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Minerii de la Lonea

Cu planul pe cinci luni
îndeplinit
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La sfîrșitul zilei de ieri și colectivul Exploatării miniere Lonea a putut raporta îndeplinirea planului la producția de cărbune primele cinci luni ale cestui an.In cartea de întrecere
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a minei, în care sînt înregistrate succese în dreptul maANUL XXX Nr. 7332
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Intîlnirea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

cu activul de partid
al armatei

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forțelor noastre armate, miercuri au continuat lucrările activului de partid pe Ministerul Apărării Naționale.Intr-o atmosferă de puternică însuflețire, de profundă dragoste și atașament față de partid, de conducătorul iubit al partidului și statului nostru, participanții au întâmpinat cu ovații sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu în aula Academiei tare.Secretarul general al dului a fost însoțit de
Mili-parti- tova-

rășii Ion Gheorghe Maurer și Virgil Trofin, precum și de general colonel Ion Co- man, șef de secție la C.C. al P.C.R.La lucrările activului au luat parte general de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale, general colonel Ion Gheorghe, prim-ad- junct al ministrului și șef al Marelui Stat Major, general maior Constantin Opriță, adjunct al ministrului și secretar al Consiliului Politic Superior, adjuncți ai ministrului, generali și ofițeri din comandamentele de armate și de arme, din direcțiile centrale, comandanți de mari unități, unități și ai instituțiilor militare de învățămînt, secretari ai consi-

liilor politice și ai comitetelor de partid.Timp de două zile,. participant» au analizat pe larg — în lumina înaltelor exigențe imprimate de hotărârile Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R., a programului de e- ducație patriotică și comunistă, elaborat de Plenara Comitetului Central din noiembrie 1971 — rezultatele activității obținute pînă acum în cadrul armatei, precum și măsurile ce se impun a fi luate în continuare pentru creșterea rolului organizațiilor de partid, comuniștilor în al tuturor activitatea(Continuare în pag. a 4-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe secretarul 

general al Partidului 
Social

R.
Democrat 

F. GermaniaTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit, miercuri după-amiază, pe Holger Borner, secretar general al Partidului SociaJ Democrat din Republica Federală Germania, și pe Hans Eberhard Dingels, șeful Secției relații externe a P.S.D.La întrevederetovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al a participatP.C.R.

Cu prilejul întâlnirii au fost discutate probleme de interes comun ale extinderii raporturilor de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Social Democrat din Republica Federală Germania, ale dezvoltării, și întăririi în continuare a relațiilor existente pe diverse planuri, dintre Republica Socialistă România și Republica Federală Germania.întâlnirea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă de caldă prietenie.
Cu privire la convocarea 

celei de-a XXVII-a Sesiuni 
a Consiliului de Ajutor 
Economic ReciprocLa 5 iunie a.c., la Praga, vor începe lucrările celei de-a XXVII-a Sesiuni a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.In conformitate cu înțeiege-

rea . intervenită, Sesiunea va desfășura la nivelul șefilor de guverne din țările membre ale C.A.E.R.
Cuvintarca tovarășului Nicolae CeaușescuStimați tovarăși.

am fost informat, ce am ascultat din tovarășilor care au precum și din ex- apărării

Aș dori să încep prin a vă adresa dumneavoastră, activului de partid al armatei, comuniștilor și tuturor militarilor armatei noastre un salut călduros din partea Comitetului Central al Partidului, Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri, precum și din partea mea personal. (Aplauze puternice; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.").Adunarea activului de partid din armată a analizat munca desfășurată în anul trecut în vederea ridicării nivelului pregătirii politice și de luptă a trupelor, a întăririi disciplinei și exigenței în toate sectoarele de activitate.După cît și din cele expunerile vorbit azi,punerea ministrului naționale, tovarășul Ioniță, a reieșit că, într-adevăr, în activitatea lor, organizațiile de partid, organizațiile Uniunii Tineretului Comunist, consiliile politice au obținut o serie de rezultate bune. Prin munca pe care au desfășurat-o în a- ceastă perioadă comuniștii s-au situat în primele rînduri în îndeplinirea sarcinilor care au revenit unităților, tuturor militarilor forțelor noastre armate.De altfel, nu de mult, Ia Secretariatul Comitetului Central al partidului s-a analizat activitatea organelor politice și a organizațiilor de partid — și trebuie să vă spun că concluziile au fost în general pozitive. Ne bucură faptul că în armată aproape totalitatea ofițerilor, o bună parte din subofițeri și o parte însemnată din militarii în termen sînt membri ai partidului, că ei acționează cu toată hotărîrea pentru a transpune în viață, în acest important sector al activității statului nostru, ho- tărîrile partidului și guvernului. Dacă adăugăm la numărul membrilor de partid și pe membrii Uniunii Tineretului Comunist, am putea spune că, pe drept cuvînt, întreaga noastră armată este formată din comuniști, (lin oameni devotați trup și suflet politicii

partidului nostru comunist, cauzei socialismului, intereselor națiunii noastre socialiste, hotărîți să facă totul pentru ridicarea continuă a pregătirii militare, a însușirii tehnicii și mijloacelor moderne de luptă, pentru ridicarea cunoștințelor lor politico-ideologice, în așa fel încît să poată orice moment cele mai bune cinile pe care partidul, cit și în general, în fața armatei. (Aplauze puternice, prelungite).Am vizitat ieri expoziția în care au fost prezentate unele mijloace tehnice de luptă ; atît cele care au intrat în dotare în ultimii ani, cît și cele care sint rezultatul activ» specialiștilor din cadrul forțelor armate și din industria noastră socialistă, în general, în vederea perfecționării mijloacelor de luptă în concordanță cu cererile științei și tehnicii contemporane, a ridicării pe această cale a capacității de luptă a armatei noastre. Mi-au făcut o bună impresie străduințele și rezultatele obținute în această direcție în ultimii doi ani. Desigur că necesitatea perfecționării continue a tehnicii de luptă, a dotării armatei cu mijloace moderne constituie una din preocupările importante ale partidului și guvernului țării noastre. De altfel vă sînt cunoscute eforturile pe care le facem în această direcție ; unii tovarăși s-au și referit Ia aceasta aici și nu pot decît să apreciez în mod deosebit preocuparea cadrelor militare, a cercetătorilor, a industriei noastre, de a îndeplini in cît mai bune condițiuni sarcinile puse în fața armatei în problemele legate de dotarea ei cît mai corespunzătoare. Fără îndoială, știința și tehnica se perfecționează continuu. Noi ne propunem să producem numai anumite mijloace de luptă. Sîntem și vom fi și în viitor legați de un import însemnat al tehnicii moderne din țările prietene, din statele socialiste, îndeosebi din Uniunea Sovietică — dar avem în același timp și obligația — nu numai economică,

in în sar- atitîndeplini condițiuni Ie pun poporul nostru

dar șl politică și ca țară socialistă— de a face totul pentru a crește contribuția noastră Ia dezvoltarea tehnicii și la perfecționarea mijloacelor de luptă. De aceea, eu consider că și în continuare va trebui să acordăm o atenție sporită acestei preocupări. Sînt convins că putem și va trebui să soluționăm în mai mare măsură atît necesitățile de dotare ale armatei noastre, cît și de perfecționare și creare de noi mijloace de luptă mai moderne.Trebuie să avem în vedere, tovarăși, condițiile războiului viitor, — dacă se va ajunge acolo, deși noi facem totul și sperăm să reușim să evităm un nou război. Dar cît timp există armata trebuie să ne preocupăm permanent de a crea mijloacele corespunzătoare, să ne gindim în ce condițiuni vom desfășura războiul, ce trebuie să facem, de ce mijloace trebuie să dispunem pentru a putea să apărăm cît mai bine independența patriei, pentru a aduce o contribuție cît mai mare Ia cauza comună a socialismului, la apărarea independenței tuturor popoarelor lumii. (Aplauze puternice).Cunosc, de asemenea, rolul și contribuția pe care o aduc unitățile militare la lucrările de irigații, de construcții și econo- Ia în- sarci- elabo-
altele, Ia dezvoltarea miei noastre socialiste, făptuirea cu succes a nilor planului cincinal rat de Congresul al X-lea al partidului. Nu aș dori să mă opresc acum mai pe larg a- supra acestei probleme. De altfel, aici, mai mulți tovarăși au făcut referiri la această contribuție. Doresc numai să menționez că dăm o înaltă apreciere felului în care militarii, unitățile militare, își îndeplinesc sarcinile domeniu. Este de armata, ca o parte Iă a statului, ca voinței poporului nostru, poate să nu fie activă la înfăptuirea măsurilor de dezvoltare a economiei, a societății noastre socialiste în general. însăși ridicarea capacității de luptă, posibilitățile de dotare tehni-

în acest înțeles că inseparabi- expresie a nu participantă tuturor

Sesiunea Comitetului Administrativ
al Uniunii Internaționale
a Sindicatelor Minerilorau înce-Miercuri dimineața put în Capitală lucrările Sesiunii Comitetului Administrativ al Uniunii Internaționale a Sindicatelor Minerilor. ■ La sesiune participă reprezentanți ai sindicatelor minerilor din R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, Cipru, Congo, Franța, R.D. Germană, India, Italia, R.P. Polonă, România, Uniunea Sovietică și R.P. Ungară, precum și un reprezentant al Federației Sindicale Mondiale.Pe ordinea de zi a sesiunii se află înscrise probleme privind activitatea desfășurată de Uniunea Internațională a Sin-

dicatelor Minerilor, în sprijinul luptelor desfășurate de a- cest detașament pentru revendicări economice și sociale, pentru îmbunătățirea protecției și securității muncii în subteran, probleme legate de pregătirile în vederea participării U.I.S. la cel de-al VIII-Iea Congres Sindical Mondial și la viitoarele reuniuni ale comisiilor de ramură ale Biroului Internațional al Muncii, planul de muncă și măsurile ce vor fi întreprinse pentru cea de-a 25-a aniversare a creării Uniunii Internaționale a Sin-

dicatelor Minerilor, manifestare care va avea loc 1974.Președintele U. I. S. Jan Les, a adresatpentru primirea călduroasă făcută, subliniind că minerii din întreaga lume urmăresc cu' deosebit interes importantele realizări obținute de minerii și de toti oamenii muncii din România și a transmis urări de noi succese poporului român în opera de struire a socialismului.(Agerpres)

Stimați tovarăși,

mare tine- con- lume

că, felul în care armata noastră va fi nevoită să lupte — dacă se va ajunge acolo — cer o strînșă legătură cu poporul, o participare activă la întreaga viață socială, prin a- ceasta sudîndu-se strîns această unitate inseparabilă și asî- gurînd, în același timp, armatei noastre sprijinul activ din partea întregii națiuni, în orice condițiuni. (Aplauze puternice).Apreciem, de asemenea, în mod deosebit activitatea educativă și politică de dezvoltare și formare a conștiinței socialiste la toți militarii, aceasta fiind, de asemenea, de o importanță în formarea rei generații în spiritul cepției înaintate despreși viață, al eticii și echității socialiste. Iată de ce putem spune că de fapt nu există latură a activității econoinico- sociale din patria noastră în care armata să nu fie o participantă activă, să nu-și aducă contribuția sa de mare însemnătate. Tocmai de aceea, militarii forțelor noastre armate sînt înconjurați permanent cu grijă, cu dragoste de partid, de popor, de conducerea partidului și statului. (Aolauze puternice).Ținînd seama de toate a- ceste rezultate, Comitetul Central al partidului, Consiliul de Stat, Consiliul de Miniștri și eu personal dăm o apreciere foarte înaltă activității ofițerilor, subofițerilor, ostașilor, organizațiilor de partid și de tineret, consiliilor politice, comandamentelor, și adresăm cele mai calde felicitări tuturor pentru rezultatele obținute pînă acum și urări de noi succese. (Aplauze puternice, prelungite ; urale).

Dind această înaltă apreciere asupra rezultatelor obținute pînă acum, nu putem trece însă cu vederea unele neajunsuri și lipsuri — a umbri în vreun fel ce este bun. Dar, ca în sectoarele de activitate, domeniul armatei nostru ține seama și de ceea ce s-a realizat în bune condițiuni, și de anumite neajunsuri și lipsuri, în dorința de a găsi căile cele mai potrivite pentru lichidarea pentru îmbunătățirea rală a activității.Unii tovarăși s-au la aceste neajunsuri. Cred că in cadrul unei adunări a activului pe armată poate s-ar fi putut manifesta ceva mai multă exigență și mai mult spirit autocritic, pentru că totuși — așa cum am reținut noi la Secretariatul Comitetului Central — sînt încă u- nele aspecte negative ce nu ar trebui să se manifeste și de care trebuie să ne preocupăm serios pentru a le înlătura. Sper, însă că deși ele nu au fost prea în amănunțime analizate, vor fi avute în vedere în activitatea viitoare, atît de către comandanți, de comandamente, cît și de consiliile politice, de organizațiile de partid și de U.T.C., organizîndu-se în așa fel tivitatea încît ele să fie liminate și să se asigure creștere mai puternică a velului pregătirii de luptă și politică a armatei noastre.Fără îndoială că plan trebuie să stea, tinuare, ridicarea

Bilanț fructuos 
la construcții-montajeUn calcul estimativ efectuat ieri, avînd ca suport principal realizările meritorii obținute pe primele patru luni din an precum și desfășurarea rodnică a activității in cadrul lunii în curs dovedește că muncitorii, tehnicienii și inginerii lotului Vulcan al Șantierului „Valea Jiului" al T.C.M.M. vor putea raporta, după cinci luni trecute din an, realizarea și depășirea sarcinilor la principalii indicatorii de plan. Cotele înalte de depășire atinse cu rezultatele muncii situează colectivul lor în fruntea întrecerii cu ceilalți constructori ai șantierului Valea Jiului al T.C.M.M. din care prezentăm cele mai însemnate cu care se mai :
♦120 la
♦
♦50 lei; au fost supuse recepției și predate beneficiarilor obiective de mare interes pentru economia Văii Jiuli.Menționăm doar cîteva din numeroasele formații lucru evidențiate în dobândirea acestor reușite.: Petru Ai- Ienei, Ioan Gheorghiță, Dumitru Butucel și Nicolae lorga.

producția globală se va realiza în sută ;productivitatea muncii pe salariat Economii bănești Ia fiecare 1000
va încheia lunaproporție de cca.— 110 la sută Iei producție >

15de

jorității sectoarelor, pe de frunte se situează lectivul sectorului III, re a extras, la zi de la ceputul anului, un plus cărbune de 7 834 tone,care peste 2 700 tone extrase în această lună. Este urmat de sectoarele 1(4-1 400 tone și IIIn găzi. lună aniversare a eliberării triei de sub jugul fascist să fie întîmpinată cu noi succese, primul loc îl dețin minerii conduși de Marin Ciubăr, din sectorul I al minei, cu 844 tone cărbune extrase suplimentar față de planul pe' perioada trecută din an, după situează brigăzilede loan Cojocaru Baciu din sectorul respecttiv 305 tone extrase în plus pe luna mai), Traian Molnar, sectorul I și brigada de tineri Constantin Chițoiu, sectorul V. A- semenea lor, își dispută în- tîietatea și brigăzile de investiții conduse de TeodorFlutur și Gherasim Futo.

de Ia începutul anului) (4- 911 tone cărbune), întrecerea dintre bri- amplificată în ultima de dorința ca a 29-a pa-

care se conduse și IoanIII (329

colectivitate
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Formarea multilaterală a viitorilor
specialiști un proces educativ

în continuă perfecționareCunoașterea temeinică a tot ceea ce este valoros în domeniile culturii, științei și tehnicii contemporane, însușirea concepției marxist-leniniste despre lume și viață, stăpîni- rea deplină a profesiunii'făurirea omului înaintat cu o înaltă conștiință socialistă sînt deziderate ce se află mereu în preocupările comitetului de partid al Institutului de mine din Petroșani, deziderate cărora activul de partid al institutului, cadrele didactice ie acordă atenția cuvenită, tocmai pe baza cunoașterii caracterului lor primordial, esențial, în-etapa ce o străbatem. Este suficient să amitim, în sensul celor afirmate mai sus, stăruințele depuse de comuniștii acestei citadele universitare, preocupările comitetului de partid, ale

birourilor organizațiilor de bază, pe facultăți și ani de studii, în îmbunătățirea permanentă a procesului de învăță- mînt, proces care cuprinde, deopotrivă, intr-un tot unitar, ațît pregătirea profesională a studenților cît și cea politică, ideologică. An de. an, acest proces de educație multilaterală este finalizat , cu noi promoții de cadre, cu noi ingineri, conducători ai producției, cărora le revin sarcini de mare răspundere în contextul . economiei noastre.Recent, preocupările comitetului de partid al institutului au fost supuse analizei în ședința de lucru a biroului Comitetului municipal de partid. Și cu acest prilej a reieșit faptul că, în direcția formării studenților pe planuri multilate-

acțiunile creșterea generale, membrilor
întreprinse rolului adu- activizares comitetului

rale s-au obținut însemnate succese față de anii trecuți. In sfera acestor preocupări se înscriu pentru nărilor tuturorde partid, ai birourilor organizațiilor. de bază, întărirea vieții de organizație, lărgirea democrației interne, sporirea combativității, a spiritului critic și autocritic în sînul organizațiilor. Considerând procesul de învățămînt ca una din căile principale de pregătire profesională și de formare po- litico-ideologicâ a studenților, comitetul de partid al institutului s-a preocupat, în permanență, de îmbunătățirea lui,(Continuare în pag. a 3-a)
I. MUSTAȚA

în anulMinerilor mulțumiri
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Un drum cu totul neeconomicos
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Dîlja in1972 auDe cursul fost predate pentru revalorificare 382 tone de diferite oteluri vechi, rezultate din casări de utilaje, armături metalice deteriorate și altele, în valoare de aproximativ 229 000 Iei. Dar, să vedem care este situația în anul în curs ?Planul de colectare și valorificare a fierului vechi este de 100 de tone pe fiecare trimestru. Deci, de 400 tone pe an. In trimestrul s-au predat I.C.M.-ului troșani 52 tone de fier vechi. Deci, planul a fost realizat în proporție de numai 52 la sută din planul trimestrului. Ce e drept, s-au întîmpinat unele greutăți din cauza intemperiilor, a frigului.Care este situația în prezent ? La această întrebare a răspuns inginerul Tiberiu

la mina anului

deIPe-

Bindea, șeful sectorului qe« neral al minei.— Intr-adevăr, în trimestrul I nu am realizat planul, dar în luna aprilie am predat I.C.M. 39 tone de fier vechi, iar în luna mai, pînă în data de 21 o cantitate de 38 tone. In total, deci, am predat în acest an 129 tone de metal din care se pot fabrica 8 600 ciocane de abataj de tip CA 15, sau 64 mașini de încărcat de tip „U- nio“ Satu Mare sau. 18 locomotive Diesel de mină. Iată . ce valoare însemnată repre- zintă fierul vechi predat.In concluzie, actualmente avem realizat planul la lectare și valorificare a rului vechi, dar aceasta co- fie- nuCarol LASZLO, maistru electromecanic principal, mina Dîlja(Continuare în pag. a 3-a)
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nu rămînâ neconsemna-

T. JIANU

an nu va fe- an
Caratele

omeniei

o-

liniștit
greudox.

duce să-io fe- certat

e că sindi-

Oameni <le lingă

Pentru unii e tovarășa Ioana Mesaroș. Pentru alții e tovarășa președintă. Pentru cei mai mulți însă e simplu Ioana. Ori pe unde se în fabrică, fiecare vrea vorbească...— Vine la mine odată meie și-mi spune că s-a cu bărbatu-său și de vreo două zile doarme în fabrică, la punctul social.. Știți, în problemele familiare e foarte delicat... Niciodată nu știi pînă unde merge hotărîrea și... biectivitatea omului ! Dat cînd am auzit că o acostează pe stradă, o bate, o amenință că o omoară, atunci n-am mai putut răbda. Am lăsat totul la o parte și am acționat. Acum se pare că s-au lucrurile...- Părerea majoritară sînteți o președintă vat model. Ascultați sînteți receptivă la centrul atenției și
de oamenii, nou, în activității

privesc pe bătrinico de de 76 ani. Mișcările ei, gesturile, pofta de lucru și de viață nici pe departe nu-i trădează virsta! Optimismul și agerimea minții ii sînt de-a dreptul contaminante. Gindurile mă poartă cu un în urmă și îmi pun pentru a știu cita oară întrebarea; afla oare vreodată această meie cele intîmplate cu un in urmă, are oare cunoștință de faptul că trăiește tocmai datorită celor intîmplate atunci ?Etica profesională și cuvintul dat mă obligă să trec peste identitatea personajelor acestei intimplări. Dar să vedem lucrurile așa cum s-au petrecut, pentru ca o faptă, un gest de o profundă rezonanță umanitară să tă.
c u mai bine de un an in urmă, bătrinică suferea din cauza unei boli grave. Diagnosticul nu lăsa să încapă nici un dubiu. Maladia era incurabilă, se găsea intr-o stare de boală avansată și numai o intervenție chirurgicală promptă și eficace putea să prelungească zilele celei condamnate la moarte sigu-

Aflînd de tragica veste cei șapte copii ai ei (toți trecuți de vîrsta de 40 de ani) s-au adunat la sora cea mai în virs- tă să delibereze asupra cazului și să aducă la cunoștința medicului ce au hotărît în legătură cu soarta mamei lor. Cu inimile strînse, dar cu o dragoste și un respect deosebit pentru ființa care le-a dat viață, au hotărît în unanimitate ca intervenția chirurgicală să nu aibă loc, deoarece vîrsta înaintată a bolnavei și starea ei de sănătate nu ar duce la supraviețuirea operației.
Hotărîrii celor șapte copii, chirurgul V.B. s-a opus din capul locului, invitînd toți frații și surorile la o nouă întrevedere familiară. Misiunea medicului nu a fost deloc ușoară. Hotărîrea era luată din partea numeroasei familii și el vroia să aducă argumente care să fie capabile să schimbe această hotărire din punctul Iui de vedere, considerată inumană.Dragostea pentru oameni, indiferent la ce scară a vîrstei s-ar afla ei, umanismul profund de care se simte animat chiar de ia alegerea profesiei l-au ajutat pe V.B. să susțină in fața

celor șapte oameni întristați punctul lui de vedere. L-a convins pe fiecare in parte și pe toți Ia un loc că singura soluție este și trebuie să fie o intervenție chirurgicală promptă. Starea bolii pacientului era atit de avansată incit sfirșitul putea să survină în orice moment... Intervenția însă dădea o șansă. O supraviețuire de citeva luni sau de ani de zile după cum va rezista organismul bolnavei.u un an în urmă, intervenția a avut loc. ”■ Astăzi o bătrinică de 76 de ani iși face itinerariul zilnic cu sacoșa in mină și cu buna dispoziție care o caracterizează, are un cuvint de spus la toți cunoscuții pe care-i în- tilnește în drum. Cu un an în urmă, un om a învins moartea cu puterea dragostei pe care o poartă semenilor. Tot atunci a- cest om a învins încăpăținarea a șapte semeni, care din nepricepere și o nețărmurită afecțiune pentru ființa dragă, vroiau să asigure acesteia un sfîrșit liniștit în timp ce viața ei mai putea fi și a fost salvată...

„.Intotdeauna, în «Upel« 
noastre de liniște nedisimu* 
lată, cind sîntem confrun- 
tați, lucid, cu întrebările 
vieții și vrem să nu greșim 
aș dori să vă propun să ne 
gîndim la el. La omul sim
plu care nu se mai poate 
împăca nicicum cu gindul de 
a avea doar un nume pro
priu și i-a adăugat acestuia 
o „opoziție", pe care-o poar
tă cu mindrie — aceea de 
inițiator.

Am cunoscut, la Lupeni, un 
om care refuza convins orgo
liul cuvîntului. Se numește Io
sif Demeter și e șeful laborato
rului de cofetărie din localita
te. Ii ascultam cuvintele rare.

u-

ORGOLIUL
FAPTEI

dumneavoastră se află omul, cu bucuriile și necazurile lui. La fel ați fost și cînd îndeplineați funcția U.T.C. pe secție și brică I- O, au trecut de ani de atunci, în fabrică. Din 1967 sînt președintă la sindicat... Ceea ce a fost și rămîne ca o caracteristice a fabricii noastre este faptul că ne simțim cu toții o familie, o mare familie. Oamenii sînt vechi în fabrică. Nu prea avem „păsări călătoare". Care n-a plecat în cîteva luni, gata e ca și intrat în familia noastră. Nu știu dacă peste tot e la fel, dar bine ar fi dacă ar fi așa.- Da, dar această familie de care vorbiți trebuie creată și mai ales păstrată.- Aici e toată cheia problemei. El, proaspătul angajat trebuie să se simtă în colectivul întreprinderii ca într-o familie, să simtă că cineva ii poartă de grijă, se interesează de el, îi creează anumite condiții. Eu știu aproape despre■ fiecare cum își realizează sar- 
I cinile de pion, de ce unii nu

de secretară apoi pe faaproape 20 de cind sînt

și le realizeze, știq planuri de viitor ale multora, dau sfaturi și ajut cit pot și sînt ascultată.- Desigur, pentru aceasta trebuie să fiți aproape de oameni. Să vină omul, datorită încrederii și stimei pe care ți-ai cucerit-o, și să se des- tăinuiască...— E și nu e așa. Dacă o- mul vede că ești sincer cu el, îi spui adevărul, e imposibil să nu-i cîștigi încrederea. Ce pot, întotdeauna, mă zbat să fac. Oamenii știu asta și mă înțeleg.- Știu că aveți mai multe responsabilități, aveți o familie în întregul înțeles al cuvîn- tului, un soț și două fetițe. Asta pe lîngă activitatea din producție, unde ca ajutor maistru la secția finisaj textil conduceți un schimb fruntaș. Nu-i?Poate să pară un para- Nu zic că e ușor, dar nue rău. Adică e bine cânele probleme se leagă în astfel de cazuri. Bineînțeles, fim atenți să nu cădem în extreme...- Am ascultat multe păreri despre dumneavoastră, cinstiți și corecți mi-au vorbit așa cum li-i felul. Dar, au fost și unii care au vorbit și altfel. Am recunoscut între aceștia unii certați cu disciplina ori prieteni ai paharului, pe abo- nații la gazeta „Reflector". De aici am tras concluzia că sînteți bună și înțelegătoare cu cei care merită.- Păi, asta cam așa este. Pădure fără uscături nu există. Și aveți dreptate, să fiu înțelegătoare cu re, bînd, uită să vină viciu sau cu simulanții, ceilalți, ne luptăm să le reali-. »ăm și sarcina lor de plan. Individualismul acesta dăunător, străin omului nou al societății noastre, este lucrul ce-l urăsc mai mult la om. „Să am eu‘‘ sau „să mă simt bine eu, ceilalți treaba lor". Bi- Nicolaecare să locu- pen-

sâ
Cei

Nu pot cei cala ser- iar noi,

tovarășul că sînt unii învățat numai la societate :
ne, zice Ceaușescu s-au cam ceară de ință, bilet de băi, serviciu tru soție, loc pentru copii la creșă și grădiniță și multe altele, dar de dat să dea mai puțin sau deloc. Omul aceea e om ca să trăiască societate și prin societate....O femeie care are aproape 20 de ani lucrați la „Vis- coza", o comunistă, conducătoare a unui loc de muncă și a sindicatului unei întreprinderi cu sute de salariați, mamă și soție. Fiecare din aceste atribuții și toate la un ioc, îi fac cinste și-i dau valoarea caratelor omeniei, ajutorului de maistru și activistei — omului Ioana Mesaroș.

cit de în

M. BLENDEA
_______ /
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I 
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Discutînd cu inginerul Constantin șeful lotului de montaj Livezeni șantierului T.C.M.M., seama că, foarte tînăr — 26 ani — e captivat și simplu de lucrările de construcții și montaj care solicită un mare grad de pregătire tehnică. Din clipa în care l-am întîlnit intr-un birou modest în incinta viitorului grup social Livezeni, de cî- te ori trec pe lîngă o- biectivele ce se construiesc aici, am impresia că printre zecile de constructori și montori, zăresc mereu pe acest tinăr înalt, cu cască albă, avînd în mînă scheme de lucrări, schițe și calcule, pregătit în orice clipă pentru a găsi soluțiile ce

DincărcadruldinPetroșani al mi-amdeși dat este de pur

le mai convenabile Ia problemele ce-i apar în față zi de zi, care aplicate în procesul de producție să dea randamentul maxim.După absolvirea facultății la Timișoara, in urmă cu trei ani de

diferite bonuri de consum ori mînuirea mai știu eu căror scripte. Stagiatură, stagiatură, mi-am zis eu în gînd. dar nici chiar așa".Și atunci inginerul electromecanic Dincă, după numai cîteva săp

am întîlnit lucruri care m-au entuziasmat. Montări de utilaje și agregate, stații trafo, aparaturi moderne, instalarea vasului pe noul puț cit și a mașinii de extracție au constituit pentru mine un i-

seriași de prima clasă".Cuvintele spuse de inginerul Dincă sînt convingătoare pentru oricine. Desigur că la început nu i-a fost deloc ușor. Sau poate tocmai pentru că uneori a fost foarte greu,
„line rotea are un cui/înt de spus a

• ••

zile, a fost repartizat într-o întreprindere în care rezultatele colectivelor ce munceau a- ici erau bune, nu a- vea probleme. „Din păcate, spunea inginerul, misiunea mea aici era aceea de a semna unele acte, de a elibera

tămini, a cerut celor în drept un post unde să simtă cit de cît că cei cinci ani de facultate petrecuți în orașul de pe malul Begăi îi dau mai multe satisfacții. Așa a ajuns aici, la Livezeni.— Pe acest șantier

nedit examen un prag pe care trecut cu succes plin.Aici, pe șantier nărui inginer a întîlnit muncitori temeinic pregătiți și pe care, fără nici o reținere, îi place să-i numească .me-

practic, l-am de-tî-
el a vrut să demonstreze așa cum au făcut mulți alții, că tinerețea are întotdeauna un cu- vînt de spus. Și a reușit.Spre finalul discuției am notat numele lui Ion Enescu, Gheorghe Stanciu, Remus Bocilă, renumiți șefi de bri

instalatori, ventilatoriști și instalatori, lăcătuși montori, oameni care au constituit pentru tînărul inginer adevărați sfătuitori, ajutoare în cunoașterea și aprofundarea multor experiențe practice....Un tînăr inginer a părăsit biroul călduț în care avea datoria de a manevra diferite hîrtii și a preferat un Ioc unde vroia să simtă rostul unei facultăți absolvite cu succes. Aici, pe șantier, a muncit și gindit în mod creator, a devenit comunist și șef de Iot. Iată cîteva frînturi din biografia bogată în conținut a unui tînăr inginer, integrat într-un colectiv de constructori.
Iulian IORDACHE

SUSTRAGERI DE LA ÎNDATORIRILE 
CE LE CONFERĂ CALITATEA DE PĂRINTEIn coloanele ziarului nostru a mai fost abordată problema responsabilității părinților pentru creșterea și educarea copiilor. Sub dțversele ei aspecte — iresponsabilitatea — fie a taților, fie a mamelor fie a ambilor părinți duce la același final. Copiii cresc nesuprave- gheați, lipsiți de educație. In cele ce urmează ne vom mărgini doar la una din cele mai importante cauze care aruncă minorii în brațele întâmplării: delicventa părintească, menul se manifestă cazuri izolate în nostru. Dar, pentru za spre diminuare spre eradicare, considerăm o- portun un semnal de alarmă.

Feno- desigur în municipiul a-1 canali- și în final

Ce se ascunde sub masca 
falsă a unui nedreptățit

situații rigid, de lucruri salariate

® scrisoare sosită recent la redacție, purtînd semnătura cetățeanului George Gurlui, domiciliat în Lonea, str. 6 August, bloc 7/11, ne aduce la cunoștință un fapt, care la prima vedere lăsa să se întrevadă dezvăluirea unei crase de birocratism neînțelegere a unor firești, de către niște ale G.D.E.E.-ului.(Setățeanului G.G. — care a locuit pînă în 20 noiembrie 1972 în Petrila (cartierul 8 Martie, bloc 23/68) i se percepeau drept taxe trimestriale pentru consumul curentului e- lectric sume mici, cuprinse între 19 și 52 lei, cu toate că numărul de kilowați consumați era în realitate ou mult mai mare. Care-i motivul ajungerii în această situație, oarecum bizară ? Angajata care are în atribuțiune citirea kilowaților înregistrați de contoarele consumatorilor, negăsind acasă pe nimeni, conform unei practici uzitate și de ceilalți confrați în ale meseriei, a trecut pe chitanța întocmită, o medie arbitrară a consumului de curent, motivînd la intervenția ulterioară a lui G. G. că se va reglementa situația în trimestrul următor. Și de fiecare dată procedeul cuîntocmite arbitrar se repeta nou, pină cînd... Pînă cînd venit momentul ca G. G. se mute la Lonea. Atunci, citirea contorului (de dataceasta citindu-se cu adevărat!), a reieșit că cetățeanul în cauză mai are de plătit încă 411,30 Iei. valoarea facturilor retroactive pe tot cursul anului 1972. Deci sumele mici plătite trimestrial, în final au fost „ro-

chitanțele din a să la a-

tunjite" după valoarea reală a curentului consumat. Expeditorul scrisorii susține că nu a fost anunțat de nimeni să plătească această sumă de bani. C.D.E.E’.-ul, la rîndul său, ne-a argumentat faptul că consumatorul a fost înștiințat de achitarea acestei sume nu numai de către încasatoare, dar mai mult, a fost anunțat și de către locatarul care s-a mutat în locul lui. De partea cui este atunci adevărul ? Greu de precizat cu siguranță. Cert este însă faptul că refuzul prelungit de a achita contravaloarea kilowaților consumați în a- nul trecut (l 323 kW) s-a mai soldat și cu o penalizare în sumă de 126,30 lei, conform art. 256 din Regulamentul probat prin H.C.M. 2 763/1968. Dar lucrurile luat o altă întorsătură. Și nume G. G. era acum de cord să plătească cei lei, dar nu ce trebuia zarea. Darla re de le cință : consumatorul tîndu-și obligațiile de persistând poziția consideră întrerupt tanțier alimentarea cu energie electrică. Iar prin adresa nr. I 190 din 11 mai 1973 i s-au făcut demersurile la întreprinderea unde lucrează acesta, pentru proprirea sumei de 649,80 lei, în care a fost inclusă și taxa de reînființare.Acum cetățeanul George Gurluj își pune din nou o în-

știi. au flail 1,30 mai înțeleqea de să achite și penali- cum pentru cei de această neînțelege-C.D.E.E.nu putea constitui un motiv a trece peste reqlementări- legale, au procedat în conse- neachi- plată, în a-și menține sa, pe care o cea veridică, i-au consumatorului res-

trebare: „Oare este just mai plătesc suma de lei, plus 112 ființare doar siguranță ce apoi pusă la distribuție al gur că este just I Branșarea în sine este o operație simplă, e- vident, dar cauzele care au condus la ajungerea la această situație îmbracă un aspect cu mult mai complex. Tentativa de ultimă instanță de a trimite prin poștă doar plata de 411,30 lej nu constituie totuși o rezolvare a problemei, maj mult, trecerea cu de sine putere, abuziv peste

șă 126,30 lei taxa de reîn- pentru o simplă a fost scoasă și loc la tabloul de blocului ?“ Desi-

Ba la o măsură luată în limitele legii (G. G. și-a rebranșat singur a- partamentul la rețea în condițiile neachitării tuturor taxelor restante), reprezintă o altă încercare de a-și rezolva problema iluminatului, după propriul său plaf. Și iată că autorul scrisorii cu nota de vădită indignare, este pasibil din nou de plata unei contravenții...încercarea de a nesocoti cu atîta dezinvoltură niște obligații pe care orice om de bună credință nu ezită să le ducă la îndeplinire, nu poate fi argumentată în nici un chip.Oare la ce bun, din falsa i- postază de cetățean neîndreptățit, autorul scrisorii ne solicită sprijinul atîta timp cut după cum ne-am putut da seama, se pare că în cele din urmă e conștient totuși și el de ne- veridicitatea propriei sale opinii? Doar așa numai, de dragul de a prezenta problema clară a iluminatului, într-o altă... lumină, cea a propriilor interese — înguste, meschine ?

Supunem deci dezbaterii opiniei publice atitudinea reprobabilă a unei mame, care și-a părăsit căminul, copiii.El, fiind Dragomir Panțiru, ea Susana Sporea din Petrila, soție... neoficială. Amîndoi, au pornit de la bun început pe drumul aventurii, nesocotind cele mai elementare norme de comportament moral, trecînd nepăsători peste obligația și datoria cetățenească ce o au față de familie și societate.El, plecat de lîngă familie — soție oficială și copil — din Moldova pentru a-i asigura sprijinul material, a ajuns la Petrila, lucrător (drujbist) Ia sectorul forestier. Dar, în loc de sprijin material, Dragomir Panțiru a oferit celor rămași departe, uitare, nepăsare, necazuri. Dumnealui însă și-a găsit... „fericirea". A întîlnit-o pe Susana Sporea. Aceasta, fără a se gîndi (scuza lipsei maturității este exclusă la vîrsta de 30 de ani) la faptul că o familie va fi dezbinată, că un cd- pil va crește într-un climat lipsit de afecțiune și grijă părintească, a rupt finul — și așa slab — care-1 lega pe D. Pan- țiru de familie. împotriva mamei sale — Anioa a întregii familii, seama de sfaturile decis. A decis să familia care, niciodată nu i-a impus să muncească, și să dispară „în lume" alături de D. Panțiru. Au locuit un timp în cabanele forestiere. Printre meni. Oameni care nu s-au trebat cine este ea, de ce care are o familie, trăiește parte de ea o „a doua lună de miere". Cei care aveau obligația să-l tragă la răspundere, tovarășii de muncă, n-au făcut-o. Au privit fără să intervină, poate chiar l-au încurajat. Pentru că în destul de multe colective de muncă se mai manifestă ideea dăunătoare „de ce să mă bag în viața omului". Dar de ce nu ? De ce să nu tăiem din rădăcini răul, dacă avem nu numai dreptul dar și obligația ? Cum era și

Sporea — fără a tine acestora, a părăsească
oa- în- el, de-

firesc, în noua „familie" a apărut și un copil. Al doilea copil care va avea de suferit din pricina părinților lipsiți de conștiință, de responsabilitate. Dacă Susana a asistat nepăsă- toare la injuriile și lovirile absolut nemotivate ale „soțului" la adresa părinților săi, era de așteptat gestul final. Nu de mult, a făcut o vizită bătrîni- lor săi părinți. A avut însă „grijă" să nu-i găsească acasă. A lăsat doar copilul de 4 luni în prag, și a dispărut din nou, fără urmă, fără a lăsa o vorbă, fără a ști cineva încotro s-a îndreptat. Ce vină poartă acest copil care nic-i măcar n-a apucat să-i cunoască pe oamenii care l-au adus pe lume și l-au lăsat — fără remușcări — singur cu bunica ?„Susana, ne spune mama sa, a fost o fată cuminte, n-a făcut nimănui rău". Atunci ce a determinat-o să ajungă pe calea cea mai blamantă ? Cum de a pornit pe drumul rușinos și înjositor al degradării umane ? E vorba moment sau tă ? Am dori rătăcire, iar sa în viitor condiția umană. De Draqomir Panțiru nu ne mai îndoim — al doilea copil părăsit — întărește varianta fugii conștiente de datorie și obligații.Indiferent însă de mobiluri- ie care au determinat o asemenea atitudine aspru judecată de societate, amîndoi vor suporta oprobriul opiniei publice. In cazul cînd sentimentele părintești cele mai umane, opinia publică nu vor reuși să-i trezească la realitate pe cei doi, să le trezească conștiința, legea își va spune cu- vîntul cu toată asprimea.Celor doi li se va da de urmă, și vor plăti pe măsura faptelor. Nimănui nu-i este îngăduită sustragerea de la îndatoririle ce le conferă calitatea de părinte.
I. FIERARU

Poșta paginii

Ionel ȚABREA

de o rătăcire de o fugă conștien- să fie numai o prin comportarea să-și reabiliteze

♦ F. MARIAN — Lupeni: Aveți perfectă dreptate ; respectarea legilor tării interesează, sau trebuie să intereseze, pe toți cetățenii țării. De aceea, fiecare este obligat, pe lingă respectarea de către el însuși a legalității socialiste, să acționeze și asupra semenilor din jur, spre a-i convinge să aibă o atitudine similară.
4 De acord cu dv., tov. Petru Păsărin (Cimpa), nu există viață personală care să nu intereseze societatea, colectivitatea socială, tovarășii de viață. Responsabilitatea socială este integrală, ea vizînd deopotrivă toate activitățile individului...

Peste numai cîteva zile, e- moția specifică fiecărei sesiuni universitare va coborî din nou pe frunțile tinere ale studenților Institutului de mine din Petroșani. Gea mai mare parte a acestora a început, încă de multă vreme, o pregătire febrilă, conștienți fiind de cerințele ridicate și de dificultatea examenelor pe care le au de susținut.

cu minuțiozitates-a analizatfiecare caz în parte, insistîn- du-se în mod deosebit asupra cauzelor oare au dus la scăderea ritmului, căutîndu-se și un... eventual sîmbure obiectiv.Problema absențelor, atît de mult semnalate în ultimele zile, a fost îndelung dezbătută, studenții vizați fiind puși să-și justifice aceste abateri de la
Colectivul reacționează

prompt
Au mai rămas însă unii stu- denți care, dintr-o comoditate’ exagerată, fie că desfășoară o pregătire prea lentă, fie că nici nu s-au apucat încă de așa ceva. Din această categorie fac parte și colegi de-ai mei, din anul I, care, prin rezultatele precare obținute la lucrările de control și-au arătat vizibilele carențe, precum și faptul că încă nu s-au acomodat cu noul sistem de învățămînt.In această situație, colectivul studențesc a intervenit cu promptitudine, căutând să-i convingă pe studenții în cauză de necesitatea accelerării pregătirii profesionale, de greutatea examenelor din această sesiune. Și, într-o ședință de organizație U.T.C. a anului electromecanică, din 21

regulament. In urma celor spuse, s-a tras concluzia că mai există încă tineri care nu privesc viața prin prisma realității, care nu sînt conștienți de cerințele ridicate ale învățământului superior și care așteaptă promovarea ca pe o e- ventuală minune care să le cadă din cer...Colectivul a reacționat, cum spuneam, prompt, condam- nînd cu energie aceste manifestări nesănătoase care fac cinste unui student, rîndul lor cei în cauză și-au luat angajamentul în fata tuturor că vor face totul pentru a-și schimba conduita, pentru a-și redresa situația profesională în timpul cel mai scurt cu putință.

nuLa

B. VALERIU

măsurate, smulse parcă din- 
tr-un sol grav, cimentat, de 
concepții precise și, mi-am 
dat seama, mai repede decît 
mă așteptam, că sînt în fața 
unui om care urcă pe soclul 
cel mai înalt orgoliul 
faptei. Un om care-și refuză 
cu îndîrjire cuvintele umfla
te, gesturile caricaturale, și 
lasă să fie identificat prin as
pirații și mai ales prin ceea 
ce îi iese de sub mîini... Am 
fost invitat să-i vizitez unita
tea... Mai precis, m-am auto- 
invitat. Am simțit (sau poate 
mi s-a părut doar), în momen
tul în care cîțiva clienți ai 
cofetăriei din Braia au înce
put să laude excesiv calita
tea sucului de măcieșe, pro
dus al laboratorului din Lu
peni, în privirea lui losit 
Demeter, o bucurie nostalgi
că.

...In laborator totul strălu
cea. Curățenie de clinică. Ro- 
boturi învîrtindu-se fără con
tenire, fete în alb mișunînd 
de colo pînă colo, aluaturi, 
prăjituri, fructe, frișcă... „In 
fiecare zi, cînd produsele 
noastre iau calea orașului, ce
va din mine — are un mo
ment de efuziune sinceră, 
confesională Iosif Demeter — 
pleacă, călătorește..." „Am a- 
flat — minutele pe care le 
aveam la dispoziție erau cro
nometrate, așa că am încercat 
să intru mai rapid în miezul 
a ceea ce doream să văd — 
că, de peste 6 lună de zi
le, ați lansat pe piață, din 
proprie inițiativă, cîteva sor
timente de răcoritoare Mer
gem acolo..."

Mergem. Intrăm. Două că
măruțe cam neîncăpătoare. 
Sase fete. Alb imaculat. Mi
rosuri penetrante de fructe, 
izuri dulcege, plăcute. Por
tocale. Un butoi cu citrona
dă. Un aparat de îmbuteliat 
bere adaptat pe... Umonadă.

Am zăbovit un pic In sec
ție. Nimic infatuat în cuvin
tele celor cu care am stat de 
vorbă. Maria Căldăraru și Ol
ga Lisca, de exemplu, parcă 
spre a-1 copia cu exactitate 
pe șeful lor, te cuceresc cu 
o simplitate și o vocație a 
comunicării prin... gesturi și 
roade ale muncii, ce nu le 
pot fi proprii decît celor 
mulțumiți de munca lor. De 
ceea ce fac pentru locuitorii 
orașului lor. Mi-a vorbit, a- 
poi, scurt și apăsat losit De
meter despre idee și despre 
prima zi a transpunerii ei în 
fapt. Au început fabricarea 
răcoritoarelor prin 15 aprilie. 
Cu citronadă și oranjadă au 
început. Acum, deja din la
borator ies zilnic 5 sortimente 
de răcoritoare. S-au mai a- 
dăugat sucurile de măcieșe 
și caise și limonada. Toate 
sînt gustoase, căutate deja 
cu insistență în alimentația 
publică. Bogat vitaminizate, 
cu un mare conținut de sub
stanțe proteice, satisfac — 
cele mai exigente pretenții 
ale consumatorilor. „Așa vor 
fi și în continuare /" — încerc o... prezumție. „Nici 
n-am apucat să le facem cu
noscute — vine sigur răspun
sul —. așa că nici gînd să 
ni-i îndepărtăm singuri . pe cei ce ne vor aprecia produ
sele 1“ Pe linia înaltei exi
gențe, deci I O inițiativă bu
nă, un început bun, un drum 
ce se vrea sigur, drept, lung... 
Un om pentru care orgoliul 
faptei înseamnă totul. Dar 
absolut totul I

...Si-a doua zi. cind la U- 
ricani, în cofetărie am auzit 
un grup de tinere liceene so- 
licitînd ospătarei să se adu
că zilnic mai multe sticle de 
sucuri („...Că sînt excelente"!) 
de la Lupeni, mi-am amintit 
din nou de Iosif Demeter.

V. TEODORESCU

★— Tovarășă draqă, darfiul dumneavoastră nici nufigurează ca angajat la ex-ploatarea noastră, cum deveniți să-i ridicați sala-riul ?... 1— Păi, e bolnav de cîteva zile și, am zis... să viu... să-i... dar... mă scuzați... dar știam că aici lucrează, de două luni...
♦
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SECVENȚE CULTURALEi

Un talent autentic In grupa sindicală de la depozitul
de de lemne al minei Paroseni

Dezbateri vii, urmate

s-au stins 
de artiști 
de aproa-

această mai fost
robot a

elev 
nr. 3 Lu- 
solist de 

Festivalu-

la instalația sa- perioada— martie

Luminile rampei
mult, iar miile 

copii, care timp 
două săptămîni au evoluat
scenele a cinci orașe ale 

numeros

Din doi în doi ani cele mai bune forma
ții culturale pionierești se confruntă la nive
lul țării stabilindu-se cu acest prilej ordinea 
valorilor, rezultat al strădaniei micilor ar
tiști.

Ediția din acest an a festivalului s-a des
fășurat în cinci centre ale țării și-a însem
nat un nou succes pentru formațiile pionie
rești din Valea Jiului. Acest rezultat, cit și 
celelalte din ultimii ani, confirmă faptul că 
activitatea culturală desfășurată cu pionierii, 
nu numai că antrenează masa de copii în 
activități atît de îndrăgite de aceștia, dar

în com- pentru lucrărilor deȘlși răspunde prin calitatea interpretativă 
celor mai înalte exigențe.

Din cele șase premii obținute de forma
țiile județului, pionierilor din municipiul 
nostru le-au revenit trei : Premiul special al U.G.S.R. și titlul de „Laureat al festivalului" 
- corul „Doina11 de la Școala generală nr, 
5 Petrila : Premiul I și titlul de „Laureat al 
festivalului" - solistul de muzică ușoară MA
RIUS PIENARU de la Școala generală nr. 3 
Lupeni ; Mențiune - solista de muzică popu
lară VALERIA MOLDOVAN de la Școala ge
nerală nr. 6 Lupeni.

Complexe de mecaniza
re românești introduse în 

abatajele Motrului

I
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Palmaresul pionierilor Văii Jiului la Festivalul 
artistic al pionierilor, ediția 1973

pe 
Pe 
larii, în fata unui 
public și al unui prestigios 
juriu, sînt acum absorbiți to
tal de principala lor îndato
rire — învățătura.

Ecourlie festivalului cultu
ral — artistic al pionierilor 
și școlarilor nu s-au stins 
însă, iar premiile acordate, cu 
maximum de exigentă, celor 
mai buni dintre cei burii, vor 
stimula în continuare talen
tele și eforturile.

Ca și la edițiile preceden
te și în acest an participarea 
pionierilor municipiului nos
tru la această tradițională 
confruntare republicană a 
fost încununată de succes, 
răsplătindu-se bogata activi
tate culturală pe care o des
fășoară cei 12 000 de purtă
tori ai cravatelor roșii 
tricolor, efortul comun 
animatorilor și micilor 
tiști.

Acum un an, un nume 
impunea pe scena din 
Iești: Gretty Morar de 
Școala generală nr. 4 
Vulcan, ca cea mai
recitatoare a concursului re
publican de teatru. In primă
vara acestui an, pe seen 
Teatrului de estradă din De
va, un alt nume, talent in
contestabil al Văii Jiului, a- 
vea să se impună cu autori-

cu 
al 

ar-

se 
Giu- 

la 
din 

bună

tate ■■ Marius Pienaru, 
al Scolii generale 
peni, cel mai bun 
muzică ușoară al 
lui.

Cînd ingeniosul
terminat prezentarea, în sce
nă a apărut, sfios, „băiatul 
cu chitara”. Peste sala ar
hiplină, liniștea a pus stăpî- 
nire deplină. Cîteva acorduri 
și, apoi, cunoscuta canțonetă 
italiană „Mama", a început 
să curgă, asemeni unei ape 
de cîmpie cu nenumărate 
meandre spre inimile as
cultătorilor. Fiorii talentului 
autentic au umezit ochii, au 
dezlănțuit aplauze spontane. 
Finalul melodiei, a surprins 
gîndurile spectatorilor, unde
va, alături de ființa cea mai 
dragă, mama.

Membrii juriului l-au che
mat pe micul interpret și 
l-au îmbrățișat cu căldură, 
exprimîndu-și astfel stima fa
tă de o voce cristalină, fată 
de o interpretare plină de 
sensibilitate. Dar iată opinia 
lui V. ȘT. MĂRIV, semnata
rul unui articol din „Cuteză
torii", revistă pentru pionieri, 
nr. 18 din 3 mai 1973 :

„Revelația pe car.e a trăi
t-o publicul de toate vîrste- 
le, prezent în sală, 
du-1 pe acel modest 
trubadur care se 
Marius Pienaru (din 
cu greu s-ar putea descrie în 
cuvinte. Niciodată, poate, 
cunoscuta canțonetă ..Mama"

ascultîn- 
și sobru 
numește
Lupeni),

n-a răsunat mai duios ca în 
vocea caldă, pură, de o rară 
expresivitate a acestui copil 
care a vrăjit inimile tuturor, 
amintind parcă pe eroii po
veștilor lui Edmondo de A- 
micis".

Premiul I și titlul de „Lau
reat al Festivalului” consti
tuie, deocamdată, cel mai im
portant succes al micului ar
tist. Dar, în urmă cu trei ani, 
cînd apărea pentru prima da
tă în fața unui public nume
ros, și pînă astăzi, 
Pienaru a 
satisfacții.

De două 
județ, un 
în tabăra internațională din 
Artek (U.R.S.S.) și apoi la 
festivalul „Bucuria Europei” 
din Iugoslavia, „Premiul ti
nereții" la concursurile de 
muzică ușoară de la Lupeni, 
Tg-Jiu și „Cîntecul adîn- 
cului" din Petroșani, premiul 
popularității la Iași etc. Pre
mii, aprecieri, 
toate rezultat al unei 
duioase, al 
muzică, al 
pretării.

Reușitele
Marius Pienaru, care comple
tează fericit sîrguința la în
vățătură, modestia și atitudi
nea plină de respect, dau a- 
cum, în pragul vieții, certitu
dinea unor noi succese.

Marius
mai avu! și alte

ori premiul I pe 
strălucit succes

popularitate, 
voci 

dragostei iafă de 
sensibiltătii inter-

artistice ale lui

f T $

pipTi1 iV

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

Dacă nici amenzile 
aplicate n-au 

schimbat lucrurile...marginea articolului publicat în ziarul începutul lunii Consiliul popular Petrila ne-a răs- semnătura vice-
Pe „Halal", nostru la februarie, al orașului puns, subpreședintelui Dumitru Grun- ță, următoarele : „Din constatările noastre pe teren — la blocul 45 din cartierul 8 Martie Petrila, am dedus că articolul dv. corespunde realității, locatarii blocului susmenționat, spre deosebire de alte blocuri din cartier, nuse îngrijesc în nici un felde buna întreținere a curățeniei și a spațiiior de folosință comună din bloc, iar în afara blocului gunoaiele menajere sînt împrăștiate jur împrejur cu toate numai la 20 m de bloc tă un punct gospodăresc tru depozitarea acestor noaie menajere, însării acestui bloc nu depozitează gunoiul în acest punct.

Vă informăm că stare de lucruri a constatată de noi și în toamna anului 1972, cînd am încheiat procese verbale de a- menzi Ia peste 40 din blocul 45, care să respecte regulile ce se impun în ce privește buna gospodărire a fondului locativ și a spațiilor de folosință comună".Urmarea ? Situația se menține aceeași. Deși, ulterior, în luna martie, locatarilor blocurilor Ii s-au mai aplicat încă... 100 procese verbale de contravenție! Chiar nu e nimic de făcut cu acești catari ?

locatari nu vreau

lo-

In sectoarele de producție ale minelor Roșiuța și Lupoaia au fost puse funcțiune două noi plexe carbonifere mecanizareaextracție, de transport a operațiilor de susținere. Noile utilaje se comportă tot atît de bine ca și cele intrate anterior în dotarea exploatărilor amintite. Noile complexe carbonifere sînt primele instalații românești de acest fel realizate de colectivul uzinei de profil din Filipești. (Agerpres)

de că exis- pen- gu- locata-

Din nou despre 
apă caldă ?!Referitor la sesizarea făcută de tovarășul Vasile Băran, din orașul Vulcan, str. Aleea Viitorului, IV, ap. 19, etajul IV inserată la rubrica „Cu scrisoarea dv în față“ (apărută în nr. 7 279), care împreună cu noi, aștep-

bloc 13 A, scara

ta un răspuns din partea sectorului Vulcan al E.G.C., iată ce ni s-a relatat în scris : „Tov. Vasile Băran n-a adus la cunoștința conducerii sectorului H.G.L. Vulcan, că duce lipsă de apă caldă. Sectorul E.G.L. Vulcan nu neagă că tovarășul poate să aibă o defecțiune nitară (!). In bruarie 1972 a fost program de apă în unele perioade, dar cauza restricției Ia apa bilă, la majoritatea blocurilor din cartierul unde locuiește reclamantul, apa caldă n-a urcat pînă la ultimul etaj".Desigur, lipsa căldurii etajele superioare poate pusă foarte ușor pe debitului scăzut al apei înregistrate în acea perioadă. Să admitem acest lucru. Dar reviziile tehnice ale instalați- ilor sanitare oare se fac ele periodic, sau numai atunci cînd situația acestora prezintă un grad de funcționalitate scăzut, cînd numeroși cetățeni sînt frustrați pe nedrept de binefacerile căldurii și reclamă un drept legitim al lor pentru care ei plătesc o sumă de care se răspuns că !

fe- 1973 caldă din pota-
la fi seama

I

de măsuri eficiente

bani 7 E o întrebare cere onorată cu un de cei datori s-o fa-Victor IAȚENCO
Formarea multilaterală a viitorilor specialiști

(Urmare din pag. 1)acordînd toată atenția perfecționării și modernizării planurilor de învățămînt și programelor analitice, atît pentru secțiile de ingineri cîit și pentru noile secții de subingineri, lipsite pînă în prezent de experiența necesară. S-a acționat, de asemenea, pentru organizarea și desfășurarea la un nivel corespunzător a practicii ta producție a studenților, iar, pe un alt plan, a fost acordată o atenție sporită predării științelor sociale în lumina indicațiilor conducerii superioare de partid. Prin noile planuri de învățămînt se asigură o mai bună eșalonare a disciplinelor de studii, fiind de apreciat, ta acest sens, introducerea unor discipline suplimentare, ca pedagogia, psi- hosociologia și sociologia întreprinderii și altele.Luînd ouvîntul în cadrul analizei efectuate în biroul Comitetului municipal de partid, tovarășii Ionel Cazan, secretar al comitetului municipal, Ni- colae Haneș, prim-secretar al Comitetului municipal al U.T.G., Traian Blaj, prim-vice- președinte al consiliului popular, loan Poporogu, președintele Comitetului municipal pentru cultură și educație socialistă, Gheorghe Feier, secretar al Comitetului municipal de partid au apreciat rezultatele bune obținute de comitetul de partid al institutului, de cadrele didactice angrenate în și formării studenților, propuneri îmbunătățire a activității po-

litice de la institut. Astfel, s-a arătat că învățămîntul, ca proces continuu de perfecționare, este permanent susceptibil de îmbunătățiri, că activitatea cadrelor didactice trebuie să se intensifice și în afara institutului, pentru cunoașterea aprofundată a mediului în care vor activa viitorii specialiști. In altă ordine de idei, s-a sugerat intensificarea preocupărilor pentru activizarea tuturor membrilor comitetului U.A.S.C. din institut, ca și a membrilor partid din rîndul

denților, pentru întărirea colaborării între comitetul U.A.S.C. pe institut și comitetele pe facultăți și grupele uniunii, în vederea informării prompte asupra acțiunilor ce le desfășoară.Sugestiile făcute cu prilejul analizei vor contribui, fără îndoială, la îmbunătățirea activității comitetului de partid pe institut, astfel ca întreaga muncă de educație politică și ideologică, de pregătire teoretică și practică a studenților să înregistreze noi succese.

A

înainte bateam doar covoarele,
acum bat și drumurile"

Bine pregătită și anunțată din timp de organizatorul său, M. Ștefureac, care a întocmit și prezentat un referat privind respectarea normelor departamentale de protecție a muncii, recenta ședință a grupei sindicale de la depozitul de lemne al minei Paroșeni a avut un larg ecou în rîndul colectivului de aici. In cadrul dezbaterilor, la care au participat activ, muncitoarele Angela Macavei, Laura Lupu, Ana Trifan, Niculina Mereu- ță, Victoria Brădescu, Ana Ur- su și altele au relevat necesitatea efectuării unei curățenii generale în depozit, la fiecare loc de muncă, curățirii lanțului trasportor o dată pe săptămînă, corectării modului de așezare și înlocuirii pînzei circularului și alte probleme a căror rezolvare asigură îmbunătățirea muncii în depozit, securității personalului de deservire.Participantele la ședință au solicitat sprijinul și înțelegerea cuvenită din partea con-

ducerii depozitului pentru a se încredința muncitoarei Victoria Brădescu o munci mai ușoară întrucît este bolnavă.Organizatorul grupei sindicale și șeful depozitului au analizat cu atenție aceste probleme, iar la controlul ce s-a efecutat ulterior am constatat că toate au fost rezolvate în decurs de o săptămînă.Asemenea ședințe rodnice este necesar să fie organizate în toate grupele sindicale de la mina noastră.Apreciem că tovarășul Ștefureac își îndeplinesc conștiinciozitate sarcina credințată de organizația bază TA și de colectivul pozitului de lemne alParoșeni, un exemplu în ceastă privință constituindu-1 modul cum el a pregătit recenta ședință a grupei sindicale și cum a acționat apoi pentru rezolvarea problemelor ridicate în cadrul acesteia.

M.cu înde detain ei a-

Eugenia CHERECHEȘ, corespondentăbată covoare-

SPORT

procesul educării multilaterale a făcînd totodată pentru continua • loan Dodiș — Lupeni. A-
SPORT SPORT

Ca să nu maile, Andrei Piri din Vulcan s-a gîndit să profite de aparatele moderne de uz casnic. A făcut deci o bucurie soției cum- părîndu-i un aspirator „Practic". Bucuria n-a ținut prea mult ■; ‘aspiratorul s-a defectat și a ajuns pentru reparație, dfn data dS 24 ianuarid a.F.,‘ 1 la secția mecanică din Vulcan a cooperativei „Deservirea" unde a dat de... „veniți mîine azi nu am timp să-l verific". A doua zi închis atelierul,

meșterul plecat la Deva. După alte cîteva zile a aflat posesorul aspiratorului „hiba". Iar după încă multe amînări, i s-a explicat că e ars rotorul, că trebuie să aștepte. Răbdător din' fire a stat omul cît a . stat, au trecut celele necesare, au mai altele pe deasupra tind să se repare sau să fie înlocuit.Ce părere au dumnealor, de la cooperativă ? Știm, cei de Ia Deva, (U.J.G.M.) trebuie să
60 de zi- trecuț și tot aștep- aparatul

trimită o hîrtie, după aceea mai trebuie o negație... Dar mai știm, că și conducerea cooperativei poate urgenta forului tutelar, rezolvarea necazului omului. Dacă oricum (așa-i regula) aparatul a „mobilat" rafturile secției 68<’”de .„zile, măcar după acest termen, posesorii să fie serviți prompt, să-și primească obiectele (destul de costisitoare) în stare perfectă de funcționare.
L. MANOLE

ne scriu

Campionatul de calificare pentru divizia A 
la popiceIn zilele de 26 și 27 1973, arena de popice a atiei sportive G.F.R. Cluj

UPLOATARM Df PREPARARE
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angafeaza

9 I. B. bloc 42, cartierul „8 Martie" Petrila. Doriți ca spațiul din preajma blocului în care locuiți să fie nivelat, în- ierbat, într-un cuvînt înfrumusețat, așa cum este cel de la blocul învecinat — 39 (evidențiat de altfel în coloanele ziarului nostru). De asemenea, am înțeles că ați dori ca tovarășii Simion Grecu, președintele comitetului de locatari, și Aurel Blaga, secretar al comitetului, să vină cu vreo inițiativă în acest sens. Vă sprijinim și le adresăm îndemnul cuvenit prin rtadurile de față. Dacă ne mai scrieți despre evoluția stării de lucruri de acum, șemnați cu numele întreg, descifrabil.

dresați-vă tovarășului vicepreședinte Victor Brașoveanu, la Consiliul popular al orașului Lupeni, de la care veți primi informațiile necesare modului cum vă puteți procura verighetele din aur. asupra
următoarea citire efectivă a contorului. Deci, nu aveți motive pentru reclamație sau să vă considerați prejudiciat. • mineri pensionari

SPORT
0 nouă bază sportivă la Petrila

® Vasile Chirvaș. Petroșani. Potrivit reglementărilor cuprinse în H.C.M. nr. 2 762/1968, consumatorii particulari de e- nergie electrică stat obligați să achite integral valoarea facturilor întocmite de furnizor pe baza citirii contorului sau a consumului mediu trimestrial, în cazul cînd abonatul nu este găsit acasă. In caz că există diferențe în plus ori în minus față de cifra indicată de contor, acestea vor fi corectate ia

9 Grup de cetățeni din cartierul Bărbăteni. Referitor la sesizarea dv., Consiliului popular al orașului Lupeni ne-a informat că a dispus ca sectorul E.G.L. din localitate să-și prevadă în planul său operativ de pe luna iunie a.c. repararea WC-urilor comune de la Bărbăteni, respectiv completarea lor cu uși și ferestre, zidărie și acoperiș. Este necesar, însă, ca și locatarii din cartier să dovedească mai multă preocupare pentru respectarea normelor de igienă, mai multă grijă față de construcțiile de folosință comună.

Condiții de angajare și salarizare conform 
H.C.M. 914/1968 și Legii Nr. 12/1971.

Informații la biroul personal — învățămînt 
— salarizare al unității, secția Coroești.

Baza de Aprovizionare, 
Transport și Prestări Servicii

Cu fierul vechi de la mina
Oilja la l.l/.M.P.

PETROȘANIStr. M. Eminescn nr. 22
ANGAJEAZĂ!

mai asoci- a găzduit una din întîlnirile primului tur al campionatului de calificare pentru promovarea în divizia A. In cadrul acestei confruntări campioana municipiului nostru — Parînqul Lo- nea — a întîlnit echipa Voința Oradea.Confirmând tradiția de care se bucură Valea Jiului în sportul popicelor, sportivii lo- neni nu de faima reușit să Ie două destul de severe. Iată rezultatele : Parîngul Lonea — Voința Oradea în prima zi: 4 818 la 4 723 p.d. și 4 718 la 4 540 p.d. (în ziua a doua). Pentru

succesul repurtat de reprezentanții noștri, toți jucătorii merită felicitări evidențiindu-se în mod deosebit jucătorii Ion Torok cu 831 și 806 p.d., Ilie Dobrică 830 p.d., Eduard Te- kar cu 799 și 822 p.d. și Iosif Haidu cu 794 p.d.B. STAICU

[U stadiu fier nouă destinată cîmp.
In parcul „dr. Petru Groza din Petrila se află în nai al amenajărilor microbază sportivă, exclusiv tenisului deIn curînd, vor fi terminate lucrările de împrejmuire, după care noua bază sportivă a orașului (patronată bineînțeles, de

o asociație sportivă, probabil Preparatorul) va fi pusă la dispoziția publicului. Inițiativa edililor Petrilei se înscrie pe linia fortificării sportului masă, constituind un elocvent la Hotărârea C.C. al P.C.R. privind tățirea activității de fizică și sport.
de răspuns Plenarei îmbună- educație

(Urmare din pag. 1)am epuizat toa-

s-au lăsat intimidați adversarului și au obțină victorii în ce- întîlniri, la scoruri
Spectatori în...

mai... al jucă- oaspete, Broască, ripostat, cu

i■

sala „Minerul" din bu- a avut loc întîlnirea ofi- din campionatul jude- dintre Minerul și Prepa- Coroești. Scor : 3—2. menționat că oaspeții pu- obține victoria, dar nese-
înpeni, cială lean, rațiaDe teau riozitatea și subaprecierea adversarului au făcut ca victoria să încline în favoarea gazdelor.

Trecuseră aproape 30 de minute din întîlnirea Minerul Aninoasa — Minerul Vulcan, cînd. Ia un atac tare de deposedare torului formației Perju. asupra lui acesta din urmă alovindu-1 în plină față pumnul pe vulcănean. Arbitrul Francisc Barna, fiind pe „fază", a dictat eliminarea de pe teren a ambilor fotbaliști. Această măsură a declanșat reacția jucătorilor din Aninoasa, care s-au repezit în grup la arbitru, pentru a-1 determina să revină asupra eliminării colegului lor Broască. Au urmat apoi scene penibile: amenințări din partea fotbaliștilor aninoseni cît și din partea spectatorilor localnici. Arbitrul a rămas însă ferm pe poziție, jucătorul Broască, care refuzase ini-

țial să părăsească terenul, a fost pînă la urmă nevoit să plece la vestiare.Aceasta a fost parcă... seînteia care a declanșat incendiul în tribună.— Cum, să aibă curajul
însemnareiBarna să ni-1 elimine de pe teren pe jucătorul nostru nr. 1 ? Asta e prea de tot. Va vedea el. arbitru, ce-1 așteaptă... — spuneau unii spectatori localnici, pentru care Broască... e un fel de Oblemenco al Cra- iovei.La încheierea primei reprize, cînd arbitrul se îndrepta spre unul dintre acești tori s-a repezit lacătorul jocului cerindu-i „socoteală" pentru eliminarea lui Broască și pen-

Barna cabină, specta- condu-

tru unele greșeli de traj, Iovindu-1 nic cu pumnul față. Și această ieșire huliganică s-a petrecut sub ochii organizatorilor localnici care n-au schițat nici un gest pentru imobilizarea bătăușului, acesta făcîndu-se apoi nevăzut... necunoscut.Cele petrecute la Aninoasa nu trebuie să rămînă fără urmări. In primul rînd, asociația sportivă din localitate, organizatorii meciului de duminică, au datoria să depisteze pe acel huligan care a lovit arbitrul și să-I dea pe mina organelor de miliție pentru a-și primi pedeapsa meritată.Pe terenurile noastre de sport n-au ce căuta asemenea ieșiri huliganice, ele trebuind curmate, de la început, cu fermitate. C.

arbi- puter- în

M.

înseamnă că te rezervele.— Putem preda I.C.M.-ului imediat' încă 4 050 tone metale vechi sau chiar mai mult, însă pentru aceasta ar trebui să ni se asigure și un mijloc de transport. Pentru că transportul fierului vechi îl efectuăm acum cu mijloace proprii, care nu fac față sarcinilor și posibilităților de colectare — spunea tovarășul Emil Oprea, gospodarul minei. Cîntarul I.C.M.-ului utilizat la recepționarea fierului vechi este defect de mai mult de două luni, iar noi, pentru cîntărire ne deplasăm pînă la Iscroni, la cîntarul U.F.E.T.-ului.De aici facem calea întoarsă și descărcăm fierul la I.U.M.P. Deci, de la mina Dîlja pînă la I.U.M.P. parcurgem 27 km din care 24 km cu mașina încărcată. Dacă am putea preda fierul vechi direct I.C.M.-ului, mașina nu ar trebui să parcurgă într-o cursă mai mult' de 14 km dus- întors între mina Dîlja și depozitul Livezeni. Deci, mai economicos !Se poate spune că anul a- cesta la mina Dîlja a existat preocupare pentru valorificarea fierului vechi. In continuare ar trebui acționat însă cu rență metal cin ta

funicularuluj de țul auxiliar nr. puncte de la suprafață și din subteran să fie în întregime valorificate.
steril. Ia pu-1 și în alte

41 excavatoriști
S buldoexcavatoriștiCondițiile de angajare conform H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.
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și mai multă perseve- pentru ca rezervele de existente încă în in- minei, lîngă clădirea
DIN tavan;

i.

~7"
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. 1)de luptă. Trebuie sporită și mai mult exigența în această privință. Este necesar să se depună eforturi mai mari pentru cunoașterea și însușirea temeinică a tehnicii tot mai moderne de luptă care intră in dotarea forțelor noastre armate, și. totodată, și în ce privește îngrijirea a- cesteia. Cunoașteți bine că. în fond, datorită progresului rapid al mijloacelor tehnice de luptă, armata se transformă și ea, în mod radical, devine o armată care trebuie să minuiască și să știe să folosească tehnica și mijloacele moderne de luptă. In fond, în aceasta va consta în viitor esențialul în desfășurarea cu succes a oricăror acțiuni de luptă. Deci, trebuie să punem un mai mare accent tocmai pe această latură. Rezultatele de pînă a- cum sînt tocmai o dovadă că se merge pe acest drum, că avem posibilități și că trebuie să obținem o și maî mare perfecționare.Este necesar, de asemenea, să crească exigența în ce privește disciplina și spiritul de răspundere al militarilor. Mai mult ca oricînd, în con- dițiunile dotării moderne a unităților militare, disciplina. spiritul de răspundere constituie o problemă de mare însemnătate pentru creșterea capacității de luptă a unităților noastre militare — și, după cum singuri ați remarcat in dezbateri, mai sînt unele neajunsuri care trebuie să fie înlăturate. Să dovedim o preocupare mai mare in această direcție, atit în ce privește ofițerii, subofițerii, cit și militarii în termen. Legat de aceasta aș dori să insist asupra necesității de a se face mai mult — în timpul relativ scurt în care militarii se află în unități — în vederea însușirii de către ei a cunoștințelor tehnice corespunzătoare, a întăririi spiritului de răspundere și disciplinei în întreaga lor activitate.Consider că trebuie acordată, în continuare, o atenție deosebită muncii educative, ridicării nivelului politic-ideologic, atit al ofițerilor, cît și al trupei. Este necesar ca activitatea politico-educativă să fie mai strîns legată de preocupările actuale ale partidului și poporului nostru, de explicarea politicii interne și externe, de înțelegerea locului pe care îl ocupă armata noastră în întreaga viață politică și socială a țării. Fără îndoială că militarii forțelor noastre armate trebuie să înțeleagă bine problemele construcției socialiste. schimbările care au loc în țara noastră, ca rezultat al dezvoltării impetuoase a forțelor dc producție, al perfecționării relațiilor de producție. Trebuie acordată mai mare atenție combaterii diferitelor manifestări negative care se mai fac simțite ca

(Urmare din pag. 1)de educare a trupelor, de ridicare continuă a capacității de luptă a armatei. Raportul pe această temă a fost prezentat de ministrul apărării naționale.In încheierea dezbaterilor — desfășurate în plen și grupe de arme — la care au participat 173 de generali și ofițeri, comandanți, activiști de partid, a luat cuvîntul generalul de armată Ion Io- niță.Convocarea activului nostru de partid — a spus ministrul apărării naționale — se înscrie în stilul de muncă promovat cu consecvență de partid și în rîndurile armatei — dialogul permanent cu masele, consultarea specialiștilor din diferite domenii — în vederea găsirii formelor și mijloacelor celor mai potrivite pentru perfecționarea activității organizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor, îmbunătățirii calității activităților de educare a militarilor și ridicării continue a capacității de luptă a trupelor.însemnătatea acestei importante activități pentru armata noastră crește în amploare prin participarea la lucrările sale a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat și comandant suprem al forțelor armate, eminent conducător marxist-leninist al poporului nostru pe drumul socialismului și comunismului, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, personalitate politică recunoscută și apreciată pe plan mondial.In.conștiința militarilor, ca și a întregii noastre națiuni, dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, reprezen- tați personalitatea care înmănunchează cele mai alese însușiri ale poporului român, omul a cărui operă constituie o valoroasă contribuție Ia e- laborarea și promovarea politicii care a dus la dobîndi- rea celei mai mărețe glorii cunoscute de țara noastră în îndelungata sa istorie și a determinat creșterea fără precedent a prestigiului României socialiste, stima și 

rezultat al menținerii încă a unor influențe ale vechilor stări de lucruri, punindu-se un mai mare accent pe educarea militarilor în spiritul eticii și echității socialiste, în așa fel incit, realmente, timpul petrecut de tineret in armată să fie o perioadă nu numai de pregătire militară, dar și de școală politică, de înaltă școală politică — aș putea spune. Astfel incit, a- tunci cînd se reîntorc în viața civilă, în unitățile industriale și agricole, în învăță- mînt, tinerii să poată aduce o contribuție și mai însepi- nată Ia desfășurarea întregii activități, la înfăptuirea ho- tărîrilor partidului și guvernului in toate domeniile, inclusiv în cel al aplicării în viață a principiilor eticii și echității socialiste.Este necesar, în această direcție. să crească preocupările organizațiilor de partid, organizațiilor de U.T.C., consiliilor politice. Dar trebuie avut în vedere că fiecare comandant — de la ministru pină la comandantul de pluton, ca să nu spun de grupă — este, în același timp, atit comandant militar, cît și e- ducator, este și un om politic. De altfel, ministrul face parte nemijlocită din conducerea superioară a partidului însăși — și aceasta su- blinează importanța și rolul pe care îl dăm comandantului ca factor militar, dar și politic, în educarea și formarea trupei, a întregii noastre armate, în spiritul concepției comuniste despre lume și viață. (Aplauze puternice).Preocupindu-ne de problemele noastre trebuie să a- vem permanent în vedere că România, ca țară socialistă, trebuie să dezvolte permanent colaborarea cu armatele tuturor țărilor socialiste. Desigur, avînd în vedere că țara noastră este participantă Ia Tratatul de la Varșovia, avem datoria și trebuie să facem totul — în spiritul hotărîrî- Ior partidului și statului nostru — pentru a dezvolta colaborarea și alianța cu armatele statelor din această organizație, de a întări spiritul de colaborare, de prietenie, de cunoaștere reciprocă. Dar, în același timp, ca stat socialist nu trebuie să uităm niciodată că avem obligația să dezvoltăm colaborarea, spiritul de prietenie, de cunoaștere, cu militarii tuturor țărilor socialiste. In orice condițiuni țările socialiste trebuie să fie gata de a colabora în lupta împotriva politicii imperialiste, de a apăra independența națională ă fiecărui stat, dacă vor fi cumva atacate. (Aplauze puternice).Vorbind despre aceasta, înțeleg că, pe lingă toate activitățile și celelalte forme de colaborare și de relații, cqji- tribuția cea mai mare pe care noi o putem aduce este, în primul rînd, tocmai aceea de a ne întări armata și ca
prețuirea popoarelor de pe toate meridianele globului.Ingăduiți-mi, mult stimate tovarășe secretar general, să vă exprim calda recunoștință a comuniștilor aflați în rîndurile armatei, a tuturor militarilor pentru munca dumneavoastră creatoare în fruntea partidului și statului, pentru spiritul novator pă care l-ați imprimat în toate domeniile vieții sociale, pentru atenția deosebită și permanentă pe care o acordați dezvoltării multilaterale și întăririi capacității de apărare a patriei.Exemplul de dăruire și pasiune revoluționară, de dinamism și înaltă principialitate comunistă pe care îl oferiți în întreaga activitate teoretică și practică reprezintă pentru toți comandanții și activiștii de partid, pentru organele și . organizațiile de partid din armată un nesecat izvor de energie în munca pentru îndeplinirea sarcinii de' onoare încredințate — formarea de luptători iscusiți, devotați fără margini patriei și partidului, . cu o înaltă conștiință socialistă, gata oricînd să apere, împreună cu întregul popor, la nevoie chiar, cu sacrificiul., vieții, pămîntul strămoșesc, cuceririle revoluționare, independența și suveranitatea României socialiste.Referindu-se, apoi, la spiritul în care s-au desfășurat lucrările, soluțiile propuse pentru a folosi și dezvolta în continuare < xperiența do- bîndită în pregătirea de luptă și politică, la criticile îndreptățite aduse unor stări de lucruri necorespunzătoare, ministrul apărării naționale a subliniat că toate a- cestea au imprimat întîlnirii activului un pronunțat caracter de lucru și vor influența pozitiv asupra întregii munci pentru îndeplinirea cu mai bune rezultate a sarcinilor trasate armatei de către conducerea de partid și de stat.Dezbaterile ce au avut loc au evidențiat încă o dată faptul că întregul personal al armatei este animat de dorința fierbinte de a contribui cu toate forțele la înfăptuirea politicii înțe

pacitatea ei de luptă, de a ridica nivelul politic-ideologic al forțelor noastre armate, deoarece, pină la urmă, capacitatea de luptă, atit a armatelor țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, cit și a armatelor tuturor țărilor socialiste, constă în puterea și pregătirea fiecărei armate naționale, in capacitatea ei de a desfășura cu succes acțiuni de luptă — dacă va fi nevoie. Noi în a- cest spirit trebuie să înțelegem această colaborare și să facem totul pentru a întări armata noastră națională, capacitatea sa de luptă și politică. (Aplauze puternice).După cum știți, in lume au apărut însă lucruri noi, au apărut state care se pronunță cu fermitate pentru o politică independentă, care își organizează viața pe baze noi, multe din ele trec pe calea socialismului. Se pune tot mai mult problema de a dezvolta relații de colaborare, de prietenie, nu numai pe linie economică și politică, dar și pe linie militară cu aceste state. Și știți foarte bine că s-au intensificat și se intensifică vizitele și contactele cu aceste state.Considerăm că și dezvoltarea relațiilor pe linia armatei cu țările care pășesc pe calea unei politici independente trebuie să stea, de asemenea mai mult in preocuparea militarilor forțelor noastre armate. (Vii aplauze).De altfel, în spiritul politicii noastre generale de a dezvolta relațiile cu toate statele, fără nici o îndoială că trebuie ca și pe linie militară să cultivăm asemenea relații, o asemenea politică. De altfel, în acest sens, în ultimii ani, s-au făcut o serie de vizite și s-au intensificat contactele și cu armatele din diferite țări capitaliste. Este un lucru pozitiv — și consider că aceasta trebuie să stea ,de asemenea, în preocuparea ministerului și a organelor de conducere ale armatei noastre, constituind o pante inseparabilă a politicii noastre generale de dezvoltare a colaborării cu toate țările, indiferent de orîndui- rea lor socială, de a face totul pentru a exclude războaiele din viața popoarelor, pentru a contribui la o lume a colaborării și păcii. (Aplauze puternice). _Desigur, știm că în lume mai sînt forțe reacționare, imperialiste, că se menține încă pericolul de agresiuni. Dar știm, în același timp, că s-au obținut pași importanți pe calea destinderii, a unei politici noi. De aceea, avînd în vedere situația existentă, ne vom preocupa permanent de a întări continuu capacitatea de apărare a țării. Nu trebuie să uităm nici un moment că avem răspundere față de propriul nostru popor, față de cauza generală a dezvoltării progresiste a <>- menirii, față de cauza păcii, 
lepte, clarvăzătoare a Partidului Comunist Român. Armata noastră, legată prin mii de fire de popor, muncește cu hotărîre și abnegație pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin din programul amplu și cutezător, elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale Partidului.Dînd dovadă de o înaltă conștiință politică și de un dezvoltat simț al datoriei patriotice, militarii de toate gradele muncesc cu însuflețire pentru realizarea sarcinii trasate de dumneavoastră, stimate tovarășe comandant suprem,, ca unitățile să obțină numai rezultate bune și foarte bune la toate categoriile de instrucție.Vă asigurăm, tovarășe comandant suprem, că adunarea activului de partid pe armată va marca un moment de seamă în viața organelor și organizațiilor de partid, va influența puternic munca comuniștilor, întregului personal din armată pentru perfecționarea continuă a procesului de instruire și educare, pentru ridicarea capacității de luptă a trupelor.Salutat cu îndelungi ura- le, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Dind glas sentimentelor de mare bucurie de a avea în mijlocul lor pe comandantul suprem al forțelor armate. participanții la consfătuire au aclamat minute în șir pe conducătorul partidului și statului nostru. In repetate rînduri, cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost subliniată cu puternice aplauze, întregul activ de partid exprimîndu-și sentimentele de profundă satisfacție de a primi direct din partea comandantului suprem indicațiile și îndrumările sale pentru ridicarea pe o treaptă și mai înaltă a pregătirii de luptă și politice pentru ca întregul e- fectiv al armatei noastre, e- ducat în spiritul nobilelor idei ale patriotismului și internaționalismului socialist, al dragostei nețărmurite față de patrie, partid și popor, să fie gata oricînd să răpundă misiunii de o- noare ce i s-a încredințat.Adresînd profunde mul

— de a face totul pentru a contribui la evitarea pină la urmă a confruntărilor militare. Desigur, nu sîntem utopiști, nu închidem ochii in fața realităților, dar nici nu putem fi oameni care să credem că lucrurile vor merge de la sine într-o direcție sau alta. Știm că putem — și a- vem datoria — să influențăm cursul evenimentelor. Problema se pune in ce direcție trebuie să influențăm. Noi apreciem că avem obligația față de poporul nostru, obligația de comuniști, de a face totul pentru a influența cursul evenimentelor in direcția unei politici de pace, de colaborare, care să excludă confruntările militare. In acest sens și contactele între armate, pe diferite căi, nu pot decît să fie salutate — și pot tocmai să contribuie la realizarea în condiții corespunzătoare a politicii generale a partidului și statului nostru. (Vii aplauze).In preocupările noastre de a întări capacitatea de apărare și de pregătire a maselor populare pentru a putea în orice moment să facă față sarcinilor de apărare a cuceririlor revoluționare și a independenței patriei, un loc important îl ocupă gărzile patriotice, unitățile de pregătire ’ militară, a tineretului care, în strînsă colaborare cu unitățile militare, obțin și ele o serie de rezultate în ridicarea cunoștințelor militare. Este necesar ca, în continuare. în fața armatei, a unităților militare, să stea această preocupare de a asigura ridicarea nivelului de pregătire militară a gărzilor patriotice, de a contribui la desfășurarea în mai bune condițiuni a pregătirii militare a tineretului, avînd în vedere că o eventuală confruntare armată ar necesita participarea generală a poporului la această luptă. Tocmai de aceea trebuie să facem totul pentru a asigura ca fiecare cetățean să poată în orice moment să fie în stare — așa cum astăzi înfăptuiește politica partidului de edificare a socialismului — să apere cuceririle socialiste, independenta și suveranitatea patriei noastre. (Aplauze puternice, prelungite).Iată, tovarăși, în ce direcții consider că vor trebui orientate în viitor activitățile din unitățile militare, activitatea Ministerului Apărării Naționale, a organelor și organizațiilor noastre de partid. Fără îndoială că rezultatele de pînă acum, grija și atenția pe care partidul și statul nostru o a- cordă armatei constituie garanția că, pe această cale și în această direcție, vom dobîn- di succese și mai mari, așa cum obține poporul nostru în toate domeniile de activitate. (Aplauze puternice, prelungite).Stimați tovarăși,Cunoașteți preocupările actuale ale întregului nostru popor, care acționează cu toată
țumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu în numele comuniștilor, activului de partid, al tuturor militarilor, ministrul apărării naționale aspus :înalta apreciere pe care ați făcut-o la adresa armatei reprezintă pentru fiecare dintre noi un prilej de îndreptățită mîndrie și ne obligă, în același timp, să muncim și mai bine, mai organizat, să ne mobilizăm forțele și energiile pentru obținerea de rezultate superioare în toate domeniilevieții ostășești. Indicațiile prețioase pe care ni le-ați dat vor constitui fundamentalepentru muncii ganelor partid, rea continuă a .pregătirii de luptă și politice, pentru întărirea continuă a ordinii și disciplinei militare.Avînd permanent în față exemplul luminos al activității dumneavoastră creatoare dedicată înfloririi patriei și fericirii poporului vă asigurăm tovarășe mandant suprem, că vom precupeți nici un pentru a îndeplini în dițiuni bune și foarte toate sarcinile care ni pus în față.

direcții acțiune calității or-deridicarea comandanților, și organizațiilor de pentru perfecționa- procesului

co- nu efort con- bune le-ați Adunarea activului de part'id pe armată s-a încheiat într-o atmosferă de puternic entuziasm. In sală răsună urale prelungite, se ovaționează îndelung pentru Partidul Comunist Român. Se scandează minute în șir „Ceaușescu — P.C.R.".Puternică manifestare de atașament față de partid, fată de cel mai iubit fiu al națiunii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, consfătuirea activului de partid a constituit o vie expresie a devotamentului armatei noastre populare care se distinge prin coeziunea de granit' a rîndurilor sale, fiind pătrunsă de o singură voință — înfăptuirea neabătută a politicii partidului, slujirea cu credință a patriei și poporului, gata oricînd la chemarea partidului, Ia ordinul comandantului suprem să îndeplinească orice misiune în interesul apărării și înfloririi Republicii Socialiste România.

fermitatea în înfăptuirea ho- tărîrilor Congresului al X-lea al partidului, ale Conferinței Naționale. Vă sînt cunoscute rezultatele pe primii doi ani și patru luni ale acestui cincinal. In toate domeniile atit in industrie, cit și in agricultură, planul a fost nu numai realizat, dar și depășit. Fe primele patru luni ale acestui an, ritmul de creștere a producției industriale depășește 14 la sută. Toate aceste realizări ne dau garanția tă prevederile planului cincinal vor putea fi realizate înainte de termen — așa cum s-au angajat cele mai multe colective de oameni ai muncii, cele mai multe comitete județene de partid.Fără îndoială că succesele pe care Ie obținem în toate domeniile de activitate sînt strîns legate de munca eroică a minunatei noastre clase muncitoare, a țărănimii cooperatiste, a intelectualității. De aceea, deși sînt la o ședință cu activul de partid din armată aș dori ca și de aici să adresez cele mai calde felicitări și urări de noi succese clasei noastre muncitoare, țărănimii, intelectualității, întregului nostru popor. (Aplauze puternice, prelungite).Acordăm o mare atenție înfăptuirii politicii partidului de ridicare a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. Și în acest domeniu ho- tărîrile Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale se înfăptuiesc cu succes. Desigur că și în activitatea noastră e- conomică și socială mai sînt incă neajunsuri, lipsuri. Avem încă multe de făcut pentru a lichida rămînerea în urmă de Ia care am pornit.După cum știți, în luna iunie vom sărbători împlinirea a 25 de ani de la naționalizarea industriei, a băncilor și principalelor mijloace de producție, de Ia trecerea, de fapt, la realizarea sarcinilor revoluției socialiste. In acești 25 de ani am parcurs un drum măreț, am realizat lucruri minunate, tovarăși ! Dar știm că mai avem mult de făcut pentru a ajunge la nivelul țărilor dezvoltate — și tocmai în acest sens Congresul al X-lea și Conferința Națională au trasat sarcina ca în următorii 10—15 ani să ne apropiem de nivelul a- cestora. Realizările din a- cești doi ani și jumătate care au trecut confirmă că mergem pe un drum bun, că vom putea, într-adevăr, înfăptui aceste obiective ce vor așeza România în rîn- dul țărilor dezvoltate din punct de vedere economic. (Aplauze puternice).Mă refer și Ia aceasta, pentru că și în viitor" unitățile noastre militare vor trebui să ia parte activă la o serie de mari lucrări ale construcției socialiste. Avem în vedere programul de desecări și irigații care cuprinde cîteva milioane de hectare — dacă luăm irigațiile și desecările împreună sînt vreo 4—5 milioane de hectare pînă în 1990 — unde vor trebui într-adevăr depuse eforturi foarte mari. Se impune, de asemenea, regularizarea marilor cursuri de apă și probabil va trebui să reluăm construcția canalului și să-l și terminăm în cîțiva
Miting al prieteniei româno-eereenePHENIAN 30 (Agerpres).. — Corespondență de la M. Io- nescu : Cu prilejul vizitei oficiale in R. P. D. Coreeană a delegației Grupului român în Uniunea interparlamentară, condusă de Corneliu Mănescu, președintele Grupului, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, miercuri după-amia- ză, la teatrul Moranbon din Phenian a avut loc un miting al prieteniei româno-coreene,

ni
FILMEJOI, 31 MAIPETROȘANI — 7 Noiembrie : Nici un moment de plictiseală ; Republica : A fost odată un polițist ; PE- TRIEA: Doamna și vagabondul ; LONEA — Minerul : Marea hoinăreală ; AN1NOA- SA : Flacăra olimpică VULCAN : Lupul mărilor; I.U- PENI — Cultural: Adio arme; URICANI : Misiunea sublocotenentului Sipos.

5,00 Buletin de știri ; 5,05 Melodii în zori de zi; 5,20 Drag mi-e cîntecul și jocul ; 5,50 Muzică ușoară ; 6,00 — 8,08 Radioprogramul dimineții ; 8,08 Matineu muzical ;8,30 La microfon, melodia preferată ; 9,00 Buletin deștiri ; 9,30 Odă limbi; româ

ani, ca să legăm Dunărea, pe un drum mai scurt, cu Marea, spre Constanța. (Vii a- plauze).Deci, programul care ii e- laborăm acum, care va fi supus Congresului al XI-lea al partidului, va prevedea măsuri concrete, de mare amploare, tocmai în direcția realizării obiectivelor fundamentale — de a făuri societatea socialistă multilateral dezvoltată, de a putea trece Ia edificarea societății comuniste în România. Ori, fără o bază e- conomică trainică, puternică, nici societatea socialistă multilateral dezvoltată, nici societatea comunistă nu pot fi înfăptuite. Pornind de Ia aceasta avem în vedere și facem totul pentru a asigura crearea unei puternice forțe economice, industriale și agricole, ridicarea științei și culturii întregului nostru popor, — ca factori determinant! fără de care nu vom putea realiza o- biectivele noastre fundamentale. Avem insă convingerea — și ceea ce am realizat pînă a- cum ne dă garanția deplină să afirmăm aceasta — că vom îndeplini în bune condițiuni ceea ce ne propunem pentru următorii 10—15 ani. (Aplauze puternice, prelungite).Stimați tovarăși,In ce privește problemele politicii internaționale a României, pornim și aici de la faptul că în lume s-au obținut o serie de rezultate pe calea destinderii și colaborării, a n- firmării unor principii noi de relații între state. Desigur, sîntem — s-ar putea spune — la începutul afirmării acestor principii, și sînt necesare e- forturi susținute pentru continuarea acestui curs pozitiv spre destindere în viața internațională, pentru a elimina vechea politică și a face Ioc unei politici noi, de colaborare și pace.In această direcție extindem și punem pe primul plan colaborarea cu țările socialiste, ne preocupăm continuu, atit de dezvoltarea relațiilor și a colaborării noastre cu toate a- ceste state, cit și de întărirea unității și colaborării tuturor țărilor socialiste; noi apreciem că dezvoltarea colaborării și unității țărilor socialiste constituie un factor de prim ordin pentru desfășurarea pe un drum nou a vieții internaționale.Acordăm, de asemenea, o mare atenție raporturilor cu țările în curs de dezvoltare, apreciind relațiile cu aceste state, care se pronunță pentru o politică independentă, pentru făurirea unei economii de-sine-stătătoare — unele dintre ele pentru trecerea pe calea socialistă —, ca factori de o deosebită importanță, atît pentru progresul fiecărei țări, cît și pentru lupta generală pentru o politică nouă, de pace și colaborare, pentru eliminarea politicii de forță și dictat din viața internațională.Sprijinim activ, în acest sens, mișcările de eliberare națională, lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului.Totodată, pornind de Ia realitățile de astăzi din lumea contemporană, de Ia faptul 

organizat sub egida Comitetului administrativ al capitalei.La masa prezidiului au luat Ioc membrii delegației române, Dumitru Popa, ambasadorul României la Phenian, precum și So Ciol, membru al Comitetului Politic al C. C. al Partidului Muncii din Coreea, Hong Gi Alun, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Populare Supreme a R. P. D. Coreene, și alte persoane oficiale.

ne; 10,00 Buletin de. știri; 10,05 Folclor muzical din Mehedinți ; 10,30 „Plai strămoșesc" ; 11,00 Buletin de știri; 11,05 Muzică ușoară ; 11,15Din țările socialiste; 11,30 Corul Filarmonicii „Oltenia" din Craiova ; 12,00 Discul zilei ; 12,30 Intîlnire cu melodia populară și interpretul preferat ; 13,00 Radiojurnal ;13.30 Concert de prînz ; 14,00 Compozitorul săptămînii ; 14,45 Cîntă Saveta Bogdan, Ion Bîlă și Sultan Paraschiv; 15,00 Buletin de știri ; 15,05 Tribuna radio; 15,15 Muzică de estradă ; 15,40 Aspecte de la concursul interjudețean „Cîntare patriei" ; 16,00 Radiojurnal ; 16,15 Instrumentiști de seamă ai muzicii populare ; 16,35 Melodii de Temistocle Popa ; 17,00 Antena tineretului ; 17,25 Recital de flaut; 17,45 Tineri interpret aj cîntecului popular ; 18,00 Orele serii ; 20,00 Zece melodii preferate ; 20,45 Consemnări ; 21,00 Revista șlagărelor ; 21,25 Moment poetic;21.30 Bijuterii muzicale ; 22,00Radiojurnal ; 22.30 Concertde seară; 24,00 Buletin deștiri; 0,03—5,00 Estrada nocturnă. 

că există țări cu orînduiri sociale diferite, acționăm cu consecvență, in spiritul principiilor coexistenței pașnice, și extindem larg relațiile cu toate statele capitaliste. Putem spune că și îh această direcție am obținut multe rezultate pozitive.Vizitele intr-un șir de țări, sau mai bine zis schimbul de vizite cu un mare număr de state capitaliste, sînt tocmai o expresie a acestei politici consecvente a partidului și statului nostru, o dovadă grăitoare că acționăm în mod consecvent pentru participarea activă la diviziunea internațională a muncii, pentru extinderea colaborării cu toate țările, considerind că aceasta este o cerință a vieții internaționale, a însăși dezvoltării națiunii noastre socialiste, a păcii și colaborării între toate națiunile lumii. (Aplauze puternice).Insistăm permanent asupra necesității de a se pune la baza tuturor relațiilor internaționale principiile egalității în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne, avantajului reciproc. ale neamenințării sau nefolosirii forței. Considerăm că numai aceste principii dau garanția că fiecare națiune, fiecare popor își va putea concentra forțele în vederea dezvoltării economice și sociale, a ridicării bunăstării, că numai pe baza acestor principii se poate realiza o lume mai dreaptă, mai bună, o lume a colaborării și păcii. (Aplauze puternice).Tocmai ținînd seama de noile condiții ale vieții internaționale sîntem de părere că în soluționarea marilor probleme, în asigurarea cursului nou de destindere se impune participarea activă, cu drepturi egale, a tuturor statelor — fie ele mari, mici sau mijlocii — Ia discutarea și soluționarea tuturor problemelor. Și trebuie să constatăm cu multă satisfacție că tot mai multe state își afirmă voința, punctul lor de vedere în viața internațională.Sîntem convinși că, mai mult ca oricînd, participarea tuturor statelor, a tuturor popoarelor la viața internațională constituie factorul determinant al cursului nou, al politici internaționale noi. Dc altfel, constituie un mare succes, și o dovadă a felului în care judecă popoarele, faptul că opinia publică internațională, masele populare devin tot mai conștiente că depinde de ele înseși realizarea politicii noi, afirmarea în viața internațională a principiilor Ia care m-am referit. Mai mult ca oricînd, opinia publică mondială, masele populare, popoarele constituie forța principală în viața internațională în realizarea colaborării dintre state. Intensificarea participării popoarelor la soluționarea problemelor va e- xercita o influență determinantă în asigurarea unei politici noi, a triumfului cauzei păcii și colaborării. (Aplauze puternice).Cunoașteți atenția pe care o acordăm situației din Europa. Pornim de la faptul că astăzi problemele europene consti
Reuniunea multilaterală de la HelsinkiHELSINKI 30 — Trimisul special, D. Ținu, transmite : Miercuri, grupul de redactare însărcinat cu elaborarea documentului privind urmările instituționale ale conferinței pentru securitate și cooperate în Europa s-a întrunit într-o nouă ședință de lucru, sub președinția reprezentantului României, ambasadorul Valentin Lipatti, care este coordonator al acestui grup.

9,00 Curs de limbă franceză. Lecția a 57-a ;9,30 Prietenii lui Așchiută; 10,00 Telex ;10,05 Publicitate ;10.10 Steaua polară ;10.40 Prin muzee și expoziții (reluare) ;1.1,00 Telecinemateca. Mantaua ;12.10 Tineri interpret ;12,50 Teleobiectiv ;13.05 Telejurnal ; 16,00-17,00 Teleșcoală ;17.30 Emisiune în limba raa- qhiară ;18.30 Telex ;18.35 Publicitate;18.40 Univers beethovenian :19.10 Tragerea ADAS;19,20 1001 de seri >19.30 Telejurnal. Cincinalul înainte de termen, 1973 — an hotărîtor ;20,00 Cîntecul săptămînii. Primul Ioc de pe pă- mint) 

tuie un factor de mare importanță pentru așezarea relațiilor dintre state — nu numai Pe continent, dar și in întreaga lume — pe baze noi care să asigure deplina egalitate și dezvoltarea liberă a fiecărei națiuni. Sînt create condițiu- nile pentru a începe în cu- rind conferința general-euro- peană. Punem un mare accent pe participarea și realizarea în viață, în cadrul Europei, a principiilor la care m-am referit, de a se obține pași pe calea dezarmării, a reducerii trupelor pe calea măsurilor concrete de dezangajare militară. De aceea am insistat să participăm Ia conferința de la Viena, și considerăm că trebuie să participe Ia ea toate statele europene interesate.Este de înțeles că trebuie să facem totul ca pe continentul nostru să se înfăptuiască o reală securitate pentru toate statele, să se treacă la reducerea trupelor și a armamentelor în diferite zone, în întreaga Europă. De aceea, a- cordăm atenție și Balcanilor, de aceea sîntem preocupați ca să se ia măsuri concrete de dezarmare generală, — și în primul rînd să se scoată armele nucleare în afara legii, să se treacă la lichidarea lor.In spiritul acestor principii, de fapt, al directivelor stabilite de Congresul al X-lea al partidului nostru, acționăm în toate problemele politicii internaționale. Constatăm cu satisfacție că și în viața internațională, in realizarea politicii externe trasate de Congresul al X-lea am obținut succese remarcabile. Sîntem ho- tărîți să facem totul pentru a ne aduce și în viitor contribuția Ia realizarea unei politici noi. Ia o lume mai bună, mai dreaptă, o lume a colaborării și păcii între toate popoarele. 
(Aplauze prelungite).Stimați tovarăși,In încheiere aș dori, încă o dată, să exprim convingerea mea. a conducerii de partid Și de stat că militarii forțelor armate — generali, ofițeri, subofițeri, ostași, organele de comandă, organele noastre politice, organizațiile de partid și de U.T.C. — vor intensifica activitatea lor în vederea înfăptuirii în condițiuni cît mai bune a politicii partidului nostru in domeniul armatei, al întăririi capacității de luptă și politice a tuturor militarilor, a tuturor unităților forțelor noastre armate: că va crește preocuparea în vederea activității politico-educative, va spori contribuția armatei noastre populare la înfăptuirea tuturor obiectivelor trasate de Congresul al X-lea al partidului nostru, adueîndu-vă și dumneavoastră — mă refer Ia cei prezențî aici. Ia activul de partid — aducindu-și și armata noastră o contribuție tot mai mare la înfăptuirea întregii politici a partidului și ștaifului nostru. (Aplauze îndelungate, se scandează „Ceaușescu — P.C.R.").Vă urez dumneavoastră șl tuturor militarilor armatei noastre, noi și noi succese în toate domeniile de activitate^ multă sănătate și fericire 1 (Urale și ovații îndelungate).

Grupul de lucru care se o- cupă de aspectele cooperării culturale a ajuns la un acord asupra principalelor prevederi referitoare la dezvoltarea cooperării și a schimburilor în domeniul educației. In atenția participanților la consultări au stat, de asemenea, problemele cooperării economice și tehnico-științifice, eforturile fiind concentrate spre definitivarea documentelor corespunzătoare.
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