vecinii învățătorii 
(căci în toamnă copilul va 
merge la școală) cu toții oot 
și trebuie să-l aiute pe Pe
trișor. Să-i spulbere visele u- 
rîte. să-i lumineze pașii... a- 
tît de nesiguri azi din cauza 
unui — să-i snunem — om 
care trebuie să-și primească 
— în numele omeniei noas
tre — pedeapsa cuvenită.

ionica F1ERARU

afirmă el la timp, calea cea 
mai bună spre a-și efectua 
„demersul". S-a proptii in 
„obstacolele" puse in cale de 
„tipii" din „anturajul" vieți 
mei și, s-a lăsat în final do
minat categoric de impuls, co- 
mițînd un act de violentă deo
sebită. Deși are o meserie, de 
lăcătuș, Oliviu Popa este, 
clar, un rebut al școlii genera
le. Sîntem siguri că dacă a a- 
juns sa nu fie în stare să su
porte, la 29 de ani, „lovituri
le" mai mari sau mai mici ale 
vieții (curmînd fără nici un 
scrupul dreptul la viată al unei 
femei care și-a cerut chiar scu
ze, implorînd iertarea, verbal 
sau în scris, peniru că îl pă
răsește și care avea de crescut 
și educat o fetită de 11 ani) 
nici în școală n-a suportat ri
gorile învățământului, fiind 
„expediat" vieții, muncii, un 
tînăr care nu stăpînește nici 
măcar regulile elementare ale 
comportării civilizate în so
cietate. Indiferent, însă, 
dacă sînt stăpîni pe 
sine sau dominați de instincte, 
de impulsuri, oamenii trebuie 
să rămină... oameni. Chiar 
dacă pe primul plan se află i- 
ritabilitatea, sînt obligați azi. 
în societatea noastră, să ajun
gă — printr-un riguros autocon
trol să se adapteze Ia cerințele 
vieții. Altfel, după cum se 
vede, e clar unde ajung...

Viorel TEODORESCU 

| S-a angajat la mina Uri- I 
Icani în urmă cu 18 ani. Aici 

a cunoscut primele mari bu-

I curii ale muncii, primele 
confruntări cu greutățile 
subteranului. Zile, luni, ani,

1 acumularea de cunoștințe i 
prefecționarea permanentă I

II-au ajutat ca, împreună cu ! 
mulți alții, să se integreze I

I plenar în colectivul minei, I 
să devină util pentru ex- I 
ploatare. Dăruirea lui in I

Ițea oamenilor, coniirmînd I 
în cele din urmă primirea | 
Ilui in partid.

Apoi, a fost trimis la | 
I școala de maiștri. După stu

diile terminate cu bine, pe

I porțile minei Uricani a pă
șit pentru a doua oară, ca 
începător, ȘTEFAN ROȘU,

I de această dată în calitate 
I de maistru.

Ultima dată cînd l-am în- 
tîlnit părea abătut:

— Ce s-a întîmplat ?
— In 18 ani de cînd lu

crez aici, o singură dată am 
vrut să plec mai aproape de

Icasă. Pentru moment mi-a 1 
venit ideea, ca apoi să-mi i 
fie rușine că am gîndit a.,a i 

IDe ce? M-am gîndit ce vor j 
spune oamenii de aici, cei .

Icare mi-au acordat atîta ere 
dit. Apoi mi-am dat seama ’ 
Ică sînt legat de fiecare rea- I 
lizare de aici. Mina ș-a I

I dezvoltat șl această dezvol- 1 
tare coincide cu realizarea J 
mea profesională, cu ma- .

Iturizarea mea. Fac parte d-~ j 
acest organism comun al • 
I minei și o eventuală ple- | 
care ar însemna renunțarea J 
la mai mult decît la un post. ■ 

ILa ceva din mine.
L-am privit îndepărtîn- • 

Idu-se pînă cînd s-a contopit I 
cu Imensul colos de beton j 
al minei. <

IOmul și mina formau în- I 
tr-adevăr un tot unitar al 1 

• colectivității.

I. CIOCHINĂ.
lăcătuș, E. M. Uricani I

CINE SUPORTA 
CONSECINȚELE 
NEGLIJENȚEI

O bătrînică de 74 de ani din 
Vulcan stă singură și fără., 
sprijin. Mai mult, cei din tu
rul ei, în loc de ajutor, îi aduc 
numai necazuri. In cele diin, 
urmă, exasperată, s-a adresat ~ 
ziarului... „vă rog să treceți si 
pe la mine, cînd mai venit! ia 
Vulcan, pentru a vă împărtăși 
necazurile ce le am. Sînt sin
gură și bolnavă, iar cei în 
drept de aici, în loc să mă a- 
jute, mă poartă pe drumuri".

Care sînt necazurile și gri
jile ce apasă pe umerii acestei 
Latrine pensionare ? Din cei a- 
proape 40 de ani de muncă, 
jumătate i-a petrecut în Valea 
Jiului (a fost pensionată la 
Termocentrala Paroșeni). Tot 
de 20 de ani locuiește în ora
șul Vulcan, la qazdă. Ca să a- 
jungă în camera sa trebuie să 
urce peste 15 trepte. Camera 
este întunecoasă, cu stinghii 
în loc de tavan, insalubră, cu 
toată strădania de a o aranja 
îngrijit. Prin tavan se scurge 
apa cînd plouă, de sobă nici 
vorbă I La toate acestea se 
mai adaugă și necazurile pri. 
cinuite de gazdă (injurii, opri
rea intenționată a apei la ciș
meaua din curte...).

Desigur, vîrstă înaintată și 
boala unei femei care a mun
cit conștiincios atîtia ani, nu 
se pot împăca cu conditjile în 
care trăiește. Dorind să pună 
capăt grijilor, a cerut ceea ce 
i se cuvenea de multă vreme — 
o garsonieră. A primit imediat 
o repartiție. Dar n-a ajuns să 
o folosească nici pînă acum 
pentru că... „locuința era ocupa
tă abuziv, ...mi-am purtat bă- 
trînețele pe drumuri, la au
diente, am cerut dreptate. Da 
atunci a trecut însă mult, 
mi-au luat și repartiția și am 
rămas tot aici, cu necazurile. 
Aceste fapte s-au petrecut în 
februarie 1972.

Consiliul popular (spațiul lo
cativ) avea obligația să dea 
curs cererii. Și a dat. Dar 
cum ? Așa cum am văzut din 
cele relatate mai sus.

In timp ce tovarășa Aurelia 
Delin, inspector la spațiul lo
cativ locuia, desigur, confor
tabil, o femeie în vîrstă, că
reia statul i-a acordat o lo
cuință, continuă să lo
cuiască în condiții necores
punzătoare. Și totul pentru că 
cineva — Aurelia Delin — a 
încurcat lucrurile, dovedind 
neglijență crasă în îndeplini
rea unei datorii. Cu ce drepț 
a fost emisă o altă repartiție» 
pentru aceeași locuință și toc
mai celui care o ocupase a- 
buziv ? Faptul că tovarășa A, 
Delin a fost mutată disciplinar, 
nu scuză de loc nerezolvarea 
problemelor oamenilor. Deși 
tardiv, tovarășii de la spațiul 
locativ Vulcan, vor trebui s? 
„descurce" cît mai repede to
tul.

F. IONICA
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sarcină de mare răspundere a fiecărei
și a practicii
(Urmare din pag. 1)

organizații de partid /

Pentru cunoașterea operati
vă și veridică a realității din 
toate domeniile de activitate 
un loc important îl ocupă in
formarea de partid, care oglin
dește preocupările de zi cu zi 
ale organizațiilor de partid în 
mobilizarea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii, la 
înfăptuirea neabătută a hotă- 
rîrilor partidului și legilor 
statului nostru.

Hotărîrea secretariatului 
C.C. al P.C.R cu privire la 
conținutul, sursele și mijloa
cele de informare pune în 
fața organelor și organizațiilor 
de partid, sarcina de a reali
za cadrul organizatoric menit 
să asigure toate cerințele a- 
plicării optime în viață a mă
surilor elaborate de conduce
rea partidului și statului nos
tru In acest sens, se cere un 
înalt spirit de răspundere din 
partea organizațiilor de partid, 
a tuturor comuniștilor.

Accentul principal, la toate 
nivelele, al informării de 
partid, trebuie axat pe un 
conținut bogat de idei, pe e- 
xaetitatea datelor și onerativi- 
tatea cu care se înfăptuiesc 
hotărîrile de partid, aplicarea 
indicațiilor prețioase date de 
secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vizitei 
de lucru în Valea Jiului din 
15 septembrie 1972, ele fiind 
sarcini de răspundere, iar in
formarea de partid trebuie să 
urmărească stadiul lor de în
deplinire

Organizațiile de partid din 
cadrul exploatărilor miniere 
Lupeni, Lonea, Dîl.ja, Petrila, 
Aninoasa informează operativ 
asupra posibilităților pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan, 
asupra modului cum sînt asi
gurate condițiile pentru folo
sirea rațională a forței de 
muncă, utilizarea din plin și 
eficientă a capacităților de 
producție, a dotării și auto- 
u filării, generalizării și extin
derii schimburilor II și III de 
producție De asemenea, in
formează asupra problemelor 
ce privesc întărirea discipli
nei în producție, sub toate as
pectele ei. punînd accentul pe 
măsurile de respectare a nor
melor de protecția muncii și 
altele.

Un număr tot mai mare 
de secretari ai organizațiilor 
de bază de la E M Lonea. 
între care tovarășii Stefan 
Anetricheoaei. Ion Belu. Nico
lae Popovici 7eno Stis'ac 
Edita Rorșa. iar de la E M 
Lupeni. tovarășii Alexandru 
Furdui, Gheorghe Leoveanu,

f

Constantin Răceanu și alții, 
informează cu regularitate co
mitetele de partid despre pro
blemele ce le ridică comuniș
tii cu ocazia adunărilor ge
nerale, intervenindu-se pentru 
înlăturarea neajunsurilor ce 
se mai manifestă în activitate. 
Printre problemele ridicate, 
cu ocazia adunărilor generale, 
l-a care s-a acționat operativ 
au fost acelea cu privire la 
aprovizionarea ritmică cu 
piese de schimb»și materiale,

VIATA
DE PARTID

a locurilor de muncă, între
ținerea parcului de vagonete, 
cărucioare, locomotive și alte 
instalații din sectorul de 
transport al minei Lonea. la 
aplicarea metodelor noi de 
exploatare în sectorul 3 de la 
aceeași unitate, la aprovizio
narea cu echipament de sus
ținere a sectorului III etc. 
Toate acestea au fost aduse la 
cunoștința comitetului de 
partid și conducerii exploată
rii, aeționîndii-se imediat pen
tru realizarea lor.

Un alt exemplu îl oferă or
ganizația nr. 1 a E. M. Lonea, 
în care ti.iv. Albu Stanca, șef 
de brioadă la abatajul 102, in- 
fOTnen-’S ^în prom-io inițiati
vă de felul cum sînt apro
vizionate brigăzile cu materi
ale. precum și despre respec
tarea normelor de protecția 
muncii. Tot în cadrul acestei 
organizații, comunistul Aurel 
Avram răspunde si informea
ză imediat Ho modul cum de
curge aprovizionarea cu mate
riale pe toate cele 4 schim
buri. Informînd la timp asu
pra neajunsurilor și acționtnd 
operativ în înlăturarea lor 
s-a ajuns în situația ca multe 
brigăzi să-și realizeze exem
plar sarcinile de plan.

Un sistem bine pus la punct 
al informării de partid, care 
reflectă preocuparea organu
lui orășenesc Lupeni, îl în- 
tîlnim la comitetul de partid 
al E. M Lupeni, prin înființa
rea „caietului navetă", în care 
sînt înfățișate multiple aspec
te din exploatare cu privire 
la îndeplinirea planului, cali
tatea producției, disciplina în 
muncă. viața internă de 
partid, probleme ce sînt adu
se operativ la cunoștința se
cretariatului comitetului oră
șenesc. De altfel, sistemul in-

formării 
partid al 
condus direct de către secre- 
tarul său, tovarășul loan Ra- 
czek, care, zi de zi, este in
format cu toate problemele ce 
se ridică în viața organizați
ilor de bază. De asemenea, 
este introdusă „nota informa
tivă", prin care, secretarii or
ganizațiilor de bază după a- 
dunările generale, redau toate 
aspectele cu privire la desfă
șurarea acestora.

Astfel de preocupări în care 
secretarii organizațiilor de 
partid informează de toate 
aspectele muncii există și 
la minele Dîlja, Anjnoasa, Pe
trila, I.U.M.P., organizațiile 
de bază de la Spitalul din 
Petroșani, școlile generale nr. 
5 și 6, I.R.E.H., tipografie și 
altele.

Avînd drept țel realizarea 
operativă și cu simț de răs
pundere a cerințelor informă
rii de partid în lumina hotărî- 
rii secretariatului C.C. al 
P.C.R., și pe baza indicațiilor 
date de comitetul județean de 
partid, s-a trecut la constitui
rea de colective la nivelul or
ganelor și organizațiilor de 
partid. _ care au fost instruite 
temeinic cu problemele ce le 
ridică munca de informare. 
Aplicînd în practică prevede
rile hotărîrii, comitetele de 
partid de la minele Lupeni, 
Lonea, Aninoasa, F F A Vis- 
coza, I.U.M.P. și altele ea 
și comitetele orășenești de 
partid Lupeni, Vulcan, Petri
la șj Uricani au constituit co
lective de comuniști cu o te
meinică pregătire politică, 
profesională, cu inițiativă și 
experiență în munca de partid, 
receptivi Ia nou, combativi 
față de fenomenele negative, 
capabili să răspundă Ia toate 
cerințele unei informări efi
ciente.

Organele și organizațiile de 
partid, comuniștii din Valea 
Jiului se preocupa neabătut 
pentru a transpune în viață 
hotărîrea secretariatului C.C. 
al P.C.R. cu privire la conți
nutul și informarea de partid, 
contribuind la perfecționarea 
conducerii activității politice, 
economice, la creșterea rolu
lui conducător al organizați
ilor de partid, în înfăptuirea 
importantelor sarcini ale ac
tualei etape de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

la comitetul de 
E. M. Lupeni este

Vasile COCHECT. 
activist 

al Comitetului municipal 
de partid

HHIIICflilA CHIL lUItLILOR
(Uimare din pag I)

asupra cheltuielilor 
de conducere, de 
atare trebuie luate

această direcție se arată că din fondul pentru introducerea 
tehnicii noi la C.C P, pe trimestrul I 1973, nu s-a realizat 
5 085 000 lei, fapt ce a influențat negativ asupra prețului 
de cost

îmbunătățirea utilizării fondurilor fixe ale întreprinde
rilor constituie de asemenea o cale importantă de reducere 
a cheltuielilor materiale Folosirea intensivă a utilajelor 
paralel cu utilizarea cît mai completă și eficientă a supra
fețelor de producție constituie un mijloc important de spo
rire a producției. In activitatea centralei și exploatărilor 
miniere trebuie eliminate situațiile de casare a mijloacelor 
fixe înainte de termenele stabilite ,

Din practica de zi cu zi rezultă că 
materiale influențează și cheltuielile 
regie, penalizările, locațiile etc., și ca
măsuri de reducere necontenită a acestora

Adoptarea Decretului cu privire la stabilirea normelor 
unitare de structură pentru ministere, alte organe centrale 
ale administrației de stat și pentru unitățile economice 
corespunde necesității obiective de a asigura un grad supe
rior de funcționalitate, suplețe și eficiență în activitatea de 
conducere și, respectiv în sporirea eficienței muncii sociale. 
Stabilirea unui raport optim între muncitorii de bază și 
muncitorii auxiliari va contribui la reducerea prețului de 
cost. Micșorarea cheltuielilor administrativ-gospodărești 
poate avea loc și prin folosirea rațională a materialelor de 
întreținere, mecanizarea lucrărilor de birou, evitarea chel
tuielilor neeconomicoase care pe primele 4 luni ale acestui 
an se ridică la unitățile din municipiu la suma de 1 334 000 
lei fd’■ car” în OCP la 1 031 000 lei)

întreprinderile comerciale locale de stat, de alimentație 
publică, pentru produse industriale și pentru mărfuri aii 
mentare au depășit cheltuielile de circulație planificate, recal
culate cu procentele de îndepli nire a planurilor de desfacere, 
din diferite cauze care puteau să fie m it-,m dacă se introducea 
o mai riguroasă disciplină în efectuarea cheltuielilor de 
reparații curente, de întreținere a mobilierului și obiectelor 
de inventar precum și a altor cheltuieli ce nu erau pla
nificate

In activitatea de viitor, pentru recuperarea tuturor 
rămânerilor în urmă și respectarea prevederilor pentru 
perioada curentă, factorii cu munci de răspundere, toate 
colectivele din cadrul unităților economice, trebuie să 
acționeze cu împotriva consumurilor nejusti
ficate de valori materiale, pentru estomparea tuturor ..ca
nalelor" care fac posibilă risipa De asemenea, organele 
care exercită controlul ireventiv cît și organele financiar- 
bancare trebuie să aplice prevederile legale în cazul unor 
cheltuieli nelegale, nereale și neeconomicoase, asigurînd 
■ntrodiicerea unei ordini riguroase în utilizarea fondurilor

fan Urmanczi. O altă problemă 
o constituie examenele de stat 
de la sfîrșitul lunii iunie și 
repartizarea în producție. In
tenționăm să organizăm (și ar 
fi pentru prima dată la noi) o 
întîlnire a absolvenților cu in
gineri din cadrul Centralei 
cărbunelui Petroșani. în care 
viitorii ingineri să fie intro
duși deja în problematica lo
cului de muncă.

in producție
— La începutul viitoru

lui an universitar Institutul 
de mine sărbătorește 25 de 
ani de la înființarea lui în 
Valea Jiului. Ce se știe 
pînă acum despre acest 
plin de semnificație eve
niment ?

3
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— După sesiunea de exa
mene urmează practica în 
producție. Ce ne puteți spu
ne despre organizarea și 
desfășurarea ei în această 
vară ?

— Practica în producție în- 
cene la 30 iunie și, spre deo
sebire de anii trecuți, am în
tocmit un program-cadru ca
re prevede ca fiecare student 
să cunoască '-itregul flux al 
mineritului. Pînă acum stu
denții au fost repartizați pe 
întreprinderi și s-au încheiat 
convențiile iar decanatele sta
bilesc asistenții grupurilor. Tn 
acest an cadrele didactice vor 
fi nrezopt” în întreprinderi cu 
trei zile mai devreme pentru 
a cunoaște condițiile existente 
și eventual a le corecta. Pro
gramele de practică se revi
zuiesc d” consiliile facultăți
lor. că fi” multiplica
te. Paralel cu practica se ur
mărește si cercetarea, mai 
ales a studenților cuprinși în 
colective mixte, cu cadrele di
dactice. Zilele trecute, la De
va a fost constituit un coman
dament pentru practica în 
producție, organism al cărui 
scop este să supravegheze ca 
practica să fie participare ne
mijlocită în muncă, integrare 
în colectivele de muncă si în 
atmosfera producției. Doar 
astfel este eficientă. Noî 
vem o experiență bună în
coastă privință, cea mai ma
re parte din 
si acum tot 
Valea Jiului, 
caro vacanta
ganizare judicioasă si întoc
mirea unui program cMtural- 
odneativ bogat. care să-l o- 
ferim studenților. •

— Aniversarea are lor în 
zilele de 25, 26 și 27 octom
brie. Momentele cele mai 
importante vor fi formate de 
două sesiuni științifice jubi
liare — una a cadrelor didac
tice și tehnice, alta a stu
denților. La acest eveniment 
de mare importantă pentru 
școala superioară de minerit 
românesc și-au anunțat, nî- 
nă acum, participarea multe 
instituții de învățămînt supe
rior, instituții de cercetare si 
proiectare, întreprinderi. In 
cele nouă secții vor fi prezen
tate naște 250 de comunicări 
științifice Jubileul institutu
lui de mine va fi urmat d” 
lin v>r>«at 
tistic, astfel ca el să consti
tuie un rnmarceUii eveniment 
în viața Văii Jiului.

In zilele de 19-20 mai a.c. 
Călanul a găzduit etapa jude
țeană de calificări pentru di
vizia școlară de handbal. Re
prezentanții municipiului nos
tru, atît la băieți cît și la 
fete, au reușit, în urma unor 
evoluții spectaculoase, să ob
țină dreptul de participare la 
turneul final de calificare, ce 
se va desfășura între 1—5 iu
lie la Drobeta Turnu Severin, 
unde își vor disputa șansele 
de promovare în competiția 
de nivel republican, avînd ca 
contracandidate echipele re
prezentative ale județelor Ti
miș. Arad și Rîmnicu Vîlcea.

Ea băieți, echipa S. S. R Pe-

troșani (antrenor Sandu Mi- 
leti), cîștigătoarea seriei Va
lea Jiului, a învins echipa Li
ceului din Simeria (lidera se
riei V Mureșului) în ambele 
meciuri, disputate sistem tur- 
retur cu scorurile de 27—17 și 
19—6. Reprezentantele S. S. E. 
Petroșani (antrenor prof Pe
ter Mara), au obținut și ele 
calificarea în urma victoriei 
înregistrate la scorul 
16—4 în meciul disputat 
compania jucătoarelor de 
Avîntul Hațeg.

T'je dorim succes 
tilor de la S.S.E.. 
competiție la care 
să se califice ’

DID NOD 
LA ȘTRAND!

Ambianță
plăcută

a- 
a-

studenti vor fi 
la minele din
Motiv nentru 

ne solicită o or-

de 
în 
la

handbaliș- 
în dificila 
au reușit

masă

— Tovarășe prorector, la 
începutul lunii iulie vor a- 
vea loc și cxnrnenețe de 
admitere. Ce no"<Ati exis
tă în acest sens ?

— Examenele de admitere 
vor începe la 10 iulie si, deo
camdată. noutăți nu sînt față 
de anii precedents. Pentru a 
veni în sprijinul celor inte
resați. noi edităm un pliant 
în eare se n-^zintă condițiile 
existente, viata studenților 
noștri, perspectivele de dez 
voltare a r>ersonalită+ii. pî”ă 
Ia 15 iunie îl vom difuza la 
toate liceel” neutru a snriiin’ 
opțiunile elevilor în orienta
rea lor școlară si profusions- 
lă. 'Amintesc si cursurile de 
pregătire. începute Ia 7 ianua
rie și care vor continua. Ia 
Petroșani, Deva și Hunedoara, 
Sfîrșitul anului universitar re
prezintă pentru Institutul de 
mine din Petroșani încheierea 
unei noi etape de pregătire 
multilaterală â viitorilor spe
cialiști în minerit, proces de 
înaltă responsabilitate comu
nistă.

S-a îmbunătățit servirea
Pe linia bunei serviri a 

populației prin comerțul de 
stat, la Uricani s-a luat re
cent o măsură binevenită. 
Odată cu schimbarea perso
nalului din unitatea de mă
celărie se constată și o îm
bunătățire a aprovizionării 
și tranșării cărnii. Gestiona
rul nou, Mihai Damian, do
vedește multă solicitudine și

pretinde și celorlalți vînză- 
tori să asigure o servire ire
proșabilă a populației.

Ca urmare a acestor schim
bări, unitatea de carne din 
Uricani este în prezent mai 
mult frecventată, cumpără
torii plecînd de aici cu ® 
impresie plăcută

Maria PATALITA, 
Uricani

Răspundem celor ce
CONSTANTIN TRI- 

FAN, Lupeni. Transferul 
la cerere se poate face nu
mai cu acordul unității de 
la care salariatul 
or, dv. 
acord, 
putația 
măm 
zintă 
plus 
tă a 
mare 
putație a cărei 
fost confirmată de hotărîrea 
nr. 29 din 28 noiembrie 
1972 a comisiei de judeca
tă de pe lîngă întreprinde
rea de gospodărie locativă.

Nuferilor nr. 41, București, 
sectorul 7.

ne scriu

pleacă, 
nu ați obținut acest 
Cu privire la im- 
de 208 lei vă infor- 
că aceasta repre- 
salariile plătite în 

prin aplicarea erona- 
unui preț unitar mai 
decît cel cuvenit, im- 

justețe a

• NICU OPRIȘ, Petrila. 
Aduceți nemulțumirea dv. 
te cunoștința comitetuljui 
sindicatului exploatării mi
niere pentru cercetare și 
luarea măsurilor ce 
impun.

prezentat exploatării decla
rația 
aveți 
mai 
1972.

în luna aprilie 
drept de alocație 

începînd cu luna

a.c., 
nu
mai

Pe

se

• ALEXANDRU SUCIU, 
Eupeni. Adresa solicitată 
de dv. este: Editura „Car
tea Românească", strada

• MARIA MALIK, 
peni. Articolul 17 din 
crețul 285/1960 privind 
acordarea alocației de stat 
pentru copii prevede că: 
„Drepturile de alocație de 
stat pentru copii neîncasa
te pot fi acordate retroac
tiv pentru cel mult 12 
de la data cînd au 
pretinse". Dacă situația 
lui de-al doilea copil 
așa cum ne scrieți, că

Eu- 
De-

luni 
fost 
ce- 

este 
ați

• MARIA POPOVICI, 
trila. Eegea prevede că în 
caz de divorț, dacă soții nu 
au convenit altfel, bene
ficiul contractului privitor 
la locuință folosește soțu
lui căruia i s-au dat în în
grijire copiii, iar în cazul 
cînd
care

nu sînt copii, soțului 
a obținut divorțul.

ALEXANDRU VADU- 
Eupeni. Pentru rezol- 

problemei dv. pri-
VA, 
varea 
vind paza obștească, vă în
drumăm să vă adresați co
mitetului executiv al Con
siliului popular al comunei 
Cîlnic.

Activități tlnereș

Pricepere, curaj, îndemînare
Duminică și-au dat întîlnire 

peste 120 de tineri, fete și bă
ieți, care au participat la fa
za municipală a concursurilor 
aplicative „Pentru patrie" 
„Țintașul de elită".

înaintea concursului a avut 
loc un moment solemn și emo
ționant marcat de aducerea 
drapelelor partidului și patriei, 
de intonarea cîntecelor patri
otice, Tricolorul și Sub stea- 
qul partidului. După ce tovară
șul Nicolae Haneș, prim se
cretar a) Comitetului munici
pal U.T.C. ■ a declarai deschis 
concursul, reprezentanții cen
trelor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei din mu-

și

nicipiul nostru, și-au disputat 
priceperea, măiestria și tacti
ca pe un teren special ame
najat. Faza finală a concursu
lui a constitui t-o tragerea la 
țintă.

Avînd o orientare mai bună 
în teren și o bună tehnică a 
tragerilor a cîștigat situîndu-se 
pe primul loc, grupa I.U.M.P. 
la băieți. Din grupele de 
a ieșit învingătoare grupa 
ceului Uricani.

Câștigătorilor le-au fost 
minate premii și diplome.

P. SIMION, 
activist U.T.C.
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Din nou despre
(Urmare din pag. 1)

Unde să se amenajeze 
și care sînt 

componentele bazelor 
sportive simple

Ei bine, nu chiar așa cum 
sînt terenurile de pe Valea 
Brăiței la care ne-am referit 
t- i- să arate o bază spor
tivă simplă. Dar cum ? 
unde ar trebui plasate 7 
cartier 1 Dar unde. în care 
loc anume să se amenajeze 
îneît prezența ei, necesară și 
utilă, să nu incomodeze totuși 
pe nimeni ? Trebuie recunos 
cut că dacă ritmul de creare 
a bazelor sportive simple este 
atît de lent, în unele locuri

Si
In

In cadrul campionatului județean masculin pe echipe 
la tenis de masă, sala de sport „Minerul" din Lupeni a găz
duit trei întîlniri, la care au participat echipele Educatorul 
Lupeni, Constructorul minier Petroșani și Voința Hunedoara.

Comportîndu-se foarte bine, echipa Constructorul mini
er Petroșani, alcătuită din tinerii jucători Constantin Marcu. 
Florin Șereanu, Dumitru Datu și Mircea Rusu a obținut 
ambele victorii în cele două jocuri susținute. Iată rezultatele: 
Constructorul minier — Voința Hunedoara 9—0: Educatorul 
— Constructorul minier 1—9 și Educatorul — Voința 9—3 

cadrul aceleiași competiții, echipele Școlii sportive 
Petroșani (fete și băieți) s-au deplasat la Deva unde au jucat 
cu Voința Hațeg (9—0) și Voința Deva (2—9) la băieți Ea 
fete Școala sportiva Petroșani — Voința Deva 5—0

B. STAICU

Azi, 24 mai a.c. se des 
chide ștrandul termoficat 
„Preparatorul" din Lupeni 
Intr-o ambiantă deosebit 
de plăcută, cu o „îmbrăcă
minte" nouă, această „per
lă", estivală a municipiului 
nostru, va oferi amatorilor 
petrecerea unor ore plăcute 
în perimetrul lui Apa din 
bazine este termoficată la 
o temperatură de 23—28 
grade C, ștrandul dispunînd 
de bufet, stație de amplifi
care, cabine (pentru fami
liști) și garderobe bine în- 
g?ijite. De asemenea. în 
jurul bazinelor se află di
verse aparate de gimnastică 
și joacă pentru copii, iar a- 
matorilor de canotaj li se 
va oferi posibilitatea plim
bării cu barca pe luciul apel 
bazinelor ștrandului, care 
va fi deschis zilnic întrp 
orele 9—18

A

In preajma

ÎNSEMNARE
deschiderii

Cînd arbitrul se ’asă... 
furat de fazâ

Ultima etapă 
iul diviziei B 
programat pe terenul din Pe
trila, partida dintre Știința 11 
Petroșani și Electroputere 
Craiova.

Cele două combatante, a- 
vlnd în vedere locurile ocu
pate în clasament (Electropu
tere — pe primele locuri, iar 
Știința printre echipele coda
șe) au luptat mult pentru vic
torie, care In final, le-a., su- 
rîs craiovenilor cu scorul de 
9—8 (7—0).

Asupra rezultatului propriu- 
zis ai meciului vom insista in 
cele ce urmează, el fiind fa
vorabil oaspeților cu largul 
concurs al arbitrului DUMI
TRU ZAMFIR din București.

...Se consumau ultimele mi
nute din prima repriză. La un 
atac - bine conceput, craiovenii 
reușesc, prin P1RVU, să culce 
balonul în terenul de țintă ad
vers. Transformarea este ra
tată, balonul trecînd la cîțiva 
centimetri pe lingă buturi. Ar
bitrul ZAMFIR 
absolut nici un 
transformarea 
eretizată. Peste 
a fluierat sfîrșitul primei 
prize, indicînd scorul de 
în favoarea echipei Electropu
tere.

La reluare, studenții se Im
pun și reușesc două încercări 
prin SAULEA șl BEIANU Este 
deci acum 8-7 pentru gazde si 
jocul ia sfîrșit în entuziasmul 
studenților, bucuroși că au cîș
tigat această dificilă partidă 
Dar bucuria lor este însă de 
scurtă durată, fiindcă arbitrul... 
și-a adus aminte că totuși re
zultatul este favorabil craiove
nilor, prin acea transformare 
din repriza l-a pe care el a 
„văzut-o" concretizată.

— Bine, dar atunci de ce 
n-ați Indicat reluarea jocului 
de la centrul terenului ? —
l-au întrebat, pe bună drepta
te, rugbiștii de la Știința

— Fiind furat de fază, am 
uitat să mai fluier acest lucru. 
E greșeala mea, o recunosc, 
dar rămîn totuși la convinge
rea că transformarea craiove
nilor a fost realizată De alt-

a campionul ii- 
de rugbi a

nu schițează 
gest, semn că 

n-a fost con- 
puțin timp, ei 

re- 
7-0

t

defel am și trecut pe foaia 
arbitraj scorul de 9-8 pentru 
el...

intr-adevăr, conducătorul lo
cului s-a grăbit să consemneze 
în foaia de arbitrai acest re
zultat Nu de alta dar pînă la 
urmă, mal știi, poate era din 
nou., furat de alte faze., din 
amintiri I Mal ales că la a- 
cest meci, In mod surprinzător, 
nu a avut nici arbitri de linie 
care să-i semnalizeze dacă ba
lonul, șutat de rugbiști din 
loviturile de pedeapsă, a tre- 
aut printre buturi sau nu... 0 
gravă eroare care nu poate ră- 
mîne fără rezultat I

cadrul întreprin- 
utilai minier.
Barta șl Dionisie 

lăcătuși Alexan

„Ștrandul tineretului", 
gospodărit și administrat 
de asociația sportivă „Uti
lajul" din Petroșani, se gă
sește în plină pregătire de 
asigurare a condițiilor op
time de recreere a salaria- 
ților din 
deril de

Ștefan 
iialasz
dru Jenei, Nicolae Silinde- 
riu, Sofii' Dirnitrică vop
sitori și zugravi, execută 
ultimele lucrări de reîm 
prospătare a aspectului ge
neral al construcțiilor, de 
curățare și spoire a bazi
nului de înot, creîndu-se 
astfel condițiile în care, 
dacă timpul se va menține 
favorabil, ștrandul să fie 
dat în folosință sutelor de 
tineri din întreprindere, 
duminică, 27 mai.

C. MATEESCU

■

I

La monumentul „Lupeni ’29l«

Recital de poezie și cîntece 
patriotice

Sub genericul „Tinerii cîntă patria", azi, 24 mai, are loc la 
monumentul „Lupeni ’29“ un amplu recital de versuri și cîntece 
patriotice închinate partidului. Recitalul este organizat de către 
Comitetul municipal U.T.C. și constă din o suită de poezii patrio
tice interpretate de către un grup de tineri. In cadrul re
citalului își vor aduce contribuția și fanfara tineretului de la 
școala profesională, corurile de la liceu și școlile generale nr. 
6, nr. 1 și nr. 2 Lupeni. De asemenea, va vorbi tinerilor despre 
anii grei trâiți sub regimul burghezo-moșieresc de către minerii 
din Lupeni, tovarășul Cristea Aron.

Valeriu COANDRĂȘ, 
secretar 

al Comitetului municipal 
U. T. C. Petroșani

locurile de joacă pentru copii
inexistent, aceasta se datoreș- 
te faptului că nivelul coordo
nării acțiunii de către factorii 
chemați să concure la reali
zarea lor, a îndrumării nece
sare în acest sens este, cel pu
țin pînă acum, departe de 
ceea ce se poate și ar trebui 
să fie. Și nu ne-am putea 
plînge că nu dispunem de re
zerve suficiente, de posibilități. 
Cu prilejul recentei documen
tări Ia Lupeni și a altora din 
cartierele noi din Petroșani 
și Petrila, am întîlnit mulți 
copii, și din păcate nu numai 
copii, bătînd mingea pe spa
tiile verzi, ori pur și simplu 
în pereții de zid ai blocurilor 
Am întîlnit și grupuri de eo
nii care, din proprie inițiati
vă și necoordonați, neîndru- 
mati de nimeni, ci doar din 
dorința de a avea unde să se 
ioace. să facă sport și-au im-‘

provizat miniterenuri de fot
bal pe unele spații mai lătu
ralnice sau, poate, neindicate, 
dintre blocuri. N-am întîlnit 
însă nici un președinte de 
asociație sportivă, un profe
sor de educație fizică și sport, 
un instructor sportiv și cu atîi 
mai puțin vreun activist de 
la C.M.E.F.S. fixînd, împreună 
cu deputății, cu reprezentanții 
asociațiilor de locatari, cu ce
tățenii, locul unei baze spor
tive în cartier. Nu am văzut 
pe nici unul din acești factori 
mobilizînd părinții și copiii și 
asigurînd asistența de specia
litate pentru realizarea în lo
curi potrivite și la un nivel 
corespunzător unor criterii și 
cerințe minime, a acestor lu
crări.

Delimitarea precisă a locu- 
rilpr de joacă pentru -opii, 
a bazelor sportive simple, pla-

sarea și amenajarea corespun
zătoare a acestora în lacuri 
adecvate, eventual recomanda
te de consiliile populare și ac
ceptate de cetățeni, fixarea 
în preajma lor a unor tăblițe 
cu inscripții ca „Loc de joacă 
pentru copii", „Bază spo -‘.ivă 
simplă", cărora să li se alătu
re textul indicînd drepturile 
și obligațiile de a proteja a- 
ceste spatii, a celor care le 
folosesc ar contribui la întro
narea ordinei, a liniștii în 
cartierele de locuințe în blo
curi, la protecția și conser
varea zonelor verzi.

Mica publicitate

Comisia de cruce roșie și-a
îmbunătățit activitatea
îndrumată nemijlocit de către comitetul de partid și 

sprijinită de comitetul sindicatului șl conducerea minei, co
misia de cruce roșie din cadrul Exploatării miniere Petrila, 
și-a analizat munca desfășurată luînd măsuri de îmbunătă
țire a întregii activități.

In funcția de președinte al comisiei de exploatare a fost 
ales inginerul Valentin Pîntea, reorganizîndu-se tot atunci 
formația sanitară voluntară cu echipiere din rîndul căreia 
fac parte, Elena Marinică, responsabila grupei, Elena Di- 
ciuc, Laura Greu, Floarea Mircea, Maria Faur ș. a.

In vederea însușirii cunoștințelor necesare participării 
cu succes la etapa întîi a concursului pe oraș, echipierele 
grupei și-au început în ziua de 22 mai ședințele de instruire 
sub conducerea medicului întreprinderii, tovarășul Arpad 
Fodor.

De pe drumuri adunate

lu dispărut... bunii guspudnri 1
Se vorbește și, în același timp, se și întreprind multe în 

legătură cu acțiunea de curățire și înfrumusețare a cartie
relor municipiului nostru.

In unele cartiere - nu puține — de departe se observă 
roadele inițiativei cetățenilor, a gospodarilor care răspund 
de îngrijirea localităților din municipiu.

Dar, nu tn toat'e cartierele se iau măsuri operative de 
curățire Se poate spune cu tărie că, în unele, la ora ac
tuală, nu s-a făcut mai nimic I De exemplu, tn cartierul 
Carpați, nici pînă în prezent nu se observă vrednicia gos
podarilor Sînt tn acest cartier ® serie de spații verzi, care 
pînă Ia ora actuală sînt lăsate tot așa cum ni le-a lăsat iar
na (adică în paragină). Tot în acest loc, întâlnești la fiecare 
pas hîrtii aruncate, cutii de conserve și alte resturi ne
plăcute ochiului.

Mai mult, în acest cartier în ultimii ani s-au construit 
niște garaje. Pe aleile care trec prin aceste locuri găsești t'ot 
felul de cîrpe, bidoane de ulei..

Ca să închei cu suita de motive care m-a determinat să 
scriu aceste rînduri țin să anunț sectorul I.G.L. că în acest 
cartier mai există și o termocentrală 
mă cărbuni, iar acești cărbuni 
se știe, produc zgură... Or 'ac” 
fiind transportată la timp, a ajuns 
mare îneît aproape acoperă geamurile 
depozitată Ea fel, tn spatele Casei de cultură. Ar mai 
multe de spus în legătură ca starea acestui cartier, dar las 
toate în seama gospodarilor care, sigur^ vor binevoi sâ se 
deplaseze și în acest cartier al Petroșaniului, și sperăm 
deplasarea lor nu va rămîne o simplă plimbare...

care consia- 
în urma arderii, 
i.stS zgură ne- 
un... munte atît de 
blocului unde este

fi

VIND „Dacia-UOO" 
stare perfectă. Informații, 
str. Dr. Petru Groza, nr. 24. 
telefon 1585. Petroșani. Și muntele crește, crește, crește (mecanizat...)
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Italia

(Urmare din pag. 1)

Ceaușescu — a spus inq. Ma
rio Salvelli, membru al Consi
liului de uzină, — pentru că 
o merită pe deplin, îi cunoaș
tem activitatea și îl stimăm 
mult. Ne bucură că a venit în 
mijlocul nostru, că îl putem 
vedea și discuta cu el, expri- 
mîndu-i direct prețuirea noas
tră. Vă rugăm să transmiteți 
muncitorilor siderurgiști ro
mâni, tuturor oamenilor mun
cii din România salutul nostru 
frățesc, sentimentele noastre de 
amiciție fată de poporul ro
mân".

In încheierea vizitei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
semnează în cartea de onoare 
a marelui combinat siderur
gic.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu la combinat a cons
tituit un prilej de reafirmare 
a relațiilor strînse, de priete
nie, dintre popoarele român 
și italian.

După vizita la combinatul 
siderurgic, ministrul secre
tar de stat Giulio Cajati, a 
oferit, în saloanele prefec
turii din Genova, un dejun în 
onoarea președintelui Consi
liului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu.

La dejun au luat parte : pre
ședintele regiunii Liguria, 
Gianni Dragnino, prefectul 
Genovei. Giancomo Veglia, 
primarul orașului Genova si 
alte persoane oficiale italie
ne. Au fost, de asemenea, pre
zente și persoanele oficiale 
române care îl însoțesc pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
în vizita sa.

Dejunul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

In cursul după-amiezii, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia și celelalte persoane o- 
ficiale care îl însoțesc în vizi
ta în Italia au fost oaspeții 
Complexului industrial „An- 
saldo San Giorgio" (A.S.G.E.N). 
Firmă cu renume mondial, 
„Ansaldo San Giorgio" este 
cunoscută astăzi mai ales pen
tru Droducția sa de generatoa
re de curent continuu și cu
rent alternativ, pentru con
struirea de turbine electrice 
de mare capacitate. A.S.G.E.N. 
este cea mai mare societate î- 
taliană pentru aplicații elec
tromecanice în marile insta
lații siderurgice, de tracțiune, 
de semnalizare feroviară, de 
conexiune etc.

In uzina vizitată de solii po
porului român se construiesc 
turbogeneratoare și instalații 
pentru centrale termice și 
nucleare.

Da sosire, președintele 
Nicolae Ceaușescu este intim- 
pinat de dr. inq. Ambrogio 
Puri, președintele A.S.G.E.N., 
de ing. Gion Angelo Giavazzi, 
vicepreședintele A.S.G.E.N., 
de alte cadre de conducere. 
Grupuri de muncitori fac o 
primire de o deosebită sim
patie conducătorului Româ
niei socialiste.

Oaspeții sînt invitați în sala 
Consiliului de administrație, 
unde președintele A.S.G.E.N. 
a rostit un cuvînt de bun ve
nit.

Prezentînd în continuare ac
tivitatea celor două societăți 
care se află în fruntea grupă
rii electromecanice șî nuclea

re a grupului I.R.I. — Finmec
canica, președintele A.S.G.E.N. 
a trecut în revistă raporturile 
de colaborare dintre cele do
uă societăți și întreprinderile si
milare din România, raporturi 
care au o importanță deosebi
tă. „Cunoaștem enormele pro
grese realizate în toate dome
niile de către industria româ
nă, sub înțeleaptă dumneavoas
tră conducere, — a spus, in 
continuare, inginerul Ambro
gio Puri. Auzim deseori vor- 
bindu-se despre aceasta și tre
buie să vă spunem că ne bu
curăm. In ce ne privește, sîn- 
tem convinși că industria ita
liană poate participa la aceas
tă dezvoltare printr-o colabo
rare specifică la cele mai di
ferite nivele".

Ing. Giovanni Lauro a pre
zentat, apoi, în fața unei ma
chete, principalele caracteris
tici ale procesului de produc
ție și fluxul tehnologic. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
este invitat să semneze în car
tea de onoare a societății. In 
semn de omagiu, i se oferă, 
apoi, o medalie de aur a uzi
nei. Însoțiți de conducătorii 
societății, solii poporului ro
mân vizitează diferite secții 
ale uzinei, printre care cea de 
bobinare mașini mari, de con
strucții mașini hidraulice mari, 
cazangerie, construcții mașini 
electrice mari și altele. In toa
te sectoarele vizitate, munci
torii fac o primire deosebit 
de cordială șefului statului ro
mân, aplaudindu-1 cu căldură. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
a răspuns cu prietenie salutu
lui oamenilor muncii, a strîns 
mina multora dintre ei. In dis
cuția cu conducerea uzinei, 
președintele Ceaușescu a avut 
cuvinte de apreciere pentru 
modul în care se folosesc ca
pacitățile productive, pentru 
preocuparea existentă aici de 
a se crea o cît mai largă ga
mă de produse.

La ieșirea din uzină, în fața 
plăcii comemorative puse în 
semn de omagiu pentru Giulio 
Canaipi, căzut în lupta de re
zistență împotriva fascismu
lui, pentru libertatea patriei 
sale, șeful statului nostru a 
păstrat un moment de recule
gere.

După vizita întreprinsă la 
ansamblul industrial Ansaldo 
San Giorgio, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat Palazzo 
Bianco, unul din monumen
talele edificii ale Genovei, care 
găzduiește galeria cu același 
nume. Purtînd numele culo
rii pe care o au zidurile sale, 
Palazzo Bianco a fost cons
truit, în secolul XVI, de D.G. 
Pdnzello, suferind, ulterior, 
mai multe transformări. „Gal
leria Di Palazzo Bianco" adă
postește în sălile sale picturi, 
Sculpturi și tapițerii celebre, 
printre care opere ale picto
rilor genovezi si flamanzi din 
secolele 16 și 17.

Da intrarea în muzeu, dis
tinșii oaspeți români sînt sa
lutați de directorul ■ galeriei, 
precum și de reprezentanți 
ai municipalității. Tn sălile mu
zeului se dau ample expli
cații desnre operele expuse.

De la Palazzo Bianco, cor
tegiul oficial se îndreaptă apoi 
spre portul Genova. Pe stră
zile orașului, mii de cetățeni

se opresc și salută cu căldură 
pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, pe ceilalți oaspeți 
români.

Sub soarele de mai, Geno
va își etalează frumusețea. Se 
trece pe lingă palate care își 
păstrează neștirbită tinerețea. 
Multe găzduiesc și astăzi ope
re de artă celebre, iar la Pa
latul Doria Tursi se află vioa
ra unui mare fiu al orașului, 
Paganini. Undeva, în stînga, 
aproape de malul mării, o că
suță modestă. Acolo s-a născut 
Cristofor Columb.

Este ora 17,00. Ancorat în 
port, crucișătorul „Andrea 
Doria" este pregătit să pri
mească pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, pe tovară
șa Elena Ceaușescu, celelalte 
persoane oficiale române. Pe 
cel mai înalt catarg, flutură 
drapelul Republicii Socialiste 
România. La coborîrea din 
mașină, președintele Consiliu
lui de Stat primește raportul 
comandantului diviziei I na
vale, amiralul Paolo ' Mainini. 
Se intonează Imnul de Stat 
al țării noastre.

Apoi se trece în revistă gar
da de onoare aliniată pe pun
tea crucișătorului.

In salonul de onoare al na
vei, comandantul, căpitanul 
Renato Fadda, s-a adresat 
conducătorului României so
cialiste cu următoarele cu
vinte rostite în limba româ
nă : „Domnule președinte, vă 
adresez urarea de bun venit 
a Marinei italiene pe crucișă
torul purtător de rachete „An
drea Dopia". înainte de a ur
ca pe puntea de comandă, 
permiteți-mi să transmit urări 
de prosperitate pentru popo
rul român, de fericire și să
nătate pentru președintele său, 
precum si pentru distinsa 
dumneavoastră soție. Elena 
Ceaușescu".

In momentul în care nava 
se desprinde de chei, sirenele 
tuturor vaselor aflate în raza 
portului Genova, sub cele mai 
diferite pavilioane ale lumii, 
salută minute în șir prezența 
președintelui Consiliului de 
Stat al Românei. La ieșirea 
din port, nava-amîral este în- 
tîmpinată de un distrugător 
și o fregată. Echipajul celor 
două nave adresează înalților 
oaspeți români salutul mari
năresc însoțit de prelungi u- 
rale. Cele două nave ale ma
rinei militare italiene escor
tează, apoi, crucișătorul „An
drea Dorîa" pînă la rada cu
noscutei stațiuni balneo-cli- 
materice Portofino.

De pe puntea crucișătorului 
se înfățișează privirii panora
ma celui mai mare port al I- 
taliei. Aici, se desfășoară o .ac
tivitate febrilă. Anual acos
tează nave din toate țările lu
mii : în 1972 — peste 11 000.

Portul Genova ră'mîne 
în urmă. Ne anropiem 
de renumita coastă a mării 
Ligurice, care adăpostește cî- 
teva din cele mai renumite 
stațiuni balneare ale Italiei — 
Rapallo, Santa Margherita, 
Portofino —, ce atrag anual 
sute de mii de turiști din ce
le mai îndepărtate colțuri a- 
le lumii.

Președintele Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de amiralul 
Paolo Mainini și de căpitanul 
Renato Fadda, vizitează, în

timpul croazierei, instalațiile 
de la bordul crucișătorului 
„Andrea Doria". Elicoptere a- 
le marinei militare italiene 
survolează puntea navei-a- 
miral, aducând, astfel, salutul 
președintelui român.

După aproape două ore, că
lătoria pe mare a înalților 
oaspeți români se încheie în 
rada portului turistic Portofi
no.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu trece în revistă 
garda de onoare. Se intonea
ză Imnul Republicii Socialis
te România. In semn cțe sa
lut, se trag 21 de salve de tun.

La sosirea în Portofino pre
ședintele Consiliului de Stat 
al României este salutat de 
reprezentanți • ai regiunii Li
guria, de oficialități locale și 
de numeroși cetățeni.

Cea de-a treia zi a vizitei 
șefului statului nostru în Ita
lia a prilejuit contacte direc
te cu realitățile contemporane 
ale țării gazdă, dialoguri fruc
tuoase cu oameni de afaceri, 
specialiști și muncitori. Des
fășurată sub semnul acelorași 
calde sentimente de prietenie 
și cordialitate, vizita confirmă 
așteptările președintelui
Ceausescu. ..Sper, a spus con
ducătorul României socialis
te, că și-partea a doua a vi
zitei va fi tot așa de fructuoa
să".

Așa cum arătam la începu
tul reportajului, rezultatele 
întîlnirilor Ia nivel înalt ro- 
mâno-italiene sînt deosebit de 
fructuoase, deschizîndu-se noi 
perspective dezvoltării rela
țiilor de prietenie și colabora
re dintre cele două țări și po
poare.

Calificată ca un eveniment 
de importanță istorică, vizita 
a polarizat atenția oamenilor 
politici, a cercurilor largi ale 
opiniei publice din Italia. 
Președintele Senatului, Amin- 
tore Fanfani, ne-a declarat: 
„Sînt fericit de a vedea rea
lizată mult așteptata vizită 
în Italia a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Acest e- 
veniment, deosebit de impor
tant pentru relațiile noastre 
bilaterale, Va constitui un 
punct de plecare pentru ex
tinderea în viitor a acestor 
tradiționale legături care au 
la bază nu numai afinitatea 
noastră comună de limbă și 
cultură, ci și dorința comună 
de a vedea progresînd pro
cesul destinderii și înțelegerii 
în Europa și în lume. Cunosc 
bine România, pe conducăto
rul dumneavoastră, cu care 
am avut onoarea să mă în
trețin la București, în timpul 
cît am fost ministru de exter
ne, politica pe care țara dum
neavoastră o duce astăzi, cu 
mult succes, pe plan interna
țional. Nu pot fi decît fericit 
că prin această vizită, prin 
Declarația Solemnă și acordu
rile încheiate între cele două 
guverne s-au creat bazele con
tinuei apropieri și înțelegeri 
dintre România și Italia".

La rîndul său, Aldo Moro, 
președintele Comisiei pentru 
afaceri externe a Camerei De- 
putaților, a spus i „Doresc să 
încep prin a vă declara că 
încerc o mare satisfacție pen
tru această vizită pe care pre
ședintele României, domnul 
Nicolae Ceaușescu, o efec
tuează, în prezent, în Italia. 
Această satisfacție este cu 
atît mai mare cu cît, în de
cursul anilor, atît în timpul 
cît am deținut funcțiile de 
prim-ministru și de ministru 
de externe, cît și după aceea, 
am înțeles hotărîrea și inte
resul nostru comun de a face 
ca, pornind de la afinitatea ce 
există între țările noastre, să 
creăm relații cît mai strînse 
de cooperare, atît în plan eco
nomic și cultural, cît și în 
plan politic". Satisfacția 
față de vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu a ținut să 
o exprime și Giuseppe Pe- 
trilli, președintele Institutului 
de Reconstrucție Industrială : 
„Convorbirile la nivel înalt 
româno-italiene, acordul de 
cooperare economică, industri
ală și tehnică, pe termen lung, 
ce a fost încheiat, precum și 
vizitele pe care președintele 
României le face, la Genova, 
Torino și Milano, reprezintă 
contribuții dintre cele mai 
concrete și de mare impor
tanță pentru cooperarea vi
itoare dintre industriile noas
tre, dintre țările noastre".

/
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Piața Navona, important centru al Romei, celebră prin cele trei fîntîni: Fonta
ine des Fleuves, F'ontaine du Maure și Fontaine de Neptune. FILME
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PARIS 23 (Agerpres). — Pe 

terenurile de la Rolland Gar
ros au început ieri întreceri
le campionatelor internațio
nale de tenis ale Franței.

Iată primele rezultate în
registrate în turul I al pro
belor de simplu : Masculin : 
Metreveli (U.R.S.S.) — Jo
hansson (Suedia) 7—5, 6—4 ; 
F.lschenbroich (R.F. Germania) 
— Szoke (Ungaria) 7—6, 6—2: 
Haillet (Franța) — Borowiak 
(S.U.A.) 7—6’. 7—6 : Machan 
(Ungaria) — Toma Ovici (Ro
mânia) 3—6, 6—2. 6—2 : Dara 
(Mexic) — Jolly (Franța) 
7—6, 6-—1 : feminin : Katja 
Ebinghaus (R.F. Germania) — 
Francoise Guedv (Franța) 6—2. 
6—3 ; Margaret Court (Aus
tralia) — Pam Teeguarden 
(S.U.A.) 6—2, 6—2.

Partida dintre campionul 
român Tlie Năstase și chilia
nul Pinto Bravo s-a întrerupt,

după primele schimburi de 
mingi, din cauza ploii.

BERLIN 23 (Agerpres). — 
Tradiționala competiție inter
națională ciclistă „Cursa Pă
cii" a continuat cu etapa a 13-a, 
care a purtat caravana sporti
vă pe traseul Gorlitz — Dres- 
da (100 km). Ca și în etapa 
anterioară, învingătorul a fost 
decis la sprintul final, unde 
rutierul polonez Zbigniew 
Krzeszowiec i-a întrecut pe 
Thomas Uuschke (R.D. Germa
nă) și pe Antonin Bartonicek 
(Cehoslovacia) — toți trei 
fiind cronometrați în 2h 22'45”. 
Primul sosit dintre cicliștii ro
mâni a fost Constantin Grigo- 
re, clasat pe locul 10 în ace
lași- timp cu învingătorul.

In clasamentul general indi
vidual continuă să conducă po
lonezul Ryszard Szurkowski,

/ z

urmat la 3’12” de compatrio
tul său Szozda.

Astăzi se dispută | etapa a 
14-a: Dresda — Halle (168 
km).

PRAGA 23 (Agerpres). — 
După o zi de odihnă, campio
natele europene de popice pen
tru juniori și junioare au fost 
reluate în localitatea cehos
lovacă Prerov cu desfășurarea 
probelor de perechi.

In proba feminină, după dis
putarea prime; părți, conduc 
sportivele românce Elisabeta 
Szilagyi și Vasilica Pintea, cu 
787 p.d. Pe looul secund se 
află un alt cuplu român: E- 
ric-a Szasz — Bălașa Mirică.

Tn concursul juniorilor, pe
rechea română I. Szasz — I. 
Ștefucz se află pe locul patru, 
cu 1 670 p.d.

întrecerile continuă astăzi.

PETROȘANI — 7 Noim- 
brie : Maria Stuart ; Republi
ca : Pădurea pierdută ; PE- 
TRILA : Dragoste și amenzi ; 
LONEA — Minerul : Doamna 
și vagabondul; ANINOASA: 
Fugi ca să te prindă ; VUL
CAN : Queimada ; URICANI: 
Im trecere prin Moscova ; 
LUPENI — Cultural : Nunta 
de piatră ;

5,00 Buletin de știri ; 5,05 
Drag mi-e cintecul și jocul•, 
5,50 Muzică ușoară ; 6,00 — 
8,08 Radioprogramul dimi
neții i 8,08 Matineu muzical; 
8,30 La microfon, melodia, 
preferată ; 9,00 Buletin de 
știri ; 9,30 Odă limbii româ
ne j 10,00 Buletin de știri;

Redacția și administrația ziarului : Petroșani, strada Republicii, ar. 90, telefon : 1662.

Adoptarea regulilor de procedură ale viitoarei 
conferințe pentru securitate și cooperare

in Europa

con
ți

HELSINKI 23 — Corespon
dență de la Dumitru Ținu: 
Participanții la reuniunea mul
tilaterală de la Helsinki au 
adoptat, miercuri, la nivelul 
grupului de lucru, regulile de 
procedură ale viitoarei 
ferințe pentru securitate 
cooperare în Europa.

Textul — adoptat în urma 
unor dezbateri aprofundate 
asupra proiectelor prezentate 
în acest sens, care au avut 
ca bază procedura stabilită în 
noiembrie 1972 pentru reu
niunea pregătitoare — preve
de, în primul rînd, că statele 
reprezentate la conferință par
ticipă ca state suverane și 
independente. în condiții de 
deplină egalitate. Totodată, 
conferința se va desfășura în 
afara alianțelor militare.

Sînt prevăzute, apoi, orga
nele care vor funcționa în 
faza a doua a conferinței ■ 
comitetul de coordonare, co
misiile si subcomisiile create 
pentru fiecare grup de proble
me. Organele conferinței, di
versele grupuri de lucru ce ar 
putea fi constituite ulterior 
sînt deschise tuturor statelor

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

Incidente intre 
armată și poliție 

A in

participante.
In același timp, se preve

de că deciziile conferinței se 
adoptă prin consens. Consen
sul se definește prin absen
ta oricărei obiecții exprimată 
de vreun reprezentant 
prezentată de el 
col în adoptarea 
cauză

In ce privește 
lucrărilor conferinței, 
mentul amintit 
principiu 
rotației, 

si cea 
faze a 
zidate 
ne al 
celorlalte ședințe, 
fază, va fi asigurată, pe rînd. 
de miniștrii afacerilor exter
ne ai țărilor participante. în- 
tr-o ordine stabilită prin tra-

Și
ca un obsta- 
deciziei în

conducerea 
docu- 

înscrie, ca 
de bază, principiul 
Ședința inaugurală 

de închidere a primei 
conferinței vor fi pre- 
de ministrul de exter- 
tării-gazdă Președinția 

în această

gere la sorți. Președinții co
mitetului de coordonare și ai 
celorlalte organe ale confe
rinței, în faza a doua, vor fi 
desemnați pe baza principiu
lui rotației. în ordine alfabeti
că, după tragerea la sorti a 
primei litere. Dispozițiile în 
acest sens prevăzute pentru 
prima fază a 
aplicabile si 
faza a treia.

Ședințele în 
fază a conferinței sînt. de re
gulă, deschise

In document sînt prevăzu
te, de asemenea, o serie de 
disnozit.ii de ordin tehnic

In încheierea documentilbi 
se subliniază că aceste reguli 
de procedură sînt adnotate 
nrin consens si. o dată adop
tate. ele nu not fi modificate 
decît tot nrin consens.

• In orașul Shiraz, din T- 
ran, a fost inaugurată, la 22 
mai, expoziția de fotografii 
„România azi". Da vernisaj 
au participat H. Anvari. ad
junct al ministrului informa
țiilor, M. Hrouz, guvernatorul 
general al provinciei Fars, 
oficialități locale și un nu
meros public.

DELHI 23 (Agerpres). 
In localitățile Kanpur 
Ramnagar, din statul indian 
Uttar Pradesh, au avut loc, 
la 22 mai o serie de inciden
te între membrii poliției pro
vinciale și unități ale arma
tei. Incidentele 
moartea a cel 
persoane și cu 
aproximativ 80 
ambele părți, 
atunci cînd armata a primit, 
din partea 
locale, ordinul de 
garnizoanele poliției.

După cum relevă 
de presă, poliția din 
țile amintite s-a opus pre
luării controlului asupra gar
nizoanelor sale de către for
țele armate.

Și

— soldate CU
puțin 30 de

un număr de
de răniți, de
au izbucnit

autorităților
a ocupa

agențiile 
localită-

conferinței 
ședințelor

prima și a

Sesiunea Consiliului
Ministerial al O.U.A♦

sînt 
din

treia

Tuliana

o dele- 
do nre-

ADDIS ABEBA 23 (Agerpres). 
— Cea de-a 31-a sesiune a Con
siliului Ministerial al O.U.A., 
care își desfășoară lucrările 
la Addis Abeba, a adoptat, în 
cursul sesiunii plenare de 
marți seara, Declarația de po
litică generală și Declarația în 
problemele economice și finan
ciare.

Primul document subliniază 
năzuința țărilor africane de a 
întări independenta națională 
și de a intensifica dezvoltarea 
economică și culturală în in
teresul popoarelor lor. El con
firmă atașamentul O.U.A. ia 
principiile unității, colaborării 
și solidarității africane, spriji
nul pentru lupta de eliberare 
a Africii de ultimele vestigii 
ale colonialismului și discrimi
nării rasiale. După ce arată ca 
extinderea luptei de eliberare 
pe continent constituie unul 
dintre cei mai importanți 
factori ai luptei pentru întă
rirea independenței statelor a- 
fricane, declarația expriină sa
tisfacția față de stabilirea u- 
nor noi structuri politice, so-

ciale, economice si administra
tive în regiunile eliberate din 
Angola, Mozambic și Guineea 
Bissau. Documentul condamnă 
cu hotărîrc politica de qeno 
cid și teroare a rasiștilor și 
regimurilor coloniale, precum 
ș! actele premeditate de agre
siune militară și 
împotriva statelor afric.ane 
flate la frontiera 
le căror popoare 
libertate. In fata 
tici, singura cale 
rare deplină a Africii 
spune în declarație - 
zintă lupta armată. Mentionînd 
profunda îngrijorare fată de 
situația din Orientul Apropiat 
șî necesitatea reglementării a- 
cesteia în conformitate cu re
zoluția din noiembrie a Con 
siliului de Securitate, O.U.A. își 
reafirmă sprijinul acordat sta
telor arabe în lupta pentru re- 
dobîndirea teritoriilor ocupate.

Declarația în problemele e- 
conomice și financiare relie
fează dorința țărilor africane 
de a obține independenta eco
nomică a continentului.

economică 
a- 

leritoriilor a- 
luptă pentru 
acestei poli- 
pentru elibe- 

«e 
o repre-

Raportul directorului general al O.I.M. in 
atenția cercurilor diplomatice și de presă

GENEVA 23. — Corespon
dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite: In preajma 
deschiderii sesiunii anuale a 
Conferinței Internaționale a 
Muncii, atenția cercurilor di
plomatice și de presă din Ge
neva este concentrată asupra 
examinării raportului direc
torului general al O.I.M., Wil
fried Jenks, care a fost dat 
publicității recent. Documen
tul, intitulat „Prosperitate și 
bunăstare: obiective sociale 
ale creșterii și progresului e- 
conomic", trece în revistă an
samblul preocupărilor O.I.M., 
acordînd o atenție particulară 
problemelor emancipării eco
nomice și sociale a țărilor în 
curs de dezvoltare. Subliniind 
importanta deosebită pe caro 
o prezintă sporirea și diversi
ficarea schimburilor comercia
le pentru procesul dezvoltării, 
raoortul. se oronuntă tn fa
voarea adoptării, de către ță
rile avansate din punct de 
vedere industrial, a Unor mă
suri de liberalizare a comer
țului. în scopul încurajării ex
porturilor țărilor în curs de 
dezvoltare Aceasta se impu
ne — arată raportul — tinînd 
seama de faptul că. deși ex
portul țărilor în curs de dez
voltare a cunoscut. în ultimii 
cinci ani, o creștere relativ

de la Geneva
rapidă — în medie de 11 la 
sută pe an — ponderea 
cestor 
dial a 
tă, în 
1971.

Referitor Ia înfăptuirea re
formei sistemului monetar in
ternațional, în raport se a- 
preciază că aceasta trebuie să 
tină seama de imperativele 
dezvoltării, de necesitatea rea
lizării unor ample modificări 
în cadrul diviziunii internațio
nale a muncii între țările în 
curs de dezvoltare și cele a- 
vansate sub raport industrial.

Documentul exprimă preo
cuparea în legătură cu situația 
critică în domeniul utilizării 
forței de muncă în diferite 
țări ale lumii, amintind că. 
în această direcție, O.I.M. a 
lansat un program mondial 
menit să atragă atenția co
munității internaționale asu
pra fenomenului șomajului și 
al nefolosirii dentine a forței 
de muncă în diferite state.

Trecînd în revistă sarcinile 
ce revin Organizației Interna
ționale a Muncii, documentul 
observă că, fără a fi un for 
do decizie în domeniile co
mercial, monetar și al investi
țiilor, O.I.M. poate avea, to-

a- 
țări în comerțul mon- 
scăzut de la 21 Ia su- 

1960, la 17,5 la sută, în

tuși, un rol propriu, prin stu
dierea efectelor hotărîrilor 
luate în aceste domenii asupra 
condițiilor de viață și de 
muncă și prin sprijinirea în
făptuirii măsurilor preconi
zate pe plan internațional în 
domeniile respective

9 Ambasadorul Republicii 
Socialiste România iu Uniu
nea Sovietică. Gheorghe Ba
ri rus, a fost primit. Ia 23 mai. 
de Alexei Kosîghin. «reședin
țele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Cu arest prilej, a avut 
lor o convorbire prietenească.

® La Haga s-au deschis, 
miercuri, lucrările reuniunii 
europene a Comitetelor națio
nale TTNTCFF., în prezenta 
Maiestății Sale regina 
a Olandei

La lucrări participă 
<mtio română, condusă
ședințele Cnmitotnhii national 
-omân nnntru U.N.T.C.F..F.,

Sil», r>-.<1,,1lnn
ft „India dorește ca Ocea

nul Indian să devină o zonă 
a păcii, lipsită de bazele na
vale aparținînd statelor ne
riverane", a declarat ministrul 
de externe, Swaran Singh, 
cedrul seminarului 
consa-rat examinării 
prob’nmo referitoare la Ocea
nul Indian.

Președintele Comisiei 
rientru problemele externe a 
Pnrinmenfnlni islnndez. T'n>- 
rarinn Thnmrinsson. — linul 
din l:ln,-îj p-iriHnlni Progre
sist. de envernămînt — a a- 
nunta* n3. în prezent, se des
fășoară consultări între toate 
- lirlele nnlitice din tfiră pen
tru a hotărî acțiunile' immise 
de trimiterea de către M-rna 
Britanic a unor nave militare 
?.-> ,1 limitei zonei na-
1 țsl a n dn-zn rip Pescuit.

Ziar»! ..Honolulu Ad
vertiser". citind date furniza
te de Cnm„„a„m-*ntul forte- 
lor americane din Pacific, 
scrie că, în ultimele patru 
luni, avioanele Statelor Unite 
au efectuat 1? 136 de 
deasupra Camhn-lodeî.' 
82 837 tone bombe.

Ziarul menițonenză 
tre 30 noiembrie 1072 
ianuarie 1073. data semnării 
Amrdnlnî de la Parîs. avioa
nele amc-Scane au lansat îrt 
Combr»a<»îa peste 7 800 tone 
de bombe.

4# David Klosterman, se
cretarul general al Sindicatu
lui mecanicilor din Argentina- 
(S.M.A.T.A.), a fost omorît de 
un gnm <->ecunoscuți în ora
șul La Plata, an’mtă un co
municat al S.M.A.T.A., dat pu
blici!' ■■ la Buenos Aires. După 
cum precizn-7ă agenția Prerțsa 
Latina. David Klosterman fă
cea parte din conducerea 
Confederației Generale a Mun
cii din Argentina (C.G.T.) — 
cea m,c’ mnre organizație sin
dicală din țară.

in 
national 

i unor

raiduri 
Iansînd
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Acțiuni greviste
HELSINKI 23 (Agerpres) 

Aproape toate legăturile 
telefonice, telegrafice și te
lex între Finlanda și strai 
nătate au fost întrerupte, 
miercuri, ca urmare a gre 
vei lucrătorilor din servi
ciile P.T.T. Acțiunea gre
viștilor. a cărei durată nu 
a fost determinată, s-a de
clanșat în urmă cu aproa
pe trei săptăniini. în semn 
de protest împotriva unor 
clauze privind negocierile 
dintre salariati și repre 
zentanții companiilor de 
comunicații asupr» înnoirii 
contractelor colective de 
mumă.

La începutul acțiunii lor,

greviștii au anunțat că vor 
menține legăturile de co
municație cu Dipoli, locul 
de desfășurare a reuniunii 
multilaterale pregătitoare a 
conferinței general-europe- 
ne pentru securitate și co
operare.

VIENA 23 (Agerpres). — 
Peste 70 000 de învățători 
și profesori din Austria au 
declarat, miercuri, o grevă 
de două zile, în sprijinul 
revendicărilor referitoare 
Ia îmbunătățirea condițiilor 
lor de viață. Declarată la 
chemarea sindicatelor pro
fesorilor, greva a afectat 
toate școlile din Austria, 
cu excepția universităților.

10,05 Dobroge, grădină-n soa
re ; 10,30 „Medalie contempo
rană" ; 11,00 Buletin de știri;
11.15 Din țările socialiste;
11.30 Lucrări inspirate de a-
nul revoluționar 1848 ; 12,00 
Discul zilei ; 12,30 Intîlnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radio
jurnal ; 13,30 Concert de
prînz; 14,00 Compozitorul
săptămînii ; 14,43 Cîntă Dan 
Moisescu ; 15.00 Buletin de 
știri ; 15,05 Tribuna radio ;
15.15 Piese de estradă ; 15,40 
Cîntare patriei ; 16,00 Radio
jurnal; 16,15 Muzică popu
lară ; 16,35 Melodii de Aurel 
Giroveanu ; 17,00 Antena ti
neretului ; 17,25 „Poemul 
Corpatilor" do Alexandru 
Pașcanu ; 18,00 Orele serii ; 
20,00 Zece melodii preferate ; 
20,45 Consemnări ; 21,00 Re
vista șlagărelor; 21,25 Mo
ment poetic; 21,30 Bijuterii 
muzicale ; 22,00 Radiojurnal ;
22.30 Concert de seară ; 24,00
Buletin de știri ; 0,03-~5,00
Estrada nocturnă.

9,00 Curs do tunbâ Iranceză. 
Lecția a 56-a ;

9,30 Prietenii lui Așchiuță ;
10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,10 Tehnic-Club (reluare);
10.30 Bucureștiul necunos
cut ;
10.50 Telecinemateca. „Ro

ma oraș deschis" (re
luare) ;

12.30 Teleobiectiv (reluare);
12.50 Telejurnal ;
16,00-17.00 Teleșcoală ;
17.30 Emisiune în limba ma-
18.30 In memoria lui Grigore 

Moisil ;
18,40 Aplauze pentru ro

mâni. Imagini din tur
neul orchestrei simfo

nice și corul Radiotele- 
viziunii.

19.20 1 001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de lermen — 
cauză a întregului po
por ;

20,00 Cîntecul săplăniinii. 
Dintotdeauna pe acesf 
pămînl ;

20,05 Prim-plan : Gbeorghe
Duma Erou al Muncii 
Socialiste, președintele 
C.A.P Șeulia. jud Mu
reș i

20.30 Pagini le umor Aven
turi în epoca de pia 
tră ;

20.55 Tinerii despre ei înșiși,
21,25 Steaua fără nume Floa 

rea din grădină Muzi 
că populară ;

22.20 RepiiMv- S,,n Marino 
Film documentar ;

22.30 24 do ore ;

Pronoexpres
La concursul Pronoexpres 

din 23 mai 1973 au ieșit cîș- 
tigătoare următoarele nume
re :
Extragerea I:

14, 8, 13, 7, 23, 11 
Extragerea a Il-a:

1, 41, . 34, 19, 36

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 4- 25 
grade ; Parînq + 18 qrade.

Minimele: Petroșani +7
qrade ; Parînq 4- 8 qrade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DF ORE : Vreme în gene
ral frumoasă. Cer variabil. 
Vini slab din sectorul nor
dic.

Tiparul - întreprinderea poligrafica Hunedoara - subunitateo Petroșani 40 396


