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CU PLANUL
PE CINCI LUNI

ÎNDEPLINIT
• Mina Paroșeni

Ritmic, lună de lună de la începutul anului, colectivul 
de muncitori, tehnicieni și ingineri al Exploatării miniere 
Paroșeni și-a depășit planul la producția de cărbune. In 
consecință, cu opt zile înainte de încheierea acestei luni, 
colectivul a putut raporta cu mândrie onorarea integrală a 
volumului de cărbune ce-i revenea ca sarcină în primele 
cinci luni din an, precum și depășirea angajamentului a- 
nual la producția brută de cărbune cu peste 4 000 tone. 

La Paroșeni, ca oriunde în Valea Jiului, minerii din a- 
bataje s-au situat în fruntea întrecerii. Se evidențiază în 
acest sens brigăzile de mineri conduse de comuniștii TITU 
TEACENCO (din abatajele 6221 și 6222. utilate cu comple
xe mecanizate de tăiere și susținere), IOAN DEMETER și 
NICOLAE BRUTU (din alte două abataje frontale ale mi
nei).

• Mina Vulcan
In cursul zilei de ieri, și colectivul Exploatării minie

re Vulcan și-a îndeplinit sarcina de plan la producția bru
tă de cărbune care-i revenea pe primele cinci luni ale a- 
cestui an. O contribuție substanțială la succes și-au adus 
colectivele sectoarelor IV — condus de inginerul MIHAI 
CIOIU (produce încă din prima zi a celei de-a treia decade 
a lunii curente în contul lunii viitoare), III — condus de 
ing. IOAN DABULEANU (sectorul a extras cu 7 zile mai 
devreme volumul de cărbune planificat pentru primele 5 
luni din an), V — condus de ing. MITICA NICULESCU 
(colectivul are un avans de extracție față de plan de cinci 
zile), și VI — condus de ing. MIRCEA BÂLȚĂTESCU 
(producția de cărbune suplimentară extrasă, la zi, de la 
începutul anului de acest colectiv corespunde cu planul 
pentru patru zile).

O avansare de 100 ml a realizat peste planul fizic al 
lucrărilor de investiții pe primele cinci luni din an și co
lectivul sectorului investiții condus de inginerul IULIAN 
FILIP.

Munca politico-educativă
strlns letjatâ dc viață, de sarcinile economice,

ale dezvoltării conștiinței revoluționare
a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii

In baza exigențelor progra- 
mului de educație comunistă 
elaborat de partid, a docu
mentelor Conferinței Naționa
le din iulie 1972 și. Plenarei 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1971, s-a subliniat in recenta 
plenară a Comitetului munici
pal de partid, organele și or
ganizațiile, de partid, organiza
țiile de masă din Valea Jiului 
și-au stabilit- obiective educa
tive concrete, strîns legate cu 

. realitățile ■ concrete, de cerin
țele proprii fiecărui colectiv 
de .muncă. Activitățile educa
tive, schimburile de experien
ță, consfătuirile,, mesele ro
tunde, dezbaterile și alte for
me ale muncii politico-educa
tive de masă, au fost axate pe 
îndeplinirea sarcinilor econo
mice > sporite ce au reveni-t în 
acest an unităților economice 
din. Valea Jiului.

O deosebită preocupare a e- 
xistat față de creșterea efici
enței activității politico-ideo- 
logice, a muncii de educație 
comunistă. In acest spirit s-au 
inițiat acțiuni de mare cuprin
dere șil densitate cum au fost 
dezbaterea în organizațiile de 
partid a Proiectului de norme' 
ale muncii și vieții comuniști
lor, ale eticii și echității socia
liste, popularizarea și explica
rea legiton-■ Ln ■ cadrul . Învăță
mântului de partid s-au organi
zat forme de studii mai adec
vate necesităților spirituale a- 
le comuniștilor, .cu arie tema
tică mai bine concepută. Np- 
satisfăcător e însă faptul că 
nu s-au respectat întotdeauna

Pe marginea plenarei 
Comitetului municipal de partid

datele de desfășurare a ședin
țelor de Invățămînt, iar frec
vența cursanților a lăsat în 
multe cazuri de dorit. La mi
nele Lupeni, Petrila, Uricani 
și Vulcan au fost aminate de
seori cu multă ușurință dezba
terile în cercuri, iar calitatea 
acestora inclusiv în cadrul în
vățământului ideologic al ca
drelor didactice, nu s-a ridi
cat la nivelul cerințelor.

Eficienta — 
criteriu 

primordial
In perioada analizată, munca 

politică de masă a urmărit în 
mod deosebit generalizarea ex
perienței înaintate, a inițiati
velor valoroase în muncă. A- 
cestui scop 
le agitației 
dezbaterile, 
schimburile 
nițiate de 
partid,

Orientind propaganda, mun
ca' de educație spre pregătirea 
economică a oamenilor mun- 
aii și folosind forme din ce 
în ce mai variate, organizați
ile de partid au promovat a- 
semenea acțiuni care să-i a-

i-au servit forme- 
vizuale și orale, 
mesele rotunde, 
de experiență i- 
organizațiile de'

jute în practică la soluționa
rea, eficientă a sarcinilor cu 
care se confruntă colectivele.

In întâmpinarea aceleiași ce
rințe, Consiliului municipal al 
sindicatelor, în colaborare cu 
comitetele municipal și orășe-- 
nești ale U.T.G., au organizat 
în trimestrul IV 1972 și I 1973 
„Olimpiada pe meserii" (mi
neri și electricieni), iar împre
ună cu Centrala cărbunelui Pe
troșani este elaborat un pro
gram de activități „Tehnica 
minieră în acțiune", care pre
vede ■ expuneri, schimburi de 
experiență, dezbateri, demon
strații practice, întîlniri cu ca
dre tehnice și muncitori cu o 
înaltă calificare și bogată ex
periență, prezentări de 
tehnico-documentare și
acțiuni.

Intre măsurile menite 
sigure dezvoltarea conștiinței 
socialiste a maselor se eviden
țiază preocuparea majorității 
organelor și organizațiilor de 
partid, sindicat și U.T.C. în ce 
privește extinderea acțiunilor 
organizate pe grupuri restrîn- 
ifc de oameni pe profesii, dez
baterea problemelor economi
ce, profesionale, moral-cetățe- 
nești etc.

Concomitent cu măsurile în
treprinse, cu acțiunile inițiate

filme 
alte

să a-

în vederea, pregătirii politico- 
ideologice, profesional-econo- 
mice a oamenilor muncii, or
ganele și organizațiile de 
partid au acționat în sensul 
organizării timpului liber al 
oamenilor muncii și a famili
ilor acestora în mod cît mai 
plăcut și util. Sînt tot mai frec
vente și mai bine organizate 
zilele brigadierului, sectorului 
sau întreprinderii. Acțiuni de 
acest gen organizează cu re
zultate bune comitetele sindi
catelor de la exploatările mi
niere Petrila, Lonea, Lupeni, 
Uricani, preparația Coroești, 
C.F.R., I.U.M.P. etc. S-au obți
nut rezultate bune și în di
recția activizării și permanenti
zării brigăzilor artistice de a- 
gitație a căror programe se 
prezintă pe scenele caselor de 
cultură, cluburilor muncito
rești, căminelor și în sălile de 
apel ale exploatărilor minie
re. Brigăzile științifice 
prezente în măsură tot 
mare în întreprinderi, institu
ții, șantiere, cămine muncito
rești, îndeosebi în parchetele 
forestiere.

Se acționează și pentru îm
bunătățirea muncii politice și 
cultural-educative în căminele 
muncitorești. In această di
recție Consiliul municipal. al 
sindicatelor, în colaborare cu 
Comitetul .municipal 
cultură și educație i 
Comitetul municipal

sînt 
mai

I pentru 
socialist», 
al U.T.C.

Ion DUBEK

Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

la expoziția consacrată 
rezultatelor obținute în ultimii 
ani în cercetarea științifică 

și producția de tehnică militară

)

tri , dimineața zilei de 
mai, tovarășul 
Ceaușescu, secretar 
al Partidului Comunist 
mân, președintele Consiliului 
de Stat, comandantul suprem 
al forțelor noastre armate, a 
vizitat Expoziția de tehnică 
militară și, armament consa
crată realizărilor din ultimii 
ani.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se aflau 
tovarășii Ilie Verdeț, general 
de .armată Ion Ioniță, minis
trul apărării naționale. Emil 
Bobu, Virgil Actarian, Mi- 
liail Florescu, Ion Crăciun — 
miniștri, general colonel Ion 
Coman, șef de secție la C C. 
al P.C.R., și alte persoane o- 
ficiale.

Comandantul suprem al 
forțelor noastre armate a fost 
întâmpinat cu onoruri milita
re.
\ Erau de față primul adjunct 
și adjuncții ministrului apă
rării naționale, comandanți 
de armate și de arme, gene
rali și ofițeri superiori.

Se vizitează apoi expoziția 
— cea mai mare parte orga
nizată în aer liber, care reu
nește tehnică de artilerie, 
tancuri-auto, aviație, radio- 
locație, marină, geniu, mij
loace complexe de transmi
siuni,' echipamente și mate
riale de protecție antichimi- 
că, instalații pentru poligoa
ne automatizate, precum și 
realizări din domeniile me
dical, topogeodeziei militare, 
medicinei militare, tehnicii de 
servicii etc. Intr-o mare sală 
sînt prezentate rezultatele cer
cetărilor. științifice ale ingi
nerilor și tehnicienilor arma
tei. — unele în colaborare cu 
specialiști din economie — 
precum și invenții, inovații 
și numeroase piese de schimb 
asimilate și confecționate în 
nltimii ani.

29 
Nicolae 
general 

Ro-

Rezultatele cercetării ști
ințifice și producției militară 
înfățișate în cadrul expozi
ției oglindesc succesele po
liticii 
lui 
re 
nizare 
nale, 
atins 
socialistă.

Această varietate de tehni
că de luptă, armament’, apa
ratură și echipamente, instala
ții, mașini, materiale ilustrea
ză sugestiv preocuparea cons
tantă a partidului și statului 
nostru pentru întărirea conti
nuă a capacității defensive a 
țării, pentru dotarea armatei 
noastre cu mijloace moderne 
de luptă. Exponatele sînt tot 
atitea dovezi concludente ale 
înfăptuirii sarcinilor trasate 
de Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului 
Român din aprilie 
sonal de către 
Nicolae Ceaușescu 
tuirea cadrelor de 
armată din 1970 privind in
tensificarea producției națio
nale de armament și tehnică, 
în vederea dotării forțelor 
noastre armate cu mijloace 
de luptă necesare îndeplinirii 
în condiții bune a misiunii ce 
le revin.

Tehnica militară prezenta
tă relevă pregnant prin pon
derea mare a echipamentelor 
și instalațiilor — rod al cer
cetării noastre științifice, al 
marilor posibilități oferite de 
economia națională în plină 
dezvoltare — preocuparea 
pentru traducerea în viață 
a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu date cu 
prilejul vizitării expoziției de 
acest gen organizate îri ur
mă cu doi ani și jumătate.

Ministrul apărării naționa
le, comandanții de arme ra

partidului 
nostru de 

accelerată și 
a economiei 

nivelul tehnic 
de industria

și statu- 
dezvolta- 

moder- 
națio- 

ridicat 
noastră

Comunist 
1968, per- 
tovarășul 

la Consîă- 
bază din

(Continuare în pag. a 4-a)

Președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, 

a primit delegația 
parlamentară indiană

La mina Dîlja

Pentru

Vandalii** nocturni
mina
Lonea

Dan RAREȘ

La Consiliul 
aflat că în 
produs actul 
se fac cer- 
Vor fi afiați

rarele 
arbori, 
smulse 
cazuri

Lonea 
In 
în

Randa rente 
sporite 

în abataje
Locul de frunte al întrece

rii dintre sectoarele de pro
ducție ale minei Dîlja îl de
ține, în aceste zile, sectorul 
II al minei. Volumul de căr
bune extras peste cel plani
ficat de colectivul sectorului 
este de peste 500 tone. Numai 
în ultimele zece zile, ortacii 
brigadierului REMUS MIC- 
LEA. din abatajul cameră nr. 
12, au produs peste prelimi
nar 100 tone cărbune, succes 
dobindit în mare parte pe 
seama sporirii productivității 
fizice în medie în abataj cu 
500 kg. pe fiecare post peste 
cea planificată. Asemenea lor 
au sporit productivitatea 
muncii în abataje și ortacii 
brigadierilor GRIGORE MA
XIM și SIGISMUND DANE, 
cu cîte 100, respectiv 400 kg. 
pe post.

Prin contribuția brigăzilor 
de înaintare conduse de 
nerii DANILA NAGY 
FRANCISC KERESTEȘ 
create premise certe ca în a- 
ceastă lună și planul lucră
rilor de pregătiri să fie înde
plinit cu succes.

I 
I
I

...Primăvara aceasta, așa capricioasă cum 
a fost ea, s-a dovedit o prezență efectivă in 
tonicul peisaj al activităților gospodărești. Cu 
mic cu mare, vădindu-și recunoscutele virtuți 
civice, cetățenii orașelor noastre au muncit 
solidar în acțiunile de înfrumusețare, dăruind 
localităților unde trăiesc și muncesc un zîm- 
bet de lumină, generator al setei de viață...

...S-au plantat, în întreaga Vale a Jiului, 
cîteva zeci de mii de arbori și arbuști. S-au 
extins „oazele" de verde și flori. S-a muncit 
mult, deci, și cu pasiune. Din inimă 1 Gos
podarii orașelor s-au întrecut pe ei înșiși, 
dovedindu^și dragostea pentru frumos, pentru 
curățenie, pentru estetica localității. S-a făcut 
însă totul - ne întrebăm încă o dată, deși 
am făcut-o de atitea ori - pentru a cultiva 
în conștiința tuturor locuitorilor orașelor noas
tre a setei de frumos, de bună gospodărire, 
a respectului civic față de cei ce au contri
buit și contribuie la înfrumusețarea a tot ce 
ne înconjoară ?

...Mergeam spre Lonea. în apropierea com
plexului comercial din Petrila, pe strada 
principală, în fața blocurilor nr. 73 și 79 — o 
priveliște de-a dreptul dezolantă. Nu ne 
venea să credem... ochilor. Aproape toți

(doi-trei doar să fi scăpat I) arbuști, sădiți 
in urmă cu trei ani - meri ornamentali, cu 
frunze roșietice, splendide în bătaia soarelui 
matinal - erau frînți de la jumătate și stă
teau abătuți, cu vîrfurile plecate... Cîțiva 
cetățeni, locatari ai blocurilor respective, 
priveau „isprava" unor „vandali" nocturni' și 
nu le venea să creadă... Cîteva femei, aflăm 
ulterior, au plîns. „Erau așa frumoși merii 
noștri! Ca niște copii primeniți în zi de 
sărbătoare arătau acum, de cînd au înverzit 
puternic..."

...Am mai întîlnit, e adevărat, în 
parcuri ale orașelor noastre tufe și 
nou sădiți, jefuiți de crengi, sau lalele 
cu rădăcini cu tot. Ni s-au părut însă 
izolate, cazuri-limită, „roade" ale unei gîn- 
diri înapoiate, întirziate în noapte... Ceea ce 
am văzut însă la Petrila, în fața blocurilor 
mai sus menționate întrece orice închipuire. 
Să iei la rînd, 10-12 arbuști mlădii și să-i 
„gîtui" complet, suprimîndu-le fără motiv 
creșterea, numai dintr-o plăcere diabolică de 
a strica ceea ce au făcut alții, e un lucru 
deja de domeniul absurdului... 
popular orășenesc Petrila, am 
noaptea dintre 23 și 24 mai s-a 
de vandalism respectiv. Și că 
cetări spre a se afla vinovății.
oare? Am dori să-i cunoaștem și noi. Pentru 
că dacă din parcuri se mai poate spune că 
au luat - deși tot act de necivilizație se 
cheamă - flori cei ce le comercializează 
apoi, în acest caz e vorba de fapte ale unor 
oameni care nu pot și nu trebuie să scape 
nesancționați sever. Și aceasta nu numai de 
către organele în drept, ci și de noi, cetățe
nii orașului a cărui frumusețe o iubim nespus 
de mult I

fruntașii
Ain

producție 
de la

Mîine, la ora 18, artiș
tii amatori de la clubul 
muncitoresc din 
susfin un spectacol 
cinstea fruntașilor 
producție de la E.M. Lo
nea. Programul bogat ce 
urmează să lie prezen
tat cuprinde momente 
din brigada artistică de 
agitație, orchestra și so
liștii de muzică popu
lară, orchestra și soliș
tii de muzică ușoară etc. 
Faptul că la Lonea a- 
ceste întîlniri sînt frec
ventate și urmărite de 
locuitori, este deosebit 
de sugestiv asupra ac
tivității generale a clu
bului și a legăturii sale 
constante cu minerii.

(Continuare in pag. a 3-a)

Adunarea populară organizată 
cu prilejul 

Zilei Eliberării Africii
A X-a aniversare a Zilei Eli

berării Africii - 25 mai - a fost 
marcată ieri după-amiază, în 
Petroșani, printr-o adunare 
populară organizată în sala 
C.C.P. Au luat parte reprezen
tanți ai colectivelor de muncă, 
ai tineretului 
cipiu.

Adunarea 
deschisă de 
Blaj, prim-vicepreședinte al Co
mitetului Executiv al Consiliului 
popular municipal. A luat apoi 
cuvintul tovarășul Ionel Cazan, 
vicepreședinte al Comitetului 
Executiv al Consiliului popular 
municipal, care a prezentat ex
punerea „A X-a aniversare a 
Organizației Unității Africane 
(O.U.A.) - Ziua Eliberării Afri
cii". Vorbitorul s-a referit la sem
nificația acestui moment istoric 
de răscruce pentru popoarele 
africane, la bunele relații de 
prietenie și solidaritate existente 
între țara noastră și țările afri
cane, subliniindu-se inalta con
tribuție a vizitei oficiale efectua
te anul trecut în mai multe țări 
ale Africii de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Oamenii muncii din

studios din muni-

populară a fost 
tovarășul Traian

Valea Jiului, cu prilejul celei 
de-a X-a aniversări a Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.), 
a spus vorbitorul, își exprimă 
sentimentele de profundă „prie
tenie și solidaritate cu lupta po
poarelor Africii pentru eliberarea 
națională, pentru realizarea ide
alurilor de libertate, pace și 
progres social.

Marți, 2d mai, președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președinte
le Consiliului de Miniștri, a 
primit delegația parlamentară 
indiană, condusă de dr. G. S. 
Dhillon, președintele Camerei 
Reprezentanților a Parlamen
tului Republicii India, care, la 
invitația Marii Adunări Națio
nale, face o vizită de prietenie 
în țara noastră. Delegația este 
alcătuită din Om Mehta, mi
nistru de stat pentru afaceri
le parlamentare, Tayyab Hus
sain, Sat Pal Kapur, Shanbhu 
Nath, Bhargavi Thankappan, 
membri ai Camerei Reprezen
tanților, Sultan Singh, T. K, 
Srinvasan, membri ai Came
rei Superioare, P. K. 
secretar adjunct al 
Reprezentanților.

La întrevedere au
față Ștefan Voitec, președinte
le Marii Adunări Naționale,

Patnaik, 
Camerei

fost de

In ziarul nostru
de mîine, pagina

Ilie Murgulescu, vicepreședin
te al M.A.N., George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor exter
ne, Vasile Pungan, consilieri 
al președintelui Consiliului de 
Stat, George Bărănescu, depu
tat în M.A.N.

A participat, de asemenea, 
V. K. Ahuja, ambasadorul 
Indiei la București.

In cursul convorbirii, s-a 
subliniat evoluția pozitivă și 
perspectivele bune ale relați
ilor româno-indiene, relevîn- 
du-se că dezvoltarea celor 
două țări permite intensifica
rea cooperării în domeniile 
economic, tehnico-științific și 
cultural. In această ordine 
idei s-a exprimat dorința 
ciprocă de a se acționa și 
viitor pentru extinderea 
diversificarea acestor 
turi multilaterale în
ambelor țări și popoare.

Conducătorul delegației par
lamentare indiene a eviden-

de 
re
in 
ȘÎ

rapor- 
folosul

(Continuare în pag. a 4-a)

Ofertele magazinelor de specialitate 
fată în față

cu cerințele vestimentației de sezon
Pe zi ce trece, vara intră 

treptat în drepturile-i firești. 
Vestimentația de sezon a oame
nilor trebuie să fie, evident, 
adapt'ată noilor condiții de 
climă, cu alte cuvinte să fie 
adecvată anotimpului în ca
re am pășit. Ca să ne edifi
căm asupra modului în care 
unitățile comerciale sînt 
provizionate cu mărfuri 
sezon, să vedem ce oferă 
populației, am întreprins, 
lele trecute, un raid prin
teva magazine de desfacere 
a acestor produse, 
artera principală 
Petroșani.

...La unitatea nr.
fecții-bărbați (responsabil I. 
Doboș), abundența și diversi
tatea produselor aflate în 
rafturile magazinului certifi
că din capul locului. largile 
posibilități de achiziționare a

a- 
de 
ele 
zi- 
cî-

situate pe 
a orașului

5 de con-

feluritelor tipuri de costume 
din tergal, semitergal, în cu
lori
de 
etc.
lucru se observă ușor — 
costume din fire fine, 
duse solicitate foarte mult' de 
cumpărători în aceste zile. 
Deși există mărfuri, unele se 
par a fi lent vandabile și nu 
sațisfac cerințele masei mari 
de cumpărători. In 
e firesc să apără 
miri:

— Caut de mai

deschise, sacouri subțiri 
sezon, raglane din 
Lipsesc totuși — și

relon 
acest 
unele 
pro-

acest caz, 
nemulțu-

fără să fi cumpărat nimic...
In magazinul nr. 11 

DERN“ (responsabilă 
Toma), care desface < 
ții pentru femei, am înregis
trat o gamă variată 
duse dintre care rochii 
vară în culori și mărimi va
riate, capoade subțiri, rochii 
din stofă, fuste, costume de 
baie, pardesie ușoare, costu
me din stofe fantezi, din ter
gal etc. Recent, în magazin 
au sosit și diferite tipuri de 
bluze și pantaloni care lipsi
seră în ultimul timp. După 
cum aveam să aflăm de la 
responsabila acestei unități 
comerciale, impermeabilele 
de tercot, cele din relon (nu

. „MO-
Elena 

confec-

de pro-
de

multe zile 
un costum de tergal gri în
chis, mărimea 48, t’alie a Ii-a 
și pînă acum nu am găsit 
— ne-a răspuns tovarășul 
Răzvan Mihalache din Pe
trila, pe care l-am solicitat 
văzînd că pleacă din magazin Ionel ȚABREA

(Continuare in pag. a 3-a)



2 MIERCURI, 30 MAI 1973

ț- I

Caleidoscopi

I
I

ț
i

Țara Românească revolu
ția a fost organizată și condu
să de o burghezie mai bine 
organizată și închegată ca 
clasă, care a știut să atragă 
la revoluție o parte a boieri
mii Interesate în dezvoltarea 
relațiilor capitaliste, bazîndu-se 
însă pe țărănime și pe elemen
tul muncitoresc în formare. 
Așa se explică succesele ob
ținute, și în special instalarea 
pentru trei luni de zile a unui 
guvern revoluționar provizo
riu.

Actul constituțional al revo
luției din Țara Românească a 
fost — după cum se știe — 
Proclamația de la Islaz al că
rui conținut este o manifesta
re clară a caracterului bur- 
ghezo-democratic al revoluției. 
Obiectivele și sarcinile revo
luției au fost sintetizate în 22 
articole dintre care Ia loc de 
frunte se înscria independența 
„administrativă și legislativă", 
prin înlăturarea protectoratului 
străin și întărirea autonomiei 
statului. Revendicările politice 
mai importante se refereau, a- 
poi, ia desființarea privilegi
ilor de clasă ale boierimii și 
la schimbarea instituțiilor cen
trale ale statului; egalitatea 
în fața legii prin aceleași drep
turi politice și prin impunerea 
tuturor la impozite, în raport 
cu averea : o adunare obșteas
că, în care să fie reprezenta
te toate stările societății; 
domn ales pe termen de cinci 
ani de același corp electoral ; 
responsabilitatea miniștrilor și 
a funcționarilor) libertatea com
pletă a tiparului; instituirea 
unei gărzi naționale care să a- 
uere cuceririle revoluției.

In articolul 13, Proclamația 
de la Islaz a înscris una din 
revendicările fundamentale ale 
elementului de bază al revo
luției — țărănimea — și anu
me „emanciparea clăcașilor, ce 
se fac proprietari prin despă- 
gubire“. înfăptuirea acestui 
punct din program însemna în
lăturarea relațiilor de produc
ție feudale, schimbarea radica
lă a fizionomiei sociale și eco
nomice a societății.

Proclamația mai prevedea e- 
m-inciparea mănăstirilor ce se 
aflau sub ascultarea patriarhi
lor din orientul ortodox și se
cularizarea averilor acestora; 
dezrobirea țiganilor de pe 
moșiile particulare prin despă
gubiri ; învățgmîntul egal pen
tru toți cetățenii; desființarea 
pedepsei cu bătaia cît și a ce
lei cu moartea; acordarea de 
drepturi politice oricăror com- 
patrioți de altă credință. In 
fine, acest act valoros mai pre-

La Muzeul de istorie al 
R.S.R. s-a deschis zilele tre
cute o expoziție care cuprin
de sculpturi în lemn și pia
tră, măști și lucrări de artă 
decorativă executate de pio
nierii ce activează în cadrul 
caselor pionierești din Bacău, 
Tulcea și Găești.

In primul salon sînt’ expu
se lucrări de artă decorati
vă realizate într-o manieră 
originală și interesantă, 
crări ce 
tinerelor 
străvechile obiceiuri ale 
porului nostru, precum și o 
profundă cunoaștere a aces
tora. Semnificative sînt', în

lu-
reflectă dragostea 
vlăstare pentru 

po-

Despre magazinul alimentai 
de pe strada Vasile Alecsandri 
din Petroșani (unitatea nr. 17, 
responsabil Valeria Drăgan) lo
cuitorii cartierului au formu
lat, în trecutul nu prea înde
părtat, critici nu chiar... timi
de. Aceasta a fost I In ultimul 
timp însă, pe solul unor critici 
care au prin®, a rodit o modi
ficare totală a concepției des
pre comerțul civilizat a lucră
toarelor de aici. Acum sînt 
altfel. Politicoase, atente, 
prompte în servire.

Caracterul social-politic 
al mișcării revoluționare

vedea o Adunare Constituantă 
care să alcătuiască și să vote
ze Constituția, întemeiată pe 
acest program.

După cum se poate consta
ta programul cuprindea atît. 
reforme care interesau burghe
zia și boierimea liberală, re
vendicări social-polîtice pentru 
masele populare cît și aspira
ții naționale ale întregului po
por.

Mai trebuie subliniat că pro
gramul, respectiv, actul de Ia 
Islaz,a fost rezultatul unej a- 
prige confruntări de păreri în
tre fruntașii revoluției. Fără a 
intra în amănunte precizăm 
doar atît că aripa democrat- 
revoluționară, în frunte cu N, 
Bălcescu, a reprezentat punc
tul de vedere cel mai înaintat 
în revoluție. Exprimând 

mod fidel aspirațiile mulțimii, 
democrat — revoluționarii au 
dat importantă cuvenită refor
mei agrare. „Revoluția din 1848 
se cuprinde pe de-a-ntregul în 
acest articol al 13-lea" — va 
scrie N. Bălcescu. El înțelegea, 
că numai o țărănime liberă și 
stapînă pe pămîntul pe care-1 
muncește poate asigura viito
rul țării.

Pe de altă parte, curentul li- 
ber-radical, în frunte cu C. Ro- 
setti, exprima în primul rînd, 
interesele păturilor mijlocu; 
el a sprijinit introducerea în 
program a reformelor largi de
mocratice, dar n-a dovedit su
ficientă fermitate în înfăptui
rea lor.

Am considerat necesar a fa
ce aceste precizări pentru că 
ele au avut repercusiuni și 
asupra înfăptuirii programului 
revoluției despre care vom re
lata pe scurt. Sub presiunea 
maselor și la insistentele repe
tate ale aripii democrat-revo
lution are, guvernul provizoriu, 
după formarea sa la 14/26 iu
nie 1848, a trecut la realizarea 
anumitor puncte din programul 
revoluției. Primul decret al gu
vernului, adresat la 24 iunîe/6 
iulie 1848 lui N. Golescu — 
ministrul din lăuntru — refe
ritor la trimiterea de comisari 
la sate, a stabilit ca sarcină a 
acestora lămurirea țărănimii 
despre „drepturile cele noi" 
pe care le dădea „Constituția" 
revoluției și despre „datoriile 
lor", dueîndu-și de așa manie
ră activitatea îneît să facă po- 

Expoziție pionierească
acest sens, „Gătitul miresei", 
„Buhaiul", „Sorcova". „Ursi
toarele", „Capra”, „Călușul”, 
„Șezătoare", „Paparuda” ca 
și măștile pitorești ce amin
tesc diferite personaje din 
lumea atît de bogată a fol
clorului românesc.

Surprinzătoare pentru vîr- 
sta acestor copii talentați 
sînt sculpturile ce fac trimi
teri spre o gîndire profundă 
și un gust artistic în plină 
formare, o concepție matură 
despre lumea înconjurătoa
re.

Intîlnim aici chipuri de 
personaje din lumea fabuloa-

depășit cu 
Totul merge 
unității, răs- 
tuturor so-

Responsabila e continuu pre
ocupată ca unitatea să fie me
reu bine aprovizionată. Interi
orul unității e bine pus la 
ounct, mărfurile aranjate cu 
qust... Planul vînzărilor în lu
da aprilie a fost 
peste 18 000 lei. 
bine, în favoarea 
punzînd totodată 
licitărilor și exigențelor locui
torilor cartierului.

Ioan CIUR, 
corespondent 

porul să-și simtă marea putere 
pe care trebuie să și-o impună 
printr-o voință „tare și stator
nică". La 14/28 iunie s-a de 
cretat desființarea bătăii și a 
pedepsei cu moartea. S-au 
desființat rangurile boierești și 
s-au eliberat deținuții politici; 
s-a desființat cenzura și s-a 
dat drept oricărui român... „de 
a vorbi, a scrie și a tipări 
slobod asupra tuturor lucruri
lor". Tot la această dată a fost 
difuzată o proclamație a gu
vernului provizoriu prin care 
s-a arătat că pînă la convoca
rea Adunării obștești acesta 
era „gata a da ascultare depu- 
taților trimiși din partea cetă
țenilor, ca să arate guvernului 
dorințele, bănuielile sau orice 
păsuri ale mulțimii".

A fost decretat steagul na
țional în culorile albastru, 

obiecti- 
revolu- 
cutn să 
genera

la tre 
și cei

galben și roșu și s-a hotărît 
înființarea gărzii naționale a- 
tît în București cît și în toată 
tara, și alte asemenea măsuri.

De la sine se înțelege că a- 
cest program de realizări ge- 
neral-domocratice a fost pri
mit cu entuziasm de masele 
populare.

Ceea ce este mai important, 
tot acum au început discuțiile 
cu privire la două din 
vele fundamentale ale 
ției. Prima era modul 
se constituie Adunarea 
lă, disputa dueîndu-se 
revoluționarii radicali 
moderați. In această privință, 
primii au fost pentru o aduna
re constituită prin vot univer
sal și direct, ceilalți optînd 
pentru un sistem electoral du
pă avere. A doua a fost pro
blema țărănească, prin prisma 
înfăptuirii articolului 13 al 
Proclamației, adică eliberarea 
clăcașilor și împroprietărirea 
lor. Bălcescu a cerut țăranilor 
să lupte penteu reforma agra
ră „almintrelea, revoluția noas
tră, care este politică și socia
lă, se pierde pe jumătate, poa
te și toată11.

Pentru a deruta mișcarea ță
rănească și a Iovi în revoluțio
narii radicali, s-a organizat, 
prin decretul din 9/21 iulie, 
Comisia pentru proprietate al
cătuită paritar — din deputați 
țărani și ai boierilor — care 
urma a prezenta Adunării 
Constituante un proiect de le
ge în realizarea problemei ță
rănimii. Formula la care s-au 

1
și poveștilor 
fata moșului, 
Fata împăra-

să a basmelor 
(Fata babei și 
Făt' Frumos și 
tului, Zîna Deltei, Zîna flori
lor), figuri de eroi legendari 
(Decebal, Petru Rareș, Hai
duc, Tudor Vladimirescu, 
Dac), chipul îndrăzneț al 
luptătorului (Victorie, Cute
zătorul, Libertate, Erou), 
scene din neuitata dezlănțui
re a apelor (Inundație), por
trete contemporane (învățătoa
rea, Fetită, Babă. Bărbat. Cio
plitor, Om, Cioban, Țărancă, 
Dobrogean, Pionier fruntaș, 
Sportiv, Mama. Primii pași). 
Sugestive pentru evoluția 
concepției despre viață mi 
s-au părut sculpturile „Feri
cire" și „Familia” care cu
prindeau într-o duioasă îm
brățișare cele trei chipuri 
cunoscute : mama, tata, și c<(- 
pilul. Chipurile, fie că se re
fereau la 
basm, fie 
zugrăvite 
specifice, 
rea unui

Grăitoare în acest sens es
te suita de portrete cufunda
te într-o solemnă meditație 
(Melancolie, Tăcere, Visare, 
Pe gînduri, Eu).

Am părăsit expoziția adre- 
sînd sincere felicitări 
lor artiști și celor 
conduc cu dragoste 
pași pe drumul spinos 
țelegerii frumosului...

în-

O. BERBECARU

interesate 
Legea nr.

un personaj din 
din realitate, erau 
cu trăsăturile lor 
redate cu pricepe- 
artist matur...

Procuror
loan BOTOROAGĂ, 

Procuratura locală. Petroșani

tineri- 
care le 

primii 
al

Ia pronun-

de- 
co- 
în 

din

do- 
dar

bază ale 
din țara 
au dato-

*

Este de necrezut ca atunci 
cînd o întreprindere este cri
ticată în presă aproape săptă- 
mînal pentru unele lip
suri, îndeosebi pentru calita
tea producției, cei care 
o conduc să nu treacă, 
pînă la urmă, la reconsidera
rea muncii lor, la măsuri pen
tru îmbunătățirea activității. 
Și totuși. Referirea o facem la 
adresa comitetului sindicatu
lui de Ia întreprinderea de mo- 
rărit și panificație din Petro
șani. Așa cum este specificat 
în documentele de " J 
mișcării sindicale 
noastră, sindicatele 
ria să asigure ca .oamenii mun
cii, în calitatea lor de produ
cători și, în același timp, de 
proprietari ai mijloacelor de 
producție, să-și poată exerci
ta atît drepturile cît și obliga
țiile ce le revin. Legat de 
aceasta, ne vom referi la do
uă aspecte, care, în fond, cu
prind întreaga activitate a sin
dicatelor.

Este vorba, în primul rînd. 
de participarea sindicatelor în 
toate organismele de conduce
re colectivă, iar în al doilea 
rînd, de legătura sindicatelor 
cu masa salariaților. Organe
le sindicale, respectiv, preșe
dintele sindicatului, ca repre
zentant de drept în organul co
lectiv de conducere al între
prinderii, are- obligația statu
tară ca în ședințele acestuia 
să ridice probleme majore 
ale activității economice și 
social-culturale și să Contri
buie Ia adoptarea unor hotă-

cum
Brad 

în

arătate n-a fost rezol- 
astfel revoluția și-a 
forța socială pe care 
și care a chemat-o la

îmbrăcat)oprit liberalii 
„mantaua libertății", după 
scria Ion lonescu de la 
într-un articol publicat 
„Pruncul Român", era redusă 
la emanciparea clăcașilor, con
venabilă boierilor, cărora li 
s-ar fi dat în proprietate de 
tip burghez, moșiile în între
gime, inclusiv loturile țărani
lor jefuiți de1 pămîntul |« 
care îl posedau de secole.

Așadar, problema țărănimii 
sub cele două aspecte funda
mentale 
vată și 
pierdut 
se baza 
viață — masele populare —, 
ceea ce a constituit una dintre 
cauzele interne importante ce 
a dus la înfrîngerea revoluți-

In încheiere se cuvine 
precizăm că revoluția de 
1848 din cele trei Țări Române 
a fost o revoluție antifeudală. 
In programele elaborate, con
siderate adevărate declarații 
de drepturi, s-a propus înlătu
rarea orînduirii feudale și in
staurarea celei burqheze. Tră
sătura comună a acestor pro
grame a fost proclamarea e- 
galității tuturor cetățenilor în 
fata legii, desființarea stărilor 
juridice feudale, cu privilegiile 
și servitutile corespunzătoare, 
precum și emanciparea țărani
lor prin împroprietărire... Toa
te acestea atestă înalta valoa
re socială a actelor fundamen
tale despre care s-a 
chiar dacă 
înfăptuite, 
revoluție.

Revoluția 
duit din temelii 
feudală, în linii mari ea

vorbit, 
ele n-au putut fi 

momentan, prin

de la 1848 a zgu- 
orînduirea

a 
desființat feudalismul în Tran
silvania și Bucovina, iar în 
Principate vechea orînduire a 
primit lovituri zdrobitoare. De 
aceea revoluția pașoptistă poa
te fi considerată piatra de ho
tar dintre vechiul regim feu
dal și România modernă ce se 
va construi treptat, într-un 
mod specific și într-o perioadă 
mai îndelungată.

Nicolae WARDEGGER, 
Arhivele statului — Deva

In societatea noastră socia
listă, atît angajați! cît și uni
tățile sînt, se știe, la fel de in
teresați în buna desfășurare a 

. muncii.
In legătură cu înche- 

»ierea, executarea ș.i desface
rea contractului de muncă și 
în societatea noastră se pot ivi 
neînțelegeri — cu alt conținut 
decît conflictele de muncă spe
cifice orînduirii capitaliste — 
iar jurisdicția muncii se ocu
pă tocmai de rezolvarea aces
tor neînțelegeri, denumite liti
gii de muncă.

Care sînt organele ce rezol
vă litigiile ivite între părțile 
raporturilor juridice de muncă 
și ce soluționează ele vom 
arăta în cele ce urmează.

Comisia de judecată — or
gan obștesc de jurisdicție so
luționează litigiile de muncă 
a căror valoare nu depășește 
suma de 5000 lei sau care nu 
pot fi evaluate în bani; pre
tenții rezultate din drepturi în 
legătură ou desfacerea con
ți actului de muncă sau rein
tegrarea în muncă (dar care 
nu pun în discuție temei
nicia și legalitatea acestor mă
suri), precum și alte litigii ce 
nu sînt date de lege în com
petența altor organe de juris
dicție. Soluționarea acestor liti
gii urmează procedura stabili
tă de Legea nr. 59/1968 pri
vind comisiile de judecată.

Hotărîrile date de comisiile 
de judecată în cazurile de mai 
sus sînt executorii, iar în ca
zul că obiectul litigiului nu 
depășește valoarea de 1000 
lei, ele sînt și definitive.

împotriva hotărîrilor date în 
litigii ce au ca obiect o valoa- 
de mai mare de 1000 lei, dar 
care nu depășește 5000 lei, 
sau obiectul lor este neevalua
bil în bani, cel nemulțumit se 

nri, decizii sau masuri tare să 
reflecte cît mai deplin necesi
tățile reale și să fie rodul gîn- 
dirii și înțelepciunii colective. 
Activitatea tovarășului Ștefan 
Mîrza, președintele comitetu
lui sindicatului de la l.M.P.P. 
în ultimul timp se limi
tează aproape în exclusivi
tate la „actul de prezență".

A

La întreprinderea de morărît și panificație

/n fața colectivului sarcini multiple 
în timp ce sindicatul „nu are probleme"

Cu aceasta trecem la ana
liza celei de a doua 
probleme privitoare la contac
tul comitetului sindicatului, cu 
masa salariaților, mai precis 
la modul cum înțelege acest 
comitet sindical asigurarea ca
drului organizat de exercita
re de cătț-e oamenii muncii a 
drepturilor și obligațiilor. Să 
vedem mai întîi conținutul 
muncii comitetului sindicatului 
de aici în tot cursul anului tre
cut și primele luni din 
acest an. Nu ne referim la șe
dințe de dragul ședințelor, ci 
la funcțiile pe care acestea 
trebuie să le îndeplinească. Și

Unitatea nr. 4 Tricotaje 
„Parîngul" (alias „Deservi
rea") Vulcan. In ziua de 8 
mai, ora 10,30, lucrătoarele 
(adică una) stătea, alta era 
plecată în oraș. Șefa plecată 
la Petroșani. Clienjii erau ser
viți cu replica: „venifi mai 
tîrziu, șefa e plecată, totul 
e încuiat". Cînd a venit tova
rășa MATILDA DUDUI, șefa 
unității, nu știm. Știm doar 
că sesizările sosite la redac
ție sînt juste. Clienfii trebuie 
servifi în orice moment al 
programului afișat, indiferent 
că șefa lipsește sau nu, dacă 
e plecată cu treburile unită
ții sau nu. In fiecare schimb 
trebuie să fie cineva care să 
primească sau să onoreze co
menzile făcute înainte.

Mai e și o altă situație : 
dacă șefa e găsită, totuși, lip-

Ce aduce nou actualul Cod al muncii (VII)
IA MUNCIIJURIS DICȚ

poate adresa cu plîngere jude
cătoriei în a cărei rază func
ționează comisia de judecată.

Hotărîrile date de comisia 
de judecată în litigiile care au 
ca obiect o valoare de pînă la 
1000 lei, pot fi reexaminate de 
comisie, după caz, la sesiza
rea comitetului sindicatului 
sau a comisiei de revizie din 
organizația socialistă, făcută 
în termen de 30 zile de la pro
nunțarea hotărîrii.

Dacă hotărîrea dată în re
examinare este netemeinică 
sau nelegală, procurorul poa
te sesiza judecătoria, în ter- 

LEGILE TĂRII
men de 60 zile de 
țarea acesteia, din oficiu sau 
la cererea părții 
(art. 43 al. 2 — 
59/1968) și să ceară desființa
rea ei.

Instanțele judecătorești ju
decă litigiile în legătură cu 
încheierea și executarea con
tractului de muncă, al căror 
obiect are o valoare mai ma
re de 5000 lei, precum și con
testațiile împotriva desfacerii 
contractului de muncă și li
tigiile privind reintegrarea în 
muncă, cu excepția celor fă
cute de persoanele ce le vom 
arăta mai jos.

Organele administrative 
mitetul oamenilor muncii 
organul ierarhic superior) 
zolvă contestațiile pe care 

la această problemă, răspunsul 
se poate da scurt. S-au ținut 9 
ședințe în 14 luni. Numărul șe
dințelor poate ne-ar spune ce
va dacă la mijloc nu ar fi con
ținutul și eficacitatea lor. In 
ședința din 19 ianuarie 1972 
s-au repartizat membrii comi
tetului pentru a răspunde de 
cîte o grupă sindicală. In pro

cesul verbal al ședinței este 
consemnat doar faptul dar nu 
și numele oamenilor și denu
mirea grupei de care răspund. 
Totuși, acțiunea era lăudabilă 
dacă în perioada la care ne 
referim s-ar fi analizat măcar 
o dată modul în care cei repar
tizați s-au achitat de sarcini. 
In ședința din luna februarie 
1972 comitetul este de acord 
cu unele hotărîri ale comisiei 
de judecată. In 20 martie se 
rezolvă niște plîngeri împotri
va hotărîrilor comisiei de ju
decată. In 10 iulie (ce repede

Cînd e una, nu a alta
sește materia primă și, uite- 
așa, cînd e una, nu e alta, 
iar clientii sînt puși pe dru
muri. Din scriptele unității 
ne-am convins că unele co
menzi n-au fost încă termina
le deși datele de execuție au 
trecut de mult. Motivul ? „Nu 
avem material". Ne-am o- 
prit la un exemplu — co
manda nr. 199-200, pe nume
le Vasile și Irina Moldovan, 
din 11 APRILIE, termen de 
execuție 
pînă azi 
xecutat.

— De 
Dudui ?

— Magazia 
și n-am avut

Menționăm
spusele dumneaei, magazia a 
fost în inventar, începînd eti 

26 APRILIE, 
lucrarea nu

Nici, 
s-a e-

ce tovarășă Matilda

închisăa lost 
material.

că tot după

ul cod nu le-a dat in compe
tența organelor sus arătate, 
cele împotrival redistribuirii 
de personal făcute cu ocazia 
reducerii personalului din ad
ministrație sau din producție, 
contestațiile în legătură cu 
acordarea de trepte și grada
ții de salarizare, cele îndrep
tate împotriva diminuării sa
lariului tarifar, pentru neînde- 
plinirea, în totalitatea lor, a 
sarcinilor 
și cele cu 
premiilor

Tot în

de serviciu precum 
privire la acordarea 
și gratlficațiilor. 
competența acestor

organe sînt date și contesta
țiile împotriva desfacerii con
tractului de muncă și litigiile 
privind reîncadrarea în mun
că a persoanelor cu funcții 
de conducere numite de orga
nele ierarhice superioare, a 
directorilor, directorilor gene
rali și asimilații acestora din 
organele centrale.

Noul cod al muncii stabi
lește că termenul în care pot 
fi sesizate organele de solu
ționare a litigiilor de muncă 
este de 30 zile de la data co
municări sancțiunii, cînd le
gea prevede necesitatea comu
nicării acesteia, iar în cele
lalte cazuri de Ia data cînd 
cel interesat a luat cunoștință 
de măsura sau împrejurarea 
care a determinat litigiul 

trece semestrul) se întocmește 
planul de muncă pentru tri
mestrul III (primul și ultimul 
din 1972) și se aprobă banii 
pentru premierea activului 
obștesc. De fapt o autopremie- 
re a celor ce au ocupat prime
le patru funcții din comitet. 
Apoi... oamenii pleacă în con
cediu. In sfîrșit, vine iarna. In 

ședință consacrată 
pomului de iarnă, 
se mai găsesc do- 
verbale. Unul, fă-

decembrie, 
organizării 
In registru 
uă procese 
ră dată, vorbește despre apro
barea unor sume pentru agi
tația vizuală și al doilea, des
pre repunerea pe rol a unor 
dosare de litigii. Toate proce
sele verbale sînt atît de „con
cise" îneît nu se menționează 
nici cîți membri ai comitetului 
au fost prezenți Ia 
nici ce s-a discutat, 
nume au fost 
cord unii și 
nu au fost de acord 
sigur este mai ușor

ședință, 
cu ce
de

cu 
alții. De- 
sâ aduni

a- 
a- 
ce

se pri- 
care u- 
materia

citeva 
nuse

25 aprilie, dată la care lucra
rea trebuia deja predată cli
entului. Și apoi, magazia nu 
se închide peste noapte. Se 
știe în ce perioadă va fi în
chisă ; atunci de ce , 
mese comenzi pentru < 
nitatea nu posedă i 
primă ?

In orice caz, sînt 
probleme care trebuie 
la punct Ia această unitate a 
cărei datorie este să ser
vească prompt solicitanta. 
Conducerea cooperativei „De
servirea" Lupeni care a luat 
în subordine și unitățile coo
perativei „Parîngul" Vulcan, 
va trebui să facă... putină or
dine în unităfile sale, inclu
siv la magazia de materiale

I. FIERARU

urmare, noul cod al 
stabilește termenul

(art. 176). Același termen este 
stabilit și pentru contestarea 
sancțiunilor disciplinare (art. 
101).

Prin 
muncii, 
de 30 zile ca fiind termenul 
general de sesizare a organe
lor de soluționare a litigiilor 
de muncă, renunțîndu-se la 
sistemul greoi al termenelor 
din vechiul cod al muncii (7, 
15 și 30 zile).

Spre deosebire de vechiul 
cod, care stabilea că pentru 
orice pretenții bănești ale an- 
gajaților față de unitate, 
aceștia aveau la dispoziție un 
termen de 1 an de la data 
cînd suma solicitată, trebuia 
plătită, noul cod al muncii 
stabilește un termen de 3 ani 
socotit de la data cînd drep
turile trebuiau să fie acordate 
sau de la data producerii pa
gubelor.

Noul cod al muncii menține 
instituția repunerii în termen, 
reglementare, potrivit căreia 
persoanele care au pierdut 
termenul de sesizare a orga
nelor de jurisdicție a muncii, 
pentru motive temeinice, pot 
cere organului competent, re
punerea în termen, în 15 zile 
de la data încetării cauzei ca
re l-a împiedicat să facă sesi
zarea în termen.

Prevederile noului cod, deci 
și cele privind jurisdicția 
muncii, se aplică și persoane
lor încadrate pe baza unui 
contract de muncă, în organi
zațiile cooperatiste și celelal
te organizații obștești.

4—5 oameni din direcție 
cît pe ceilalți membri ai 
mitetului care lucrează 
unitățile direct productive 
municipiu. După procesele ver
bale nu se poate 
vedi acest lucru, 
faptic așa au stat lucrurile. In 
14 luni comitetul nu a anali
zat nici o problemă legată de

se poa- 
preocu- 
comite- 

privește

activitatea economică, socia
lă sau cultural-educativă pen
tru a veni în sprijinul activi
tății întreprinderii. Nu 
te vorbi despre vreo 
pare mai deosebită a 
tului nici în ceea ce 
îndrumarea grupelor sindicale. 
®r, după cum bine se știe, la 
locurile de muncă ale salania- 
ților, în secțiile de fabricație 
ale l.M.P.P., deci în grupele 
sindicale, se concretizează în
treaga activitate organizatori
că și educativă a sindicatului, 
aportul Iui la realizarea planu
lui de producție, Ia întărirea

Energie din căldura solară

Aparatele cosmice de ti
pul „Mariner", „Lunohod", 
„Skylab" și altele sînt dota
te cu dispozitive care pro
duc curent electric folosind 
ca energie inițială căldura 
solară. Puțini știu că acest 
mijloc ingenios de realiza
re a electricității a fost gîn- 
dit și aplicat în practică de 
un inventator român. Este 
vorba de savantul N. Vasi- 
lescu-Karpen. El a fost pri
mul om de știință din lume 
care a construit pile elec
trice ce funcționează folo
sind un izvor de căldură — 
chiar și a mediului ambiant 
— energie pe care o trans
formă în electricitate, fără 
ca în interiorul aparatelor 
să se producă reacții chimi
ce. Asemenea pile electrice, 
cunoscute în tehnică după 
una din inițialele numelui 
său — K sau K 2 — au ca 
bază un principiu electro
magnetic, descoperit de sa
vantul român, privind re
partiția liniilor de cimp ale 
inducției magnetice. Karpen 
a stabilit și o regulă practi
că pentru determinarea sen
sului tensiunii electromotoa
re, fără folosirea noțiunii de 
masă magnetică, el a des
chis astfel calea spre o no
uă înțelegere a magnetismu
lui, astăzi curentă. Concep
ția lui, bazată pe existența 
electronilor liberi în toate 
fenomenele chimice din e- 
lectroliți, este acum de cea 
mai m,are actualitate, fiind 
luată în considerație în in
dustria aparatelor cosmice, 
precum și în cercetările pri
vind construcția automobi
lelor electrice. N. Vasiles- 
cu-Karpen este, de aseme
nea, primul savant din lu
me care a explicat aderen
ța fierului la beton, de ma
re importanță în industria 
construcțiilor, a propus uti
lizarea curențifoj de înaltă 
frecventă în telefonia la ma
re distanță, metodă aplica
tă azi pe scară mondială, a 
elaborat o teorie cinetică a 
acumulatorilor electrici, a 
demonstrat mecanismul pre
siunii osmotice, difuziunea 
substanțelor dizolvate în a- 
pă etc.

Cea mai mare flotă aeriană

Potrivit statisticilor O.N.U., 
în momentul de față cea 
mai mare flotă aeriană din 
tume nu este nici cea mi
litară, nici cea comercială; 
primul loc îl ocupă flota a- 
eriană pusă în slujba agri
culturii. Cu ajutorul ei a a- 
juns să fie tratată pe glob, 
într-un singur an, o supra
față aproximativ de trei ori 
mai mare decît cea a Fran
ței. Numai avioanele și eli
copterele românești execută 
lucrări, în fiecare an, pe 
circa un milion de hectare, 
îndeplinind misiuni diverse, 
după anotimp s < administra
rea de îngrășăminte chimi
ce, combaterea dăunătorilor, 
însămînțarea orezului etc. 
S-a calculat că utilizarea a- 
viației este foarte avanta
joasă. De pildă, la stropitul 
viilor pe dealuri, prețul de 
cost este de 5 ori mai mic 
decît al operației cu mijloa
ce clasice, iar durata de 
1 400 de ori mai scurtă.

Procedeu original

Profesorul Comeliu Simt- 
on, de la Liceul industrial 
din Brașov, autor al mai 
multor invenții șî inovații, 
a elaborat un procedeu ori
ginal de rezolvare a proble
melor de geometrie, care se 
bazează pe întocmirea unor 
scheme de raționament. Po
trivit experimentelor, elevii, 
care își însușesc noțiunile 
teoretice de bază privind a- 
piicarea acestui procedeu, 
pot rezolva orice problemă 
de calcul din cadrul geome- 
irlei și demonstra teoreme 
cu ușurință, siguranță și 
rapiditate. Prezentat Ia cer
curile profesorilor de mate
matică din județul Brașov, 
în discuțiile purtate cu a- 
oest prilej au fost sublinia
te în unanimitate calitățile 
procedeului de rezolvare 
propus și rolul important 
pe care îl va juca în preda
rea geometriei, în special în 
școala generală.

(Agerpres)

disciplinei, realizarea sortimen
telor de produse solicitate de 
consumatori, de calitate ire
proșabilă.

Deși în ianuarie a.c. a avut 
loc conferința pentru darea de 
seamă anuală a sindicatului, 
in februarie s-a tinut adunarea 
salariaților, prilejuri cu care 
s-au făcut propuneri, s-au lu
at angajamente, comitetul sin
dicatului nu a întreprins ni
mic pentru traducerea în via
tă a sarcinilor ce i-au revenit. 
Tovarășul Ștefan Mîrza, pre
ședintele comitetului sindica
tului a declarat că dînsul atît 
po-ate face și... Nu mai surprin
de pe nimeni în acest caz de 
ce la l.M.P.P. mai au loc încă 
multe acte de indisciplină în 
muncă, de ce consumatorii 
m.ai au motive întemeiate pen
tru reproșuri privind calitatea 
unor sortimente de panificație.

Cunoscînd sarcinile mari ca
te stau în fața acestei între
prinderi în 1973, în lumina in
dicațiilor date de conducerea 
de partid și de stat, se pune 
întrebarea : oare activitatea 
sindicatului ei mai poate ră- 
mîne Ia acest nivel 7 Măsuri
le necesare pentru reanimarea 
muncii de mobilizare a colec- 
tivelor secțiilor întreprinderii 
"a realizarea sarcinilor econo
mice, îndeosebi pentru respec
tarea tuturoT cerințelor privind 
calitatea produselor de panifi
cație, obiective primordiale ce 
stau în fața sindicatului de Ia 
l.M.P.P. nu mai pot întîrzia 
nici o ri 1

Carol ANDRAȘ
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Extinderea susținerii 
subterane cu torcret

In unitățile industriei ex
tractive se extinde susținerea 
subterană cu torcret, metodă 
de mare eficiență economică, 
care constă în proiectarea sub 
presiune a unui strat de beton 
pe pereții galeriilor proaspăt 
săpate. In exploatările de mi
nereuri neferoase din Baia 
Mare, de pildă, mai bine de 
jumătate din volumul armării 
se execută acum pe acest 
principiu. Un metru de galerie 
susținută pe bază de torcret 
costă mai ieftin cu aproxima
tiv 100 lei și elimină complet 
materialul lemnos, economi- 
sindu-se astfel, anual, mai 
mult de 5 000 mc lemn pentru 
mină și cherestea. Potrivit a- 
firmatiilor făcute de specialiști 
din ministerul de resort, tor- 
cretarea urmează a fi extinsă 
ți în alte unități ale industriei.

SPORT • SPORT e SPORT
Agenda campionatului județean de fotbal

Mina Lupeni. In incinta exploatării, trenurile de personal așteaptă semnalul pentru a 
porni spre fronturile de cărbune. Un nou schimb începe activitatea.

S-a «însumat și penulti
ma etapă a campionatului 
județean de fotbal — seria 
Văii Jiului — fără ca, în cla
samentul general, în special 
în partea sa de sus să se 
producă mutații spectaculoa
se. Doar echipa „Utilajul" 
Petroșani — prin victoria 
obținută în meciul restant 
cu Parîngul Lonea, la sco
rul de 3-2 ( ! ? !) și datori
tă succesului din etapa a 
XVII-a pe teren propriu cu 
5-0 în dauna echipei din 
Baru — a reușit să „urce" 
-de pe locul 10 pe locul 8 1

Iată, în cîteva cuvinte, 
cum s-au desfășurat partide
le de duminică :

4 PREPARAȚIA CO
ROEȘTI — PREPARATO

RUL LUPENI 1-2. Partidă 
foarte echilibrată, încheia
tă cu victoria meritată a 
oaspeților. Au înscris: FA- 
ZEKAȘ în min. 78 pentru 
gazde, RAD și ROMANȚI 
în minutele 26 și 75 pentru 
oaspeți.

4 UTILAJUL PETRO
ȘANI — STREIUL BARU 
5-0. Manifestând o bună 
dispoziție de joc, îna
intașii de la Utilajul au 
înscris cinci goluri în poarta 
apărată de ANDREI. Cel mai 
eficace jucător a fost DIO- 
NISIE HALASZ care a în
scris trei goluri.

La juniori; 5-0 pentru U- 
tilajul.

< MINERUL URICANI 
— PREPARAȚIA PETRILA

1-1. Fazele de gol au alter
nat de la o poartă la alta, 
dar pină la urmă s-a punc
tat numai de două ori, o 
dată au înscris gazdele și 
o dată oaspeții. Au marcat 
COȘA pentru gazde și COS- 
TEA pentru oaspeți.

La juniori : 3-2 pentru 
Preparația Petrila.

ULTIMA ETAPĂ (3 VI 
1973) Parîngul Lonea — Mi 
nerul Aninoasa; Minerul 
Vulcan — Minerul Uricani : 
Preparația Petrila — Pre
parația Coroești ; Prepara
torul Lupeni — Utilajul Pe 
troșani ; Streiul Bar” 

Preparația Petrila,
S. BĂLOf

CLASAMENTUL
1. Minerul Vulcan 17 12 2 3 52-— 152. Parîngul Lonea 17 12 1 4 51 — JS 253. Minerul Aninoasa 17 11 2 4 46—17 244. Energia Paroșeni 17 8 1 8 413—3* * 17
5. Minerul Uricani 17 8 1 8 23__•>« 17
6. Preparatorul Lupeni 17 7 1 9 35__37 i"
7. Preparația Petrila 17 5 3 9 25—37. i:>
8. Utilajul Petroșani 17 6 | 10 23—54 i)
9. Preparația Coroești 17 5 1 ti 20—47 ii

10. Streiul Baru 17 4 1 12 19—50 o

• ANTON DOBNER, arbi
trul meciului Energia Paro
șeni — Parîngul Lonea. „Or
ganizare foarte bună. Joc în 
limitele sportivității. Publicul 
din Paroșeni trebuie felicitat 
pentru competența și obiec
tivitatea de care a dat dova
dă, aplaudînd atît fazele 
create de oaspeți cit și pe 
cele ale echipei gazdă".
• GHEORGHE NECULA, 

conducătorul partidei Utila
jul Petroșani — Streiul Ba
ru : „Remarc jocul viu dis
putat în limitele regulamen
tului, de un acceptabil nivel 
tehnico-tactic, al ambelor e- 
chipe.

Meciul, plăcut, ce ne-a fost 
oferit, dovedește că la am
bele asociații există preocu
pare pentru educarea și pre
gătirea tinerilor jucători".
• GAVRIL IANCU. arbi

trul meciului Preparatorul 
Coroești — Preparatorul — 
Lupeni ; „In minutul 70 am 
avertizat pe jucătorul Ro
manț; pentru folosirea de cu
vinte jignitoare la adresa co
legilor lui de echipă.

La sfîrșitul primei reprize.

=

Munca politico-educativă
(Urmare din pag. 1)

și Centrala cărbunelui, a or
ganizat concursul „Căminul 
nostru — casa noastră", a că
rui finalizare va avea loc în 
luna iulie a.c.

Folosind cu o eficiență din 
ce în ce mai mare mijloacele 
audio-vizuale în munca poli
tică și cultural-educativă, or
ganizațiile de sindicat de pe 
lîngă marile unități economice 
prezintă în fata salariaților 
f'lme realizate de către cine- 
cluburile de amatori. Filmele 
de acest gen își aduc un a- 
port de seamă la popularizarea 
realizărilor obținute, la comba
terea neajunsurilor, ca ri
sipa de materii prime și mate
riale, munca de mîntuială, ne
păsarea, chiulul, întârzierea de 
Ia serviciu, tendințele parazi
tare etc. S-au obținut rezulta
te bune și în ce privește acti
vitatea cultuTal-artistică. Cele 
peste 70 formații artistice de 
amatori existente în municipiu 
au prezentat cu regularitate 
programe dedicate fruntașilor 
în producție. S-au depus efor
turi sporite din partea Consi
liului municipal al sindicatelor, 
Consiliului municipal pentru 
cultură și educație socialistă 
pentru organizarea și buna 
desfășurare a celor două fes
tivaluri „Gîntecul adâncului" 
și „Flori alese de pe Jiu", ac
țiuni la care și-au adus apor
tul pe lîngă formațiile din ju
deț Și alte formații din jude
țele limitrofe.

Lucrările plenarei au eviden
țiat rezultate meritorii în 
modernizarea și perfecționarea 
învățămîntului, pentru a forma 
studenților și elevilor o gîn- 
dire politică marxisț-leninistă. 
convingeri etice, înaintate, so
cialiste. Asigurarea condițiilor 
de integrare a învățămîntu
lui cu producția și cercetarea 
științifică, dezvoltarea și per
fecționarea activității în ate- 
lierele-școală, crearea de mi- 
croîntreprinderi ca planuri de 
producție, sporirea rolului în- 
vătămîntului în formarea și 
dezvoltarea concepției științi
fico despre lume și viață a 
studenților și a elevilor, a u- 
nuf larg orizont politico-ideo
logic, sînt obiectivele care au 
stat în centrul preocupărilor 
organelor și organizațiilor de 
partid din învățământ.

Munca politico- 
educativă 

nu este un scop 
în sine

Rezultatele obținute de or
ganele și organizațiile de 
partid în ridicarea muncii po- 
iitico-ideologice la nivelul ce
rințelor actuale, a comanda
mentelor formulate în docu
mentele de partid sînt eviden
te. Ele reflectă strădaniile, 
căutările de a îmbogăți în 
conținut, în atractivitate și a 
spori eficienta, puterea de în
florire a acțiunilor inițiate în 
acest complex domeniu al 
muncii de partid. Dar, așa 
cum s-a subliniat în plenara 
Comitetului municipal de partid 
în evaluarea muncii politice și 
ideologice trebuie să se por

nească întotdeauna de la rea
litățile vieții, ale activității 
fiecărui colectiv de muncă, de 
la înțelegerea acelui adevăr 
fundamental că munca politi
co-educativă nu este un scop 
în sine, că ea este chemată 
să servească realizarea obiec
tivelor majore ale programu
lui de edificare economlco-so- 
cială. Precum s-a reflectat în
să în unele intervenții în ca
drul lucrărilor plenarei, a- 
cest adevăr fundamental nu 
este înțeles de toti factorii e- 
ducaționali. Există încă une
le tendințe de festivism, de 
paradă. Unii activiști în do
meniul muncii educative știu 
să vorbească foarte frumos, pe 
larg, despre formele, acțiunile, 
expunerile organizate dar nu în 
aceeași măsură urmăresc mo
dul în care aceste activități 
determină în mod real îmbu
nătățirea stărilor de lucruri 
intr-un domeniu sau altul. 
Totodată, se vorbește mult de 
experiență, de rezultate. Ele 
există, fără îndoială. Dar în
trebarea e în ce măsură con
tribuie această experiență la 
promovarea noului, la afirma
ția exemplului înaintat ? Fă
ră a avea în vedere această 
cerință, toate considerațiile în 
jurul „experienței pozitive" a 
realizărilor nu vor fi altceva 
decît vorbe menite să acope
re lipsurile.

Fiecărui om 
al muncii — o 

înaltă pregătire 
politică și 

profesională
In stabilirea sarcinilor mun

cii politico-educative, în urmă
rirea eficacității sale, se impu
ne raportarea întregii arii de 
activități, forme și mijloace a- 
le muncii politice la exigen
țele concrete ce le ridică via
ța, activitatea colectivelor de 
muncă din Valea Jiului. Fap
tul că, pe lîngă unele rezulta
te meritorii, în sectoarele pro
ductive, în abataje, nu se rea
lizează indicatorii de primă 
importanță, ca productivitatea 
muncii, că sînt depășite con
sumurile de materiale, că sa 
manifestă neglijente în între
ținerea utilajelor, că se înre
gistrează multe nemotivate, 
arfe de indisciplină, denotă că 
munca politică nu se ridică 
încă la nivelul exigențelor 
vieții, că învățămîntul de 
partid, dezbaterile, agitația vi
zuală și orală nu sîpt legate 
peste tot de cerințele reale a 
ie vieții social-economice, iar 
atunci cînd ele abordează a- 
ceste cerințe se face simțit u- 
neori formalismul.

Lucrările plenarei au subli
mat că sarcinile deosebit de 
importante ce stau în fata mu
nicipiului nostru în acest an 
implică insistent ca fiecare om 
al muncii să aibă o bună pre
gătire politică și profesională, 
să fie un promotor al noului 
și un adversar hotărât al ruti
nei, inerției. Organele și orga

nizațiile de partid au datoria 
să folosească în acest scop în 
mod insistent toate mijloace
le muncii politice, militând 
pentru aplicarea neabătută a 
normelor vieții și muncii co
muniștilor, a principiilor eticii 
și echității socialiste, urmărind 
a dezvolta la fiecare comunist, 
la fiecare om al muncii senti 
rnentul răspunderii în îndepli
nirea sarcinilor, fermitate și 
exigență în întreaga activitate. 
Mari sarcini revin organelor 
și organizațiilor de partid in 
nrma îmbunătățirii structuri
lor organizatorice. Faiptul că 
s sa delimitat și precizat mai 
bine formațiile de lucru, lo
cul și rolul lor, că acestea sînt 
conduse în general de cadre 
cu o pregătire corespunzătoa
re obligă organizațiile de 
partid să determine rezolvarea 
optimă a problemelor de care 
depinde obținerea unei pro
ducții sporite, eficiență maxi
mă, folosirea deplină a capa
cității mașinilor și utilajelor, 
realizarea ritmică a producți
ei, o înaltă calitate a acesteia, 
înlăturarea fenomenelor de ri
sipă, a proastei gospodăriri, a 
lipsei de răspunedere, folosi
rea în mod rațional și efici
ent a forței de muncă.

Este necesar ca pe același 
plan să se înscrie și grija pe 
care organele și organizațiile 
de partid, sindicat, U.T.C., co
mitetele oamenilor muncii tre
buie să o aibă pentru ca șefii 
de brigăzi, maiștrii, tehnicie
nii, inginerii, toți conducătorii 
producției să depună eforturi 
susținute în îndrumarea și 
sprijinul ce trebuie acordat 
formațiilor de' Iticru. In pregă
tirea profesională, ridicarea și 
perfecționarea cunoștințelor 
oamenilor muncii deși se folo
sesc forme variate nu se a- 
cordă atenția cuvenită acelor 
aspecte care să-i înarmeze pe 
eameni cu cunoștințe care să-i 
ajute în mod practic la realiza
rea sarcinilor de producție. In
formările, expunerile, consulta 
țiile, chiar și răspunsurile ia 
întrebări sînt uneori seci, ge
nerale. Adesea se neglijează

A fost de ajuns 
o singură piatră

Plecînd de la o banală 
ceartă între copii, Letiția To- 
tor și Veronica Bălan, domi- 

• ciliate în Petroșani, strada 
Funicularului, s-au apucat așa 
ca „bune megieșe" să se in
sulte reciproc, prin cuvinte și 
gesturi, susținîndu-și fiecare 
„dreptul" ei, cu multă vehe
mență, ba chiar Veronica Bă
lan pomenindu-se asaltată de 
o ploaie de pietre, dintre care 
una, bine țintită, a lovit-o la 
un picior. Noroc cu interven
ția promptă a fiului primei 
„beligerante", care a deter
minat ca încăierarea să nu ia 
proporții. Ajunsă în fața co
misiei de judecată nr. 1 de 
pe lîngă Consiliul popular mu

caracterul diferențiat, sfera 
largă de cuprindere pe care 
trebuie să le aibă munca poli
tică de masă. Nu toate orga
nizațiile de partid au înțeles 
necesitatea atragerii în munca 
politico-educativă a tuturor 
cadrelor cu funcții de condu
cere. In unele unități se desfă- 
fășoară încă slab activitatea 
cu agitatorii ; aceștia nu sînt 
selecționați dintre cei mai bi
ne pregătiți comuniști, se vor
bește despre agitatori în „ge
neral" care implicit își desfă
șoară munca și obțin rezultate 
tot... „în general".

Pe prim-plan - 
problemele 
stringente 

ale producției
Plenara a atras atenția a- 

supra faptului, că în activi! a- 
tea economică continuă să 
persiste deficiențe, ceea ce 
solicită organizațiilor de part’d 
o preocupare cresoî-ndă pentru 
a ajuta pe cei care ocupă pos
turi de conducere să devină 
conștienți de răspunderile so
ciale pe care le au și să și le 
îndeplinească întocmai. Se im
pune organizarea mai multor 
activități menite să ducă la 
dezvoltarea conștiinței, a răs
punderii lor sociale. Cadrele 
de conducere trebuie educa
te în spiritul intransigenței fa
ță de lipsuri, al receptivității 
față de nou, al solicitudinii fa
ță de, opiniile și doleanțele 
oamenilor, condiții esențiale 
pentru ca toți activiștii pe tă- 
r>m social-economic să devi
nă în țoată plenitudinea lor 
conducători politici.

S-a subliniat în plenară că 
în sprijinul pregătirii polilico- 
ideologice a conducătorilor din 
unitățile și instituțiile munici
piului nostru sînt create for
me de preqătire adecvate. Dar 
nu se poate trece cu vederea 
faptul că 20 de ingineri și teh
nicieni au fost excluși de la 
cursurile universității de mar-

nicipal, Letiția Totor, s-a ales 
conform art. 27, litera b din 
legea nr. 59/1968 cu o amen
dă de 500 lei, aplicată ca o 
măsură de influențare obșteas
că. Ce se întîmpla oare, dacă 
mai multe pietre își atingeau 
ținta ?

Cînd nu ții cont de 
proverbul cu 

ulciorul...
Ajungînd pentru a treia oa

ră - cu aceeași pricină, după 

xîsm-Ieninîsm pentru absențe 
nemotivate repetate. Comitete
le de partid de la minele U- 
ricani, Lupeni, Vulcan, Ani- 
r<oasa și Petrila, în cadrul că
rora lucrează cei exmatricu
lați nu au întreprins nici o 
măsură împotriva lor, mai 
mult i-au promovat pe urni în 
funcții de răspundere. Organe
le de partid trebuie să- mani
feste mai multă exigență față 
de cei care desconsideră pre
gătirea politico-ideologică, să 
se preocupe în mai mare mă
sură de pregătirea acestora 
sub toate aspectele.

Așa cum au evidențiat lu
crările plenarei, munca politi- 
co-ideologică trebuie să răs
pundă mult mai prompt, în for
me vii, cerințelor ce le ridică 
colectivele de muncă, să in
tervină prin toate mijloacele 
pentru popularizarea largă a 
hotărîrilor de partid, a legilor, 
să se adreseze direct colecti
velor de muncă. In acest sens 
trebuie activizați toți membrii 
organelor alese, cadrele de 
conducere, toți comuniștii. Ce 
rințe multiple se ridică și în 
fața muncii cultural-educative, 
chemate să asigure folosirea 
’nstructivă, plăcută, cu maxi
mă eficiență a timpului liber 
al oamenilor. In acest scop o 
deosebită atenție se cere a 
cordată inițierii unor programe 
adecvate în aer liber.

Experiența de pînă acum, 
forța și inițiativa de care au 
dat dovadă organele și orga
nizațiile de partid din munici
piu sînt garanții sigure că, îr> 
spirilgl sarcinilor puse de 
partid, muncă politico-ideolo
gică, de educare și mobiliza
re a colectivelor de oamenj ai, 
muncii din Valea Jiului la în
făptuirea obiectivelor social-e
conomice, de construcție socia
listă — va răspunde și mai 
plenar cerințelor vieții. ,

Există în acest sens progra
me complexe, planuri de ac
tivitate cu obiective precise. 
Flotărîtor este de acum să se 
acționeze cu perseverență, cu 
inițiativă, pentru ca toate pla
nurile să fie înfăptuite I

ce se împăcaseră de două ori
— în fața comisiei de judecată, 
soții Vasile și Maria Maier din 
Petroșani, strada dr. Petru 
Groza, nr. 43, se pare că de 
această dată diferendele din
tre ei nu vor mai putea fi 
aplanate la acest nivel. Soțul 
își acuză consoarta că-i fură 
în continuare lucrurile din casă 
și le vinde în scopul obținerii 
unor sume de bani - pe care 
apoi îi cheltuiește în localuri 
în compania diverșilor bărbați
— și cere, totodată, evacuarea 
acesteia din spațiu.

Pentru delictul de furt repe
tat între soți, dosarul a fost 
trimis spre rezolvare judecăto
riei. Așa-i cînd se uită prover
bul cu ulciorul, care merge el 
la apă, dor...

Minerul Aninoasa -
Minerul Vulcan 0-0

Miza celor două puncte 
atît de prețioase (îndeosebi 
pentru formația din Vulcan) 
și-a pus din plin amprenta 
asupra partidei. Din păcate 
în sens peiorativ.

In consecință, un .joc de 
slab nivel tehnic, cu puține 
faze de poartă, un joc în ca
re a primat abundența gre
șelilor de ordin tehnic și tac
tic: pase la adversar. învăl
mășeli în careul ambelor 
echipe, lipsa de forță și de 
claritate în fazele de atac.

Totuși, la echipa din Vul
can am remarcat un plus de 
luciditate și elasticitate.

In repriza secundă, oaspe
ții au avut de trei ori go
lul în vîrful bocancului o dată 
în min. 70 cînd Zagoni a șu
tat în bară, iar în min. 78 și 
82 cînd Ferentzi pătruns 
singur în careu, a tras în 
brațele portarului Danciu.

Și jucătorii de la Aninoasa 
au ratat ocazii clare prin 
Broască (min. 10), șut în ba
ră, Oltan II (min. 18) a ex
pediat mingea, din interio
rul careului, pe lîngă poartă, 
Ionică (min. 52), Szocs min. 
68) și Oltan I (min. 88) n-au 
avut forța necesară să îm
pingă balonul în plasă.

Cam atît despre un meci 
în care, cu regret, trebuie să 
consemnăm și numeroasele 
lovituri între jucători, fapt 
de neînțeles pentru aceste 
echipe care se găsesc în loca
lități atît de apropiate una 
de alta.

C. MATEESCU I

...De pe foile de arbitraj, 
cu și fără comentarii

Energia Paroșeni -
Parîngul lunea 24

Categoric, nu spre a ve
dea fotbal — spectacol am 
mers duminică la Paroșeni ! 
Bănuiam că nu vpm asista 
la așa ceva, chiar dacă ne-am fi 
restrîns la maximum preten
țiile... De la îngăduința fi
rească, însă, și pînă la a ur
mări „pe viu" un joc de fot
bal vlăguit, stors totalmente 
de ceea ce oferă acesta mai 
frumos, e totuși o cale bună! 
Una dintre echipe. Energia, 
ne-a apărut în acest meci e- 
sențialmente lipsită de cu
loare, practicînd un fotbal ri
gid. incalificabil din punctnl 
de vedere al calității, cu un 
gafeur (stoperul Trică) de 
prima clasă și doar cu un 
singur jucător peste nivelul 
mediocrității — Niță. De cea
laltă parte, Parîngul Lonea, 
după insuccesul neașteptat, 
în fața Utilajului Petroșani, 
a dorit mult victoria, a 
„muncit" (se înțelege că in
tenționat nu am folosit ex
presia „a jucat fotbal") pen
tru ea, obținînd-o doar gra
ție unor erori elementare ale 
apărătorilor energeticieni.

Cum s-a desfășurat meciul? 
Oaspeții dau tonul ostilități
lor și înscriu în min. 2 prin 

delegatul echipei din Coro
ești (Alexandru Trestianu) 

, mi-a adresat injurii. De ase
menea, îi instiga pe jucăto
rii gazdă să-și lovească ad
versarii. ceea ce a făcut ca 
meciul să degenereze. Ast
fel de comportări sînt con
damnabile. Propun ca Alex. 
Trestian să fie înlocuit din 
secția de fotbal, mai ales că 
nu este la prima abatere de 

acest, gen".
• ȘTEFAN RA1CA, arbi

trul meciului Minerul Uri
cani — Preparația Petrila: 
„Jocul unor fotbaliști a lăsat 
de dorit. In special în mi
nutul 26, am avertizat pe ju
cătorul Miclea pentru voci
ferări la deciziile mele, iar 
în minutul 88, am eliminat, 
din teren pe jucătorul D. 
Cricovan pentru vociferări 
și injurii Ia adresa mea."

Se cuvine să amintim că 
jucătorul Cricovan se va 
prezenta pentru a doua oară 
în fata comisiei de discipli
nă ; prima dată a fost sus
pendat pe două etape...
• FRANCISC BARNA, ar

bitrul meciului Minerul A-

ninoasa — Minerul Vulcan i' 
„Teren de joc necorespunză- 
tor din toate punctele de ve
dere. Deoarece lipsesc ame
najările necesare, spectatorii 
au pătruns în vestiarele ar
bitrilor și ale jucătorilor. Am 
fosț lovit în pauza meciului 
de către jucătorul Danciu 
(Minerul Aninoasa) șî de că
tre cetățeanul Mareei Gheor- 
qhe, care mi-au produs le
ziuni nazale.

In minutul 26, î-am elimi
nat pe jucătorii Broască (A.- 
n moașa) și Perju (Vulcan) 
pentru insulte și lovituri re
ciproce. Alte aote regretabile 
s-au petrecut în repriza a 
doua, cînd jucătorul Băieșu 
(Aninoasa) a lovit cu pumnii 
de mai multe ori pe jucăto
rul Rusu de la Vulcan, iar 
Oltan (Aninoasa) a aruncat 
cu noroi în ochii unui adver
sar.

Gesturile nesportive ale a- 
acestor jucători au fost sanc
ționate cu eliminarea lor din 
teren.

D. VLADISLAV

Rabulea, profitând de un 
plasament defectuos al apă
rătorilor Replica gazdelor- e 
promptă ■ Abraham pătrunde 
singur în min. 4 și egalează. 
Se ratează. în continuare, e- 
norm... In min. 23 Rabulea
se scapă faci) de Trică și 

majorează scorul 2-1. apoi 
Nyalassi trece ne lînqă 
o altă ocazie de a ridica
avantajul oaspeților. Minute
le 27 și 28. mai aduc încă 
două goluri • Niță egalează 
la un corner, apoi Bakv rea
duce avantajul lonenilor. Cu 
trei minute înainte de finalul 
reprizei, Bakv stabilește sco
rul final : 4-2.

In repriza secundă - ni
mic. dar absolut nimic ie 
semnalat. Energia presează 
sec, Parîngul se apără cu în- 
dîrjire. Fotbalul autentic in
să ..fugise” deja peste deal...

Arbitrul A. Dobner (Lupeni) 
a condus în general bine, cu 
două excepții: a nesocotit le
gea avantajului la un gol în
scris de Sereș (în min. 32) 
și a acordat cu ușurință un 
penalty gazdelor în min. 87 
(ratat de Niță). Cei mai buni: 
Drăgușin, Dănilă și Demetres- 
cu (Parîngul). Niță (Energia)

V. TEODOBESCV

O ilustrată pe adresa...
...celor care vor trebui să poarte răs

punderea în cazul accidentării vreunui 
copil care jucîndu-se pe aceste prefabri
cate lăsate haotic sînt gata să prilejuiască 
neplăceri. Pentru că, de fapt, ele au fost 
aduse pentru pavatul Aleii Muncii din 
cartierul Coroești în apropierea blocului

E 2, dar, nimeni nu se interesează de... a- 
plicarea lor drept pavaj. Și lunile trec, 
dar peisajul pitoresc dintre aceste blocuri 
continuă să fie întunecat de această rea 
gospodărire...

I 
I
I

Se „înalță” clădirea creșei din Vulcan

Ion LICIU

Constructorii șantierului 
T.C.H. sporesc în aceste zile 
ritmul de muncă la înălțarea 
zidurilor creșei cu 100 de lo
curi a orașului Vulcan. Echi
pa zidarului Constantin Rîjneț, 
sub îndrumarea maistrului E- 
mil Surdu fixează ultimele că
rămizi la pereții parterului, 
urmând ca imediat să înceapă 
ridicarea etajului. La partea 
superioară a zidului, aprovi
zionat fără întrerupere de

Gh. Rîjneț, C-tin. Lungu, M. 
Bădoi, 1. Cîofu, C-tin Ivasuc și 
alții, zidarul Dumitru Rîjneț 
împlinește cu mortar rosturi
le și așează cu iuțeală alte 
cărămizi. Și așa construcția 
noii clădiri avansează zi de zi. 
Toți cei ce lucrează aici sînt 
oameni cu vechime de aproa
pe 10 ani pe acest șantier, 
ceea ce constituie o garanție 
a calității noii clădiri.

Ofertele magazinelor de

I 
I
I
I
I

I

I

Contraste... rutiere
Un fluierat ascuțit străpun

ge zgomotul obișnuit al stră
zii, după care, un glas subți
rel, timid, dar totuși cu o 
tentă de hotărîre, te apostro
fează :

— AȘTEPTAȚI SĂ TREA
CĂ MAȘINILE! TRAVERSA
REA STRĂZII SE FACE PE 
ACOLO...

Te uiți mirat în jur și abia 
atunci observi, la coiful stră
zii un pionier, purtînd însem
nele unui agent de circulație 
care se străduiește să dirijeze 
(uneori cu rezultate destul 
de slabe 1) circulația la col
turi de străzi. Tu, care por- 
nise-și să treci strada în dia
gonală, te oprești, pufin mi
rat dar și amuzat, și, ascul- 
tînd de sfatul „AGENTULUI 
DE CIRCULAȚIE" faci o tra
versare... regulamentară I

...Sînt însă mulfi, mult prea 
mulfi dintre OAMENII MARI, 
care nu vreau să ia în sea
mă pe acești „OAMENI 
MICI" investiți cu „funcfia 
de... agent de circulație" : ba 
uneori îi și apostrofează, 
traversează strada în fugă, pe 
unde vor ei, parcă în neca
zul micilor agenfi...

Unde sînt, în asemenea mo
mente, AGENȚII MARI de 
circulație, care să impună au
toritatea regulilor de circu
lație, A MICILOR AGENȚII 
De ce nu sînt în preajma a- 
cestor pionieri spre a-i spri
jini, a arăta că, REGULILE 
StNT ACELEAȘI ATÎT PEN
TRU CEI MICI CÎT ȘI PEN
TRU CEI MARI?

Șt. PUIU

(Urmare din oag 1)

mere mari), cit și pantalonii 
din jerse sînt singurele arti
cole mai des solicitate și ca
re nu se găsesc în magazin.

— Am căutat niște rochii 
supraelastice, dar din păcate 
va trebui să mai căut'ăm și 
în altă parte, pentru că aici 
nu se găsesc. Unele rochii de 
vară au o croială care nu 
ne satisface _  ne relatau
cumpărătoarele Fira Grigore 
și Melania Stănescu din Pe
troșani.

Alături, la unitatea nr. 1 
„Textile" (responsabil Adolf 
Schreter), vitrinele magazi
nului ilustrează în mod su
gestiv sezonul cald, fiind ex
puse aici o diversitate de im
primeuri, mătăsuri și țesături 
din bumbac. De altfel în ma
gazin se găsesc tot felul de 
țesături adecvate sezonului, 
tergaluri și stofe subțiri, în 
culori variate...

Și în unitatea nr. 2 „Mer
cerie — galanterie- (respon
sabil Martin Schreter), măr
furile specifice timpului căl
duros își găsesc oglindirea 
în diferite sortimente de că
măși, tercoturi, o gamă largă 
de produse de marochinărie, 
ciorapi relon, costume de 
baie pentru femei, genți de 
voiaj, sacoșe de artizanat etc.

— Doream să ne cumpărăm 
slipuri pentru baie, dar nu

găsim în tot orașul. nici 
chiar la Petrila și Vulcan, 
unde am căuta! aceste sor
timente ne spuneau, vădit 
indignați tinerii Nicolae Fi- 
rulescu, Pavel Andreescu. 
Constantin Popescu din Pe
troșani. Poate vor sosi Ia 
sfîrșitul verii, ca și anul tre
cut. Iar unele bluze cu mî- 
necă scurtă, de mărimea so
licitată (46) nu se află, și 
doar este cam mult timp de 
cînd căutăm așa ceva...

Ne-am adresat cu aceeași 
întrebare — ce oferă și ce 
vor oferi cumpărătorilor în 
continuare magazinele ora
șului în acest sezon estival 
— tovarășului Dumitru Poe- 
naru, directorul întreprinde
rii comerciale locale de stat 
pentru produse industriale 
Petroșani, care ne-a spus :

— După cum se poate ușor 
constata, magazinele noastre 
oferă totuși, în aceste zile, 
o abundență de sortimente de 
confecții, tricotaje și țesături 
specifice sezonului cald. In 
atenția noastră va sta și în 
continuare achiziționarea de 
noi game de articole de îm
brăcăminte și încălțăminte în 
pas cu cerințele modei și 
totodată la prețuri convena
bile. Referitor la unele sorti
mente din stofe fine care 
lipsesc din magazinele specia
lizate în desfacerea confecți
ilor, nu avem posibilitate i-

specialitate
mediată de a le achiziționa 
deoarece, fiind majoritatea 
articole din import, repartiția 
acestora ne este limitată.

Va trebui ca și I.C.R.T.I.-ul 
Deva, în contractările pe 
care le face cu diverși fur
nizori să aibă în atenție achizi
ționarea acelor produse care 
au mare căutare în această 
perioadă și care lipsesc din 
depozitele noastre. Dacă va 
exista mai multă preocupare 
și din partea șefilor de uni
tăți, pentru a sonda cerin
țele populației, pentru a ce
re din depozite articolele 
care sînt. solicitate mai mult, 
desigur că pe viitor se va 
avea numai de cîșt'igat la ca
pitolul satisfacerii pretenți
ilor justificate ale cumpă
rătorilor. Atunci doar rapor
tul dintre cerințe și oferte va 
fi echilibrat în folosul atît al 
beneficiarilor cît și al fur
nizorilor.

Mica publicitate
VIND Trabant 601. Stra

da 9 Mai, bloc 2, seara 2, 
ap. 4, Petroșani.

VIND Skoda S 106. Cim- 
pa C.
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Vizita tovarășului
Nicolae Ceaușescu

ULTIMELE ȘTIRI Ultimele stir»i
. ' ■ _ _______*

! V I / i(Urmare din pag. 1)

portează comandantului su
prem că au îndeplinit întoc
mai ordinele sale, înfăptuind 
cu perseverență cerințele di
versificării și perfecționării 
mijloacelor necesare dotării 
unităților militare. In acest 
cadru s-a extins cooperarea 
dintre unitățile de cercetare 
științifică și de producție ale 
armatei cu cele ale industriei 
noastre socialiste, în vederea 
scurtării ciclului de cerceta
re, proiectare și fabricație, 
reducerii cheltuielilor materia
le făcute în apeastă direcție.

Expozița oglindește convin
gător, rezultatele conlucrării 
dintre specialiștii armatei și 
inginerii, tehnicienii și mun
citorii din industria naționa
lă pentru crearea de noi ti
puri de armament și tehnică 
necesare înzestrării forțelor 
noastre armate, pentru asimi
larea în producție a unor noi 
modele de armament, apara
tură modernă. care nu se rea
lizau pînă acum în țară și 
perfecționarea continuă a ce
lor existente în dotare, pen
tru dezvoltarea bazei mate
riale a procesului pregătirii 
de luptă și politice. înaltul 
nivel de concepție și execuție 
ca și diversitatea exponate
lor reflectă inteligența crea
toare a specialiștilor, eficien
ța cercetării științifice.

Luînd cunoștință de aceste 
realizări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază că ele 
trebuie să reprezinte pentru 
industriile construcțiilor de 
nașini, electronică și electro

Președintele Consiliului de Stat, 
NICIILAE CEAUȘESCU, 

a primit delegația parlamentară indiană
(Urmare din pag. 1)

țiat marea importanță a vizi
tei efectuate de președintele 
Consiliului de Stat, în octom
brie 1969, în India, pentru 
promovarea relațiilor cu o 
veche tradiție dintre cele două 
țări. Căldura cu care ați fost 
primit — a subliniat oaspete
le, adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — reflectă 
stima și aprecierea de care vă 
bucurați din partea guvernului 
și poporului indian.

Președintele Camerei Repre
zentanților a arătat că îi revi
ne cinstea de a fi mesagerul 
urărilor de sănătate și viață 
lungă adresate șefului statului 
nostru de președintele Indiei, 
Varahagiri Venkata Giri, de 
primul ministru, Indira Gan
dhi, și Parlamentul indian, al 
sentimentelor de prietenie nu
mite de poporul indian față 
de poporul român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe 
Olaf Paeschke, directorul Editurii „Bertelsmann" 

(R.F.6.) și pe publicistul Heinz Siegert
Marți după-amiază, tovară

șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit pe Olaf Paeschke, di
rectorul Editurii „Bertels
mann" — R.F.G., și pe publi
cistul Heinz Siegert.

Ea întrevedere a participat

Funeraliile academicianului 
Constantin Daicoviciu

Populația Clujului și-a luat 
marți rămas bun de la emi
nentul om de știință și pe
dagog, academicianul Con
stantin Daicoviciu, savant 
patriot, care, prin multilate
rala sa activitate desfășurată 
de-a lungul a peste cinci de
cenii, a servit cu devota
ment și pasiune știința și 
cultura românească.

Din primele ore ale dimi
neții, mii de clujeni, oameni 
de știință, cadre didactice, 
cercetători, studenți, elevi, 
numeroși cetățeni din locali
tățile apropiate, de pe me
leagurile natale, oameni de 
cultură din principalele cen
tre universitare ale țării au 
venit la catafalcul așezat în 
holul, drapat în negru, al 
Casei universitarilor, spre a 
aduce omagiul lor defunctu
lui.' In jurul catafalcului se 
aflau coroane de flori depu
se din partea Comitetului 
Central al P.C.R., Consiliu
lui de Stat, și Consiliu
lui de Miniștri, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, 

tehnică, pentru alte ramuri, 
puncte de plecare în asimi
larea unor instalații și apa- 
rataje de mare complexitate 
sau producerea lor pe scară 
largă, venindu-se în întîmpi- 
narea atît a cerințelor întă
ririi capacității de apărare a 
tării, cît și a necesităților e- 
conomiei noastre în domenii 
unde aceste echipamente au 
o largă aplicabilitate.

In acest sens, secretarul 
general al partidului a indi
cat, între altele, să se trea
că la producția de serie a u- 
nor instalații și aparat'aje e- 
lectronice, în cadrul unui 
program concret eșalonat pe 
întreg cincinalul. Unele din 
echipamentele indicate pri
vesc domenii de mare inte
res pentru economia noastră, 
cum ar fi stațiile meteorolo
gice și radiolocatoarele pentru 
aeroporturi. In fața altor stan
duri ale expoziției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, trasează 
ca sarcină asimilarea unor a- 
gregate care, în afara destina
ției lor militare, pot fi fo
losite în agricultură, la iri
gații, în transporturi și tele
comunicații, în lucrările de 
construcții și terasamente pe 
marile șantiere ale socialis
mului. In contextul unor ast
fel de recomandări, care vi
zează colaborarea mai bună 
a forțelor de cercetare și pro
ducție, finalizarea lor atît în 
planul modernizării și înzes
trării armatei, cît' și în ce 
privește valorificarea acestor 
eforturi și în direcția dez
voltării bazei materiale a e- 
conomiei, se înscriu și alte in

Evocînd cu plăcere vizita 
întreprinsă în India, președin
tele Nicolae Ceaușescu a ru
gat delegația parlamentară să 
transmită președintelui Indiei 
și primului ministru un cor
dial salut din partea sa, iar 
poporului indian urarea de a 
obține noi succese pe calea 
dezvoltării economice și soci
ale, a bunăstării.

In cadrul schimbului de ve
deri asupra unor aspecte ale 
actualității internaționale, s-a 
apreciat cursul pozitiv spre 
destindere și cooperare. S-a 
relevat însemnătatea deosebi
tă pe care o are pentru con
solidarea acestui climat conlu
crarea activă a țărilor în curs 
de dezvoltare, participarea tu
turor statelor — mici, mijlocii 
și mari — la soluționarea pro
blemelor majore ale contem
poraneității. In acest context 
s-a subliniat rolul parlamente
lor — ca expresie a voinței 
popoarelor — la instaurarea 

tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, oaspeții au 
înmînat președintelui Consi
liului de Stat, în semn de o- 
magiu, primul exemplar al 
cărții „Nicolae Ceaușescu — 
știința conducerii pentru o 
Românie modernă". Volumul 
— semnat de Heinz Siegert și 
apărut în editura „Bertels
mann" — prezintă o amplă 

prezidiilor Academiei Repu
blicii Socialiste România, 
Academiei de științe sociale 
și politice, Ministerului E- 
ducației și Invățămîntului, 
Comitetului județean de 
partid și a Consiliului popu
lar județean, Universității 
Babeș-Bolyai, a unor insti
tuții de artă și cultură din 
Cluj și din țară, precum și 
a unor foști colegi, colabora
tori, studenți.

La catafalc se schimbă ul
timele gărzi. Lîngă corpul 
neînsuflețit al lui Constantin 
Daicoviciu au făcut de 
gardă tovarășii Paul Nicules- 
cu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul edu
cației și învățămîntului, Ște
fan Peterfi, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Ștefan 
Mocuța, prim-secretar al 
Comitetului județean de 
partid, Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de 

dicații ale secretarului gene
ral al partidului nostru.

Comandantul suprem al 
forțelor noastre armate s-a 
întreținut cu specialiștii, s-a 
interesai de performanțele 
unor mijloace tehnice prezen
tate, a dat în repetate rînduri 
indicații cu privire la intro
ducerea rapidă în producția 
de serie a prototipurilor de 
armament și echipament o- 
mologate, găsirea unor noi 
posibilități de proiectare și 
fabricare a unor mijloace teh
nice cu un grad de complexi
tate sporit care să incorpore
ze achizițiile de vîrf ale ști
inței și tehnologiei moderne.

Expoziția tehnică milita
ră organizată de Ministerul 
Apărării Naționale a consti
tuit o mărturie grăitoare a 
capacității creatoare a cadre
lor tehnico-inginerești din ar
mată, a marilor posibilități 
de care dispune industria 
noastră socialistă de a contri
bui la înzestrarea forțelor 
noastre armate cu ceea ce le 
este necesar pentru a-și înde
plini misiunea încredințată 
de partid și popor.

Felicitînd pe specialiștii ar
matei pentru realizările și 
creațiile lor originale, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că a- 
ceștia vor face totul pentru 
a se autodepăși, pentru a ob
ține rezultate și mai bune, 
urîndu-le succes în activita
tea închinată întăririi și mo
dernizării forțelor noastre 
armate.

(Agerpres)

în lume a unei noi politici, 
la edificarea unui climat de 
pace, securitate și înțelegere.

S-a remarcat de ambele 
părți că vizita parlamentari
lor indieni în România repre
zintă un aport la mai buna 
cunoaștere reciprocă, la întă
rirea și promovarea raportu
rilor de colaborare prieteneas
că româno-indiană.

Oaspeții, au exprimat vii 
mulțumiri pentru onoarea 
ce li s-a făcut de a 
fi primiți de președintei^ 
Nicolae Ceaușescu, precum și 
pentru ospitalitatea și priete
nia de care s-au bucurat pre
tutindeni în țara noastră, au 
împărtășit impresiile deosebit 
de pozitive cu privire la reali
zările poporului român, de 
care au luat cunoștință, în 
mod nemijlocit, în timpul vi
zitei.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

biografie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în contextul ’ isto
riei contemporane a României, 
activitatea revoluționară des
fășurată de-a lungul a 40 de 
ani în slujba propășirii patri
ei, contribuția importantă adu
să Ia elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe ro
mânești.

In continuare, a avut loc o 
convorbire cordială.

științe sociale și politice, 
Radu Voinea, secretar gene
ral al Academiei Republicii 
Socialiste România, Ștefan 
Pascu, rectorul Universității 
Babeș-Bolyai.

Sînt prezentate condolean
țe familiei academicianului 
Constantin Daicoviciu.

La mitingul de doliu au 
luat cuvîntul tovarășii: Paul 
Niculescu-Mizil în numele și 
din însărcinarea Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist .Român, Consiliului de 
Stat, Consiliului de Miniștri, 
în numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Ștefan 
Peterfi din partea Consiliu
lui de Stat, Radu Voinea, d'in 
partea Academiei Republicii 
Socialiste România, profeso
rul Ștefan Pascu și Horațiu 
I. Crișan, cercetător la Insti
tutul de istorie și arheologie 
din Cluj.

După încheierea adunării 
de doliu, cortegiul funerar 
se îndreaptă spre Cimitirul 
central al orașului unde a 
avut loc înhumarea.

lin

lucrările Comitetului special al 0. IE II. 
pentru definirea agresiunii

Cuvîntul
GENEVA 29 (Agerpres). — 

La Geneva continuă lucrări
le Comitetului special al 
O.N.U. pentru definirea agre
siunii.

Luînd cuvîntul în plenul 
Comitetului special, șeful de
legației române, ambasadorul 
Constantin. Ene, a relevat că 
România a luat parte la lu
crările comitetului, convin
să de importanța deosebită 
pe care ar avea-o, pentru 
consolidarea păcii și întări
rea securității internaționale, 
o definiție completă și una
nim acceptată a agresiunii 
și, totodată, ferm decisă să-și 
aducă o contribuție activă și 
constructivă la o asemenea 
operă. In continuare, el s-a 
oprit asupra unor chestiuni 
care prezintă o deosebită im
portanță pentru elaborarea 
unei definiții complete a a- 
gresiunii.

„împărtășim părerea majo
rității delegaților — a arătat 
reprezentantul țării noastre 
— potrivit căreia suveranita
tea trebuie inclusă în defi
niția generală a agresiunii ca 
principiu distinct, alături de 
principiile respectării inte
grității teritoriale și indepen
denței politice a statelor"

Referindu-se la problema 
interzicerii folosirii sau a a- 
menințărilor cu folosirea ar
melor de distrugere în ma
să, reprezentantul român a 
apreciat că. în dispozitivul 
definiției agresiunii, trebuie 
să existe o. prevedere specia
lă care să consfințească obli
gația statelor de a nu folosi 
sau amenința cu folosirea u- 
nor asemenea arme în nici o 
împrejurare împotriva nici 
unui stat.

Definiția agresiunii — a a- 
rătat vorbitorul — trebuie de 
asemenea, să cuprindă pre
vederi în legătură cu folosi
rea licită a forței, reglemen
tare concepută și interpreta
tă în litera și spiritul artico
lului 51 din Carta Națiunilor 
Unite. După cum se știe, drep-

• In capitala Norvegiei au 
luat sfîrșit „Zilele păcii țări
lor nordice" — reuniune la care 
au participat reprezentanți ai 
Organizațiilor pentru apărarea 
păcii din Danemarca, Finlan
da, Norvegia, Polonia, R. D. 
Germană, R. F. Germania, 
Suedia și U.R.S.S.

• La Rabat au avut loc con
vorbiri între regele Hassan al 
II-lea al Marocului și Noro
dom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, președintele 
Frontului Unit Național al 
Cambodgiei, aflat în vizită în 
Maroc. Convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă 
cordială.

• In legătură cu o informa
ție transmisă, la 27 mai, din 
Saigon, de agenția Reuter, în 
care se afirma că R. D. Viet
nam și Statele Unite ar fi a- 
jtlns Ia un acord asupra unui 
plan privind încetarea războ
iului în Cambodgia, agenția 
V.N.A. a fost autorizată să 
dezmintă această știre ca fi
ind lipsită de orice temei.

• In cadrul manifestării

FILME
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PETROȘANI — 7 Noiem 
brie : Moartea regelui negru-, 
Republica : 19 fete și un ma
rinar ; PETRILA: Doamna 
și vagabondul ; LONEA — 
Minerul : Zestrea ; VUL
CAN : Fericit cel care ca 
Ulise ; LUPENI — Cultu
ral : Născut liber ; Munci
toresc : Vagabondul ; URI- 
CANI: Misiunea sublocote
nentului Sipos.

șefului delegației române
t’ul internațional contempo
ran conferă fiecărui stat drep
tul la legitimă apărare, în 
cazul în care teritoriul său 
face obiectul unui act de a- 
gresiune.

Ărătînd că o definiție com
pletă a agresiunii va trebui 
să consfințească dreptul po
poarelor la autodeterminare, 
reprezentantul țării noastre 
a menționat că România a 
propus, ca și la sesiunea tre
cută, includerea unei preve
deri al cărei conținut are 
drept scop reafirmarea drep
tului popoarelor de a se opu- 

R.P. BULGARIA. Aspect de muncă dintr-o secție a 
Uzinelor constructoare de mașini „Nikola Vaptzarov" 
din Plevna, uzină specializată în fabricarea turbinelor și 
preselor.

culturale internaționale ..Seri
le de muzică de operă", or
ganizate la Skoplie, un colec
tiv de prim-soliști ai Operei 
Române din București a pre
zentat spectacolul cu opera 
„Bărbierul din Sevilla", de 
Rossini.

• Comandantul șef al for
țelor armate ale Boliviei, ge
neralul J. Zenteno Anaya, a 
fost eliberat, luni, din această 
funcție, Ia cererea sa, de că
tre președintele Hugo Banzer 
Suarez. Nu au fost furnizate 
detalii privind demisia lui 
Anaya.

* In orașul cehoslovac 
Kolin a fost inaugurată, marți, 
expoziția internațională de 
mașini agricole și de prelu 
crare a lemnului. Prin inter
mediul unor cunoscute între
prinderi de comerț exterior, 
sînt prezentate aici cele mai 
recente realizări ale construc
torilor de mașini și instalații 
pentru agricultură, cît și pen
tru întreprinderile forestiere, 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Polonia și Ro
mânia.

crofon, melodia preferată ;
9.00 Buletin de știri; 9,30 
Viața cărților; 9,50 Muzi
că ușoară: 10,00 Buletin de 
știri ; 10,05 Cîntece și dan
suri dobrogene : 10,30 Vreau 
să șt'iu; 10,50 Cîntece de 
muncă ; 11,00 Buletin de 
știri ; 11,05 Muzică ușoară; 
11.15 Litera și spiritul legii;
11,30 Patru dansuri germa
ne și Șase contradansuri de 
Mozart; 12,00 Discul zilei — 
Diana Ross; 12,30 Intilnire 
cu melodia populară și in
terpretul preferat ; 13,00
Radiojurnal; 13,30 Concert 
de prînz; 14,00 Compozito
rul săptămînii; 14,40 Din o- 
peret'ele lui Filaret Barbu; 
15,00 Buletin de știri ; 15,05 
Fișier editorial; 15,15 Cînte
ce populare; 15,30 Muzică 
de estradă; 16,00 Radiojur
nal; 16,15 Pe drumul ma
relui partid — cîntece; 16.30 
Știința la zi ; 16,35 Melodii 
de Alexandru Mandy ; 16,50 
Publicitate radio ; 17,00 - 

ne oricăror forme de domina
ție străină, drept recunoscut 
și confirmat' în repetate rîn
duri de Națiunile Unite.

Apreciind că agresiunea 
este crima internațională cea 
mai gravă, șeful delegației 
române a arătat : „Este cu 
totul normal să existe dispo
ziții în definiția agresiunii în 
care să se spună, în termeni 
clari, fermi și preciși, cum 
vor fi calificate actele de a- 
gresiune și ce responsabilități 
incumbă comiterea lor auto
rului sau autorilor unor ast
fel de acte".

A
încheierea reuniunii

la nivel înalt a O. U. A.
ADDIS ABEBA 29 (Ager-

preș). — La Addis .Abeba a 
luat sfîrșit, marți, ce-a de-a 
zecea reuniune Ia nivel înalt 
a Organizației Unității Afri
cane, care a coincis cu sărbă
torirea unui deceniu de acti
vitate a O.U.A. Participanții 
au adoptat în unanimitate de
clarația politică redactată .cu 
prilejul acestui eveniment, 
precum și declarația privind 
cooperarea, dezvoltarea și in
dependența economică a țări
lor Africii.

Acțiuni ale forțelor 
patriotice cambodgiene

CAMBODGIA 29 (Agerpres) 
— Forțele patriotice cambod
giene au atacat, în noaptea 
de luni spre marți, unitățile 
lonnoliste dislocate la Prek 
Lek Pram, localitate situată 
tot pe șoseaua nr. 5, au fost 
supuse unui puternic tir de 
artilerie.

Lucrări simfonice mai 
puțin cunoscute ; 17,30 Con
cert de muzică populară; 
18,00 Orele serii ; 20,00 Ze
ce melodii preferate i 
20,45 Consemnări ; 20,50 In
terpret! ai cînt'ecului popu
lar; 21,00 Revista șlagăre
lor; 21,25 Moment poetic ; 
21,35 Bijuterii muzicale ; 
22,00 Radiojurnal ; 22,30
Concert de seară; 24,00 Bu
letin de știri; 0,03—5,00 Es
trada nocturnă.

9,00 Curs de limbă engleză. 
Lecția a 55-a ;

9,30 „Micii meșteri mari" 
pregătesc daruri pentru 
Ziua copilului -,

10,00 Telex ;
1.0,05 Publicitate ;
10,10 Reportaj- TV. : Ecouri

□
Consultările multilaterale 

de la Helsinki
HELSINKI 29 — Trimisul

special, Dumitru Ținu, trans
mite : Grupul de lucru 
pentru problemele cultu
rale a ajuns, marți, la 
un acord în ce privește prin 
cipalele prevederi ale docu
mentului cuprinzînd instrucțiu
nile pentru comisia ce se va 
ocupa de aceste aspecte ale 
cooperării, în faza a doua a 
conferinței europene.

Se are în vedere ca, în ca
drul conferinței, să fie elabo
rate măsuri concrete în vede
rea extinderii și intensificării 
cooperării și schimburilor în 
diverse domenii ale culturii, 
promovării cunoașterii recipro
ce a realizărilor în literatură 
și artă, dezvoltarea contactelor 
între oamenii de cultură și ar
tă, elaborarea de programe de 
cooperare pe termen lung, pre
cum și stabilirea de măsuri în 
scopul facilitării contactelor

Un triumf al maselor populare 
din Argentina :

Legalizarea partidului comunist
BUENOS AIRES 29 (Ager

pres). — Președintele Argen
tinei, Hector Campora, a ho- 
tărît atît abrogarea legii cu 
privire la interzicerea activi
tății legale a partidului comu
nist, cît și a altor măsuri re
presive — anunță agențiile 
TASS și Associated Press. Un 
comunicat oficial al Partidului 
Comunist din Argentina 
(P.C.A.) relevă că instalarea 
Comitetului Central al P.C.A. 
se va face în cursul acestei 
săptămîni.

Referindu-se la semnificația 
acestui eveniment, Ariei Ma
riani, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.A., se
cretarul organizației din ca
pitală a P.C.A., a spus că ho- 
tărîrea privind legalizarea ac
tivității Partidului comunist 
și deschiderea sediilor acestu
ia reprezintă un triumf al 
maselor populare în lupta lor

Importantele documente a- 
doptate relevă hotărîrea țări
lor membre ale organizației 
africane de â lupta cu consec
vență pentru eliberarea depli
nă, a Africii, pentru dezvolta
rea economică independentă a 
statelor continentului și pen
tru promovarea, în continuare, 
a relațiilor de cooperare inter- 
africane.

S-a stabilit ca viitoa; ca re
uniune la nivel înalt a Orga
nizației Unității Africane să 
aibă loc în capitala somaleză, 
Mogadiscio, în iunie 1974.

Se anunță, de asemenea, că, 
în pofida intervențiilor avia
ției Statelor Unite, patrioții 
au reușit să avarieze două na
ve de transport și două tan
curi petroliere care se îndrep
tau, pe Mekong, spre Pnom 
Penh.

le pădurii (reluare) j
10.30 Desene animate j
10.40 Film serial : Umbrele 

• dispar în plină zi. Ul
timul episod ;

11,45 La ordinea zilei. Azi, 
județul Ialomița (relua
re) i

12,00 Revista literară TV. 
(reluare);

13,00 Telejurnal ;
17.30 Curs de limbă germa

nă. Lecția a 55-a (re
luare) ;

18,00 Telex ;
18,05 Tragerea Pronoexpres;
18.15 Diaiog. Tema progre

sului în ideologia pa
șoptistă ;

18.40 Muzica. Emisiune de 
actualitate muzicală ;

19,00 Timp și anotimp în a- 
gricultură ;

19,20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul

înainte de termen. 
1973 -- an hotărîtor i 

20,00 Cîntecul săptămînii.
Primul loc de pe pă- 
mint î 

umane, a schimburilor turisti
ce și sportive etc.

Grupul pentru probleme de 
procedura a continuat dezba
terile asupra locului de des
fășurare a celor trei faze ale 
conferinței. Cu acest prilej, 
delegația română, a reamintit 
propunerea țării noastre ca 
prima fază, la nivelul miniștri
lor de externe, să se desfășoa
re la Helsinki, țar celelalte do
uă, în alte țări. Relevînd nece
sitatea aplicării principiului ro
tației și în ce privește locul 
conferinței, reprezentanții a 
numeroase state participante 
și-au exprimat sprijinul pentru 
propunerea României.

In aceeași zi a continuat ac
tivitatea de redactate în gru
pul de lucru pentru probleme
le cooperării economice, teh- 
nico-științifice și în domeniul 
protejării și ameliorării mediu- 
lu înconjurător.

neîntreruptă pentru libertăți 
democratice. In prezent, a 
spus el, în rîndurile P.C.A. și 
ale Federației Tineretului Co
munist se află peste 150 000 
de membri.

Ariei Mariani a arătat că 
primii pași ai guvernului Cam
pora corespund năzuințelor 
poporului. „Noi, comuniștii, a 
subliniat el în încheiere, vom 
acorda guvernului un sprijin 
hotărî t".

---<---  
Misiunea 
„Skylab"

HOUSTON 29 (Agerpres). — 
Treziți marți, la ora 13,00, ora 
Bucureștiului, prin apeluri de 
la Houston, astrenauții Conrad, 
Kerwin și Weitz au început 

■cea mai aglomerată zi de lucru 
din cele petrecute pînă în 
prezent în spațiu. In timp ce 
Conrad și Weitz au trecut 
la utilizarea unor senzori deo
sebit de sensibili pentru pros
pectarea unor resurse terestre, 
Kerwin a început să „fotogra
fieze" Soarele cu cel mai pu
ternic telescop lansat pînă a- 
cum în spațiu, sperîndu-se, de 
asemenea, în obținerea unor 
foarte reușite fotografii sola
re.

Intr-o convorbire avută cn 
directorul centrului spațial 
Christopher Kraft, cu controlo
rul de zbor și cu directorul 
de zbor responsabil de opera
țiunile care revin echipajului, 
comandantul stației „Skylab", 
Charles Conrad, a cerut amî- 
narea cu două zile a unor ex
periențe, pînă cînd echipajul 
se va readapta noului program, 
precizînd, de asemenea, că e- 
x-ercițiul medical cu bicicleta 
este, dificil de efectuat. El a 
adăugat că pedalarea în stare 
de imponderabilitate a creat, o 
anumită dificultate, comparativ 
cu cea de pe Pămînt.

Pe de altă parte, medicul e- 
chipăjului, Joseph Kerwin, a 
continuat, marți, experiențele 
medicale, înregistrînd diverse 
reacții ale organismului uman 
în condițiile muncii în stare de 
imponderabilitate.

20,05 Teleobiectiv ;
20,20 Telecinemateca. Man

taua. Producție a stu
diourilor cinematogra
fice sovietice ;

21,30 Finala „Cupei Campio
nilor Europeni" Ia 
fotbal : Ajax Amster
dam — Juventus To
rino. Transmisiune di
rectă de la Belgrad. In 
pauză — Telejurnal.

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani : 4- 
18 grade ; Paring 4- 10 gra
de :

Minimele : Petroșani : 4- 
5 grade ; Paring 4- 4 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE :

Vreme instabilă cer mai 
mult noros. Pe alocuri, a- 
verse slabe. Vint slab din 
nord.

Redacția ți administrația ziarului ; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662. Tiparul - întreprinderea poligrafică Hunedoara - Subunitatea Petroșani 40 396

PROGRAMUL I. 5.00 Bu
letin de știri; 5,05 Melodii 
în zori de zi; 5.20 Drag mi-e 
cîntecul și jocul; 5,40 Jurnal 
agrar; 5,50 Muzică ușoară; 
6,00 — 8,08 Radioprogra- 
mul dimineții ; 8,08 Ma
tineu muzical ; 8,25 Mo
ment poetic ; 8,30 La mi


