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Brigadierul Dumitru P ‘
za, Ion Dobrovie și Costin Olaru nu sint mulțumiți cu depășirea peste plan cu 132 
one de cărbune. Dar, pentru că in această lună locul de muncă e mai... organizat, în

țelegerea lor e de a da cu mult mai multe tone peste plan.

Boca de la sectorul V al minei Lupeni și ortacii Petre Am-

Numele minerilor șefi de brigadă Titu Teacenco 
și Nicolae Brutu, de la mina Paroșeni. au iost și in 
alte rînduri înserate în coloanele ziarului, pentru me
ritele obținute de cele două brigăzi in activitatea de 
producție. Din nou, acum la început de lună avem 
prilejul să-i amintim, pentru exemplul ce-1 oieră.

„Sfirșitul lunii depinde de modul in care îți orga- 
, nizezi munca incă din prima zi", este cuvintul de or

dine al celor două brigăzi. In virtutea acestui dezide
rat, nici o clipă nu este pierdută la început de lună, 
nici un minut risipit pe laurii succeselor din luna pre
cedentă.

Cele două brigăzi și-au inceput activitatea in 
luna iunie, păstrind ritmul lunii mai. Drept urmare, 
au și înscris, după cîteva zile de muncă, un plus de 
producție de peste 100 tone cărbune pe graficul în
trecerii socialiste. Rezultatul se datorește organiză
rii lucrului în brigadă, disciplinei, cît și asistenței teh
nice corespunzătoare acordate de cadrele tehnico-in- 
ginerești ale sectorului II, din care fac parte brigăzi' 
le amintite, sector condus de inginerul Gheorghe Mar- 
chiș.

I-------------------
La F, S. H. Vulcan.

de autodotare
Recent, în cadrul sec

ției de montaj a Fabri
cii de stîlpi hidraulici 
Vulcan a iost pusă in 
funcțiune o nouă linie 
de montaj mecanic a 
stîlpilor hidraulici. Con
cepută și realizată in 
întregime in cadrul ia- 
bricii, noua linie asigu
ră montajul propriu zis 
al stîlpilor hidraulici 
precum și probele teh
nologice finale. Noua 
Instalație va contribui 
la sporirea productivi
tății muncii și la îmbu
nătățirea calității stil- 
pilor hidraulici.

în cadrul larg

forja- 
— ti
pie rd 
și in 
care

noul și-a făcut tot mai mult 
loc, unde doar focul, nicova
la, cleștele și barosul au mai 
supraviețuit prin timp, amin- 
tindu-ne de vechea breaslă 
a modelorilor metalului...

jelor ți-o poate conferi, să 
tacă dintr-o masă diformă 
de fier incandescent, cu lo
vituri de ciocan precise, sur
prinzător de precise, o viitoa
re piesă componentă a unui

O nouă lucrare consacra
tă personalității conducă
torului partidului și statu
lui nostru : „Nicolae 
Ceaușescu - știința con
ducerii pentru o Românie 
modernă".

Consultările multilaterale 
de la Helsinki.

Lucrările sesiunii C.A.E.R.

Vizita șahinșahului Iranu
lui in Bulgaria.

Reuniunea miniștrilor afa
cerilor externe din țările 
membre ale C.E.E.

♦ 4

Mihai Buzămurgă, miner 
la sectorul I al minei Lo- 
nea, a fost pînă Ia 1 iunie 
a.c. șef de schimb in briga
da condusă de Marin Ciu
băr, colectiv fruntaș pc 
nă lună de lună de la 
ceputul acestui an. Cele 
tone cărbune extrase 
brigadă peste sarcina
plan a lunii mai s-au adău
gat unui plus de 549 tone

ini- 
în-
280 
de 
de

Oameni de 
încredere —

lăudabile
» •

Miercuri la amiază, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului-Comunist 
Român, a primit delegația 
Partidului Comunist din Uru
guay, formată din tovarășii 
Jose Luis Massera, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P. C. din Uruguay, Juan 
Jose Ormaechea, membru al 
C. C. al P.C.U., secretar al 
organizației P.C.U. din Mon
tevideo, și Martha Valentini 
de Massera, activistă a Comi
tetului Central al partidului.

La primire au participat to
varășii Miron Constan tinescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Conducătorul delegației 
C. din Uruguay a transmis 
salut tovarășului Nicolae

P. 
un
Ceaușescu din partea tovarășu
lui Rodney Arismendi, prim- 
secretar al Partidului Comu
nist din Uruguay. Mulțumind, 
secretarul general al P.C.R. a 
adresat un salut tovarășului 
ROdney Arismendi și, în nu
mele conducerii 
nostru, a transmis conducerii 
P. C. din Uruguay, întregului 
partid salutări 
preună cu cele 
de succes.

Convorbirea 
schimb reciproc de informații 
și de vederi referitor la acti
vitatea celor două partide, la 
dezvoltarea raporturilor bila
terale de colaborare și solida
ritate, la unele probleme ale 
vieții politice contemporane, 
ale mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

S-a reafirmat dorința 
mună de a dezvolta în conti
nuare relațiile de prietenie și 
întrajutorare tovărășească din
tre P.C.R. și P.C.U., în folosul 
popoarelor român și urugua-

partidului

tovărășești, îm- 
mai bune urări

a prilejuit un

co-

Fără Îndoială că una din
tre meseriile care pină mai 
ieri necesitau celor ce o prac
ticau uri efort fizic, deosebit 
poale fi considerată și 
tul. O meserie arhaică 

I ie cărei începuturi se 
I in spuza veacurilor — 
I același timp modernă,

in condițiile actuale, prin in- 
Itroducerea unor utilaje cu o 

tehnologie avansată, a făcut 
Ica efortul muncitorilor să

fie in mare parte redus. Im- 
Ipresia unei desuetitudini pe

care ne-am obișnuit să o a- Ii em despre munca forjorilor,
ne-a fost repede ștearsă in 
momentul intrării in

I rul 
’ de 
I /0Z

re 
I ne 
I pătruns intr-o hală in

atelie- 
de forje al 1.U.M..P, un- 

ritmul sacadat al ciocane- 
mecanice autocompresoa- 
și al preselor hidraulice, 
Înștiința de fapt că am 

care

La gura forjelor,

modelorii metalului...
Priveam la oamenii cu fe

țele Înnegrite de fum și pli
ne de sudoare, cum reușeau, 
cu o dexteritate pe cate doar 
practica Îndelungată in fața 
dogoritoarelor flăcări ale for-

utilaj, ce va lua dtumul a- 
batajelor subpămlntene. Din 
miinile lor, obișnuite deja cu 
greutatea barosului, prin o- 
pe rațiunea de forjare manu
ală liberă ies adevărate „giu-

vaieruri" metalice, care tie j 
că sint denumite semiarticu- 
lații pentru grinzi, minere I 
pentru stilpii hidraulici, ine- I 
le pentru tuburi de rambleu, 
clrlige pentru carabină, su
porți, ghidaje pentru tericoa- 
ne. sau rame pentru culbu- 
toare etc. etc., toate acestea 
la un Ioc poartă amprenta 
unei, măiestrii desăvirșite, a 
unei mari pasiuni puse in în
cropirea lor.

Abia mai tirziu am Înțeles, 
după' ce urmărisem cîteva mi
nute eu atenție munca aces
tor oameni, semnificația zlm- 
betului maistrului Ioan Hebe- 
deanu, șeful acestui atelier, 
care atunci ci nd 
bat dacă ,această.

iu

Ionel

l-am între- 
profesiune

ȚABREA
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al disciplinei la mina Lupeni

locul cuvenit protecției muncii!
Recentul control organizat la 

E.M. Lupeni de către organele 
de specialitate ale Inspectora
tului teritorial de stat pentru 
protecția muncii Hunedoara — 
■Deva a scos în evidență preo
cupările dovedite pentru asi
gurarea condițiilor normale de 
muncă, pentru prevenirea ac
cidentelor și îmbolnăvirilor 
profesionale. Se poate afirma 
cu certitudine că în atenția 
conducerii acestei unități, s-au 
aflat în permanență măsurile 
necesare pentru organizarea și 
efectuarea unei instruiri te
meinice a întregului personal, 
îndeosebi a celui din subteran, 
pentru cunoașterea tehnologiei 
de lucru, a regulilor de preve
nire a accidentelor de mun
că și a normelor de prevenire 
și combatere a incendiilor. A- 
sigurarea respectării continue 
a unei discipline ferme în pro
cesul de producție la toate ni
velele, a aprovizionării la timp 
și in cantitățile necesare cu 
materiale a locurilor de mun-

că și alte măsuri aplicate s-au 
răsfrînt pozitiv în activitatea 
minei, fapt' reflectat prin scă
derea accidentelor de muncă, 
creșterea gradului de securi
tate a muncii în subteran.

In activitatea colectivului de 
muncă de la mina Lupeni e- 
xistă, însă, și unele , scăpări, 
constatate cu prilejul amintit, 
asupra cărora este necesar să 
se. îndrepte cu mai mult inte
res atenția generală.

In unele cazuri, de pildă, nu 
s-au respectat prevederile 
S.T.E. și ale programelor de 
producție, nerambleindu-se zo
nele exploatate, fapt ce poa
te conduce la focuri de mină 
prin autoaprinderea cărbuni
lor, cu urmările lor nedorite. 
Asemenea abateri de la nor
mele prevăzute există in zona 
culcușului stratului 3, blocul 
IV, și în stratul 3, blocul V.

Mai sint dese cazuri de ne- 
execulafe la timp a digurilor, 
ori de neîntreținere a celor e- 
xistente, fapt ce poate produce

întîrzieri în localizarea și în
chiderea rapidă a eventualelor 
focuri de mină. Exemple în 
acest sens sînt în galeria trans
versală spre stratul 5, blocul 
IV, orizontul 440 ; galeria di
recțională din stratul 5, blocul 
IV, orizontul 400: galeria trans
versală stratul 3, blocul IV, o- 
rizontul 400 ș.a.

De asemenea, unii mineri 
șefi de brigadă, șefi de schimb 
și maiștri neglijează curățirea 
completă a cărbunelui din zo
na exploatată, minimalizînd 
pericolul ăutoaprinderii cărbu
nelui și consecințele acestui 
fenomen. Acte de indisciplină, 
din partea acelorași responsa
bili, constituie și practica . de

Ing. I. BOZEȘAN 
inspector în cadrul Inspecto
ratului teritorial de stat pentru 

protecția 
Hunedoara

(Continuare in

muncii
— Deva

pag a 3-a)
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dobindit pe primele patru 
luni.

Inccpind din prima zi în 
această lună i-a fost încre
dințată conducerea unei 
brigăzi. Nedezmințitul în
crederea care i-a fost acor
dată, minerul Buzămurgă, 
împreună cu ortacii celor 
patru schimburi, conduse 
de Dumitru Focșanu, Fili- 
mon Gălățan, Gheorghe Ha
lea și Paraschiv Șerbu a 
obținut in cele cinci zile 
scurse de la începutul lu
nii un plus de producție de 
45 tone. De remarcat 
felul 
locul 
cerii 
rului 
lei de 23 August cu 
succese in muncă. O 
remarcă — sporul de 
fracție a fost obținut 

productivității 
700 kg pe fieca- 
miner.

Pentru vacanța 
studenților

acesta brigada 
de frunte al 

dintre brigăzile
I în intimpinarea zi- 

noi 
altă 
ex- 

prin

că in 
ocupă 
între- 
secto-

sporirea 
muncii cu 
re post de

A început sesiunea, dar a- 
lături de febra examenelor se 
iac și pregăiirile obișnuite va
canței de vară. S-au stabilit 
locurile de practică, s-au în
cheiat convențiile cu între
prinderile și in același timp au 
fost stabilite și locurile în ta
bere. Un număr de 120 de 
studenți cu situația profesio
nală buna (medii peste 7) și 
cu activitate obștească cores
punzătoare, de la Institutul de 
mine din Petroșani. își vor în- 
tilnj colegii din celelalte cen
tre universitare în taberele de 
odihnă de la Constanța. Cos- 
tinești, Bușteni, Pîriul Rece șl 
în taberele de instruire de la 
Izvorul Mureșului și Brașov. 
Alți 30 de studenți din Petro
șani beneficiază, în această 
vară, de bilete pentru trata
ment în stațiunile balneo-cli- 
materice.

Cerințele urbanisticii impun:

Fiecare deputat
al cartierului

primul gospodar
!

oglindă a hărniciei locuitorilor lui• „Fața“ orașului
• Atitudini incompatibile cu încrederea acordată de alegători
• La ce lucrări edilitar-gospodărești ați participat, tovarăși 

deputați ?

După cum în valoarea în
tregii producții realizate, în 
1972, de întreprinderile orașu
lui Petrila este înglobată cîte 
o... părticică din munca în
tregii mase de salariați ai o- 
rașuhli, la fel și realizările e- 
dilitar-gospodărești din aceas
tă zonă a Văii Jiului înmănun
chează hărnicia marii majori
tăți a cetățenilor, a deputați- 
lo.r‘ acestei urbe. ..Larga emu-, 
lație civică — ne spunea ing. 
Dumitru Grunță, vicepreședin
te al Comitetului executiv al 
Consiliului popular orășenesc 
Petrila — se oglindește printre

altele și în cele 16 milioane 
lei, cit reprezintă valoarea 
lucrărilor efectuate anul tre
cut prin muncă patriotică a 
locuitorilor orașului. Anul a- 
cesta, numai pină la 1 Mai, 
valoarea unor atari lucrări a 
atins 8,886 milioane lei".

Au fost efectuate, în această 
primăvară, în Petrila, impor
tante ■ lucrări edilitar-gospodă- 
rești : mii de metri patrați re
parații de străzi și trotuare, 
amenajări și extinderi de 
zone ’ verzi (10 hectare), s-au 
plantat peste 3 000 arbori și 
arbuști, taluzat mii

ma-metri patrați de
(în afara lucrărilor 

indiguiri — 5,7 km), 
fost recondiționate te-

Foto : Al, RIEGELHAUPTPanoramă pefroșăneană.

de 
luri 
de 
au 
renuri de joacă pentru copii 
și multe dintre bazele sportive 
simple existente etc. Cetățeni 
ai orașului ca Nicolae Florea, 
Nicolae Cojocaru, Traian Du- 
gaciu, Iuliu Munich, Ioan 
Stoica și mulți alții și-au adus, 
cu generozitate, aportul la 
modificarea „paletei" de culori 
a orașului, au fost in fruntea 
acțiunilor gospodărești de în
frumusețare continuă a carti
erelor în care trăiesc. Emula
ția gospodărească s-a reflectat 
și în punctajul bun obținut de 
orașul Petrila în întrecerea 
județeană a bunilor gospodari. 
1 460 puncte realizate, din 
1 500 posibile ! S-ar fi putut 
obține și mai multe puncte 
dar —' după cum am aflat — 
în această primăvară s-a lu- . 
crat mult la înlocuirea gardu
rilor vechi, la recomandarea 
comisiei județene de coordona
re a întrecerii gospodărești : 
în prima parte a următoarei 
etape urmîncl a se monta, după 
aceeași recomandare, aproxi
mativ 1 200 „jardiniere" cu 
flori în balcoanele blocurilor...

Importante obiective edili
tar-gospodărești stau în fața 
gospodarilor orașului In peri
oada imediat următoare. Se

vor aduce serioase îmbunătă
țiri ..porții" orașului (la intra
rea în Petrila, va apare în cu- 
rînd un nou părculeț), o nouă 
zonă floricolă va înfrumuseța 
cartierul „7 Noiembrie", clubul 
sindicatelor va scăpa de 
„umbra" clădirilor minuscule 
din fața sa, două noi baze 
sportive vor constitui „răspun
sul" gospodarilor orașului la 
Hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. pentru îmbunătățirea 
educației fizice și a sportului...

La cererea de a evidenția 
deputății din cîteva circum
scripții, interlocutorul nostru 
ne-a prezentat o listă, nu... ex
cesiv de cuprinzătoare (poate 
cum ne așteptam). Transcri
em : Lucia Daniel (circum
scripția electorală nr. 
.Torj 
roiu
Ioan 
(73).

„Despre marea 
a celorlalți — reîncepe cu greu 
discuția interlocutorul nostru 
—, intre noi fie vorba, nu vă 
pot spune... mare lucru. Sint 
cîțiva care s-au mutat la Pe
troșani. Nu-i mai vedem 
pe-aici 1 Dacă avem deputați 
care nici măcar la sesiunile 
noastre nu vin, vă dați sea
ma..."

— Și oamenii, cetățenii car
tierelor — în care au fost aleși 
deputății cei ce nu se află a- 
cum, cum ar fi firesc, în frun
tea acțiunilor gospodărești — 
nu le reclamă... prezența, nu-i 
solicită ?

— Bineînțeles 1 Atitudinea

Lucia Daniel 
electorală nr. 11), 

Popovici (13), Aurica Fi- 
(40), Petru Szatmari (63), 
Matei (67), Simion Mogoș 
Și... cam atît ! Ceilalți ?

majoritate

V. TEODORESCU
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Individ
11 iunie un sfert de veac
la naționalizarea principale-
mijloace de producție

Producători și proprietari

yan, al unității mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale, a tuturor forțelor anti- 
imperialiste.

In cursul convorbirii au fost 
evidențiate schimbările pozi
tive din ultimul timp din via
ța internațională, cursul spre 
destindere, de rezolvare pe 
calea tratativelor a probleme
lor internaționale. In legătură 
cu aceasta, s-a subliniat ascen
siunea în întreaga lume a lup
tei maselor populare pentru e- 
mancipare națională și socială, 
pentru pace, libertate, inde
pendență națională și progres 
social, împotriva imperialis
mului, colonialismului și neo- 
colonialismului In acest ca
dru, s-a dat o înaltă apreciere 
avîntului luptei antiimperialis- 
te a popoarelor latino-ameri- 
cane pentru preluarea bogăți
ilor naționale în mîinile pro
prii, pentru o dezvoltare in
dependentă pe calea progresu
lui. Salutînd pașii pozitivi rea
lizați în Europa pe calea des
tinderii și colaborării, s-a evi
dențiat însemnătatea înfăptui
rii securității europene pentru 
popoarele acestui continent, 
pentru destinele păcii în 
treaga lume.

In cursul convorbirilor, 
exprimat hotărirea de a
acționa pentru dezvoltarea în 
continuare a relațiilor dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica 
Uruguayului, 
celor două 
cauzei păcii,
securității internaționale.

A fost exprimată hotărirea . 
celor două partide de a milita 
și în viitor pentru întărirea 
unității mișcării comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor 
muncitorești, democratice, pro
gresiste. a întregului front an- 
tiimperialist.

Primirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă priete
nie tovărășească.

în-

s-a
se

Orientală 
în 
popoare, 

colaborării

a 
interesul 

al
Și

Intr-un semestru

Utilaje
în valoare
de douâ
milioane

de lei pentru
gospodărire
comunală
Potrivit planului de aprovi. 

zionare, Exploatarea de gos
podărie comunală din Petro
șani a primit din partea a di
verși furnizori marea majori
tate a utilajelor necesare 
pentru dotarea sectoarelor 
sale de activitate prevăzute 
pentru perioada primului se
mestru al anului 1973.

O pondere însemnată in a- 
ceste utilaje o au cele 15 au
tobuze TV-20 U cu cite 28 de 
locuri primite și repartizate 
deja secțiilor de transport in 
comun de la Lupeni și Petro
șani. Urmează ca pînă la sfîr- 
șitul lunii în curs să mai so
sească alte 4 autobuze. Prin
tre celelalte utilaje intrate in 
dotarea E.G.C. în primul se
mestru se numără trei electro- 
pompe pentru stațiile de ali
mentare cu apă potabilă a 
localităților municipiului, două 
motopompe necesare în ope
rațiunile de leparare a con
ductelor sparte, pentru evacu
area apei din gropile de ac
ces, ca și pentru curățirea că
minelor de vizitare ale cana
lizării urbane, apometri care 
vor fi montați la marii consu
matori de apă, tuburi de clo- 
rinare a apei potabile și al
tele.

Valoarea tuturor utilajelor 
intrate în semestrul I 1973 în 
dotarea E.G.C. este de a- - - - 
pe două milioane de Iei.

Spectacol 
dedicat 

fruntașilor
Simbătă a avut loc în sa

la de festivități a clubului 
muncitoresc din Petrila un 
spectacol dedicai fruntașilor 
în producție de la Exploata
rea minieră Petrila.

Alături de formațiile clu
bului — fanfară, cor, muzi
că populară, grup vocal, mu
zică ușoară — și-a dat con
cursul corul „Doina" a șco
lii generale nr. 5 Petrila, 
condus de dirijorul Vladi
mir Ureche, cor laureat al 
festivalului pionierilor din 
1973, distins cu diploma de 
onoare a U.G.S.R. Specta
colul s-a bucurat de un de
osebit succes din partea ce
lor aproape 500 spectatori.

colectivitate
• Omul fără... biografic

• De la aventură la sustragerea de 
la datoria de mamă
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La lî iunie — un sfert de veac de la naționalizarea 
principalelor mijloace de producție 

Producători și proprietari

— Ca vechi activist, ca 
un om care ți-a unit de o 
jumătate de secol destinul 
cu Valea Jiului, cu mișca
rea muncitorească din cen
trul nostru minier, vă rog 
tovarășe Iosif Iovan, spu- 
neți-ne ce amintiri vă leagă 
de istoricul act revoluțio
nar al naționalizării — e- 
veniment a cărui aniversare 
o vom trăi peste cîteva 
zile ?
— Ca orice moment crucial 

în istoria mișcării noastre 
muncitorești, și naționalizarea, 
semnificațiile ei îmi sînt 
vii în memorie, le 
retrăiesc cu emoție. Mi-amin- 
tesc de parcă lucrurile s-ar fi 
petrecut ieri, de noaptea spre 
11 iunie, cu 25 de ani în ur
mă, cînd am fost chemați la 
partid pentru o misiune care 
a intrat în istorie. Am fost 
mulți. Mineri, muncitori, acti
viști. Am fost constituiți în co
misiile de naționalizare. In 
zori am primit indicațiile. Pre- 

și acționat — cu promptitudi
ne, fermitate, cu luciditate. Am 
ocupat uffffftMe, minele, între
prinderile comerciale. Am fă
cut inventarierile, am instalat 
în locul patronilor reprezen
tanții noștri, ai clasei mun
citoare. Aceasta a fost în ziua 
de 11 iunie 1948.

— A fost un act revolu
ționar care a consemnat în
ceputul unei mărețe etape de 
construcție economică. Dar 
naționalizarea a însemnat și 
o adevărată revoluție în con
știința oamenilor, în mora
lul lor Despre această re
voluție morală ce ne puteți 
spune ?

— Prin actul de la 11 Iunie 
s-a petrecut, într-adevăr ceva 
deosebit, fundamental în con
știința oamenilor. Foștii pro
letari, foștii exploatați și o- 
ropsiți și-au dat seama că se 
petrece ceva deosebit în viața 
lor, în destinul lor: că din 
jăcmăniți și batjocoriți de foș
tii patroni devin stăpîni pe 
munca lor, pe roadele muncii 
lor, că bunurile ce le produc 
cu mintea și brațele lor, nu 
vor servi de acum pentru hu
zurul unor îmbuibați ci vor fi 
ale celor mulți, vor sluji bine
le și bunăstarea acei.tora, a 
familiilor lor, binele țării.

— Spuneți că oamenii au 
fost conștienți de semnifi
cația actului de la 11 iu-

Dialog 
etic

nie. Cum au dat expresie, 
cum au dat glas acestei conș
tiințe, noii lor calități de 
proprietari ai mijloacelor 
de producție ?
— Conștiința de proprietari, 

de stăpîni... ai mijloacelor de 
producție, cum se spune în e- 
conomia politică, s-a manifes
tat de la început. Ea s-a ma
nifestat prin entuziasmul, prin 
efervescența plină de dărpire 
în rîndul' muncitorimii. A fost 
entuziasmul oamenilor deve- 
niți stăpîni... la ei acasă, al pro
ducătorilor, care știau că de 
acum tot ce produc este al lor. 
Aceste sentimente și-au găsit 
expresia mai ales în atitudi
nea față de muncă. Prin pasiu
ne și dăruire, printr-o hotărî- 
re fără margini de a spori pro
ducția, de a învinge greutăți
le — și greutățile nu au fost 
puține, așa-eum nu au-fost pu
țini nici cei care sabotau, care 
puneau bețe în roate peste tot 
unde se putea — prin frămîn- 
tarea unanimă de a face mâi 
mult, mai bine pentru înflo
rirea patriei. Am fost în vre
mea aceea activist sindical. 
Am fost martorul cotidian al 
acestor căutări novatoare, pa
sionante, am fost martorul în- 
suflețitei întreceri socialiste 
declanșate între mineri, par
ticipant, cot la cot cu minerii, 
la entuziastele „șuturi de 
producție mărită" în abataje. 
In această efervescență s-au 
născut primii recordmeni ai 
randamentelor înalte, adevă- 
rați purtători — stegari, aș

spune — ai virtuților munci
torești. Aș putea aminti mul
te nume ale unor oameni de a- 
cest fel, așa cum pot spune 
multe nume de foști mineri 
deveniți directori competenți 
de mine, de uzine și fabrici nu 
numai în Vale sau în județ, 
ci și peste hotarele lor. Au fost 
oameni care au pus la bătaie 
ceea ce aveau mai de preț în 
sufletul lor, în mintea și bra
țele lor, devenind adevărați 
animatori ai marii emulații pa
triotice pentru făurirea unei 
lumi noi, a unei societăți noi.

— Spuneți că foștii mi
neri, simpli muncitori au 
devenit directori și, în po
fida greutăților acelor vre
muri, au condus mine și fa
brici, colective întregi. Cum 
explicați reușitele, succese
le acestor conducători — 
muncitori, reușite care ce
reau, fără îndoială, compe
tență ?
— Reușitele lor, succesele își 
au explicația îndeosebi în 

forța lor morală, în energia și 
voința lor, în încrederea și 
sprijinul maselor, de care nu
mai clasa muncitoare putea fi 
în stare. Erau oameni ai dă
ruirii totale, pînă la sacrificiu, 
străluciți autodidacți care zi
ua munceau în abataje și a- 
teliere, însuflețind, mobilizînd 
colectivele, iar noaptea stu
diau. Cu prețul unor mari sa
crificii au învățat să conducă, 
să fie stăpîni — ca întreaga 
noastră clasă muncitoare — pe 
mine, fabrici și uzine, pe des
tinul lor.

— După 25 de ani de la 
acel 11 Iunie 1948, ce sen
timente vă trezește retros
pectiva sfertului de veac 
scurs de la naționalizare, de 
Ia începutul grandioasei o- 
pere de industrializare so
cialistă a țării ?
— Sentimentul mîndriei că 

fac parte din clasa muncitoa- 
-re; că această clasă — în dubla 
sa calitate de producător .și 
proprietar — a înălțat Româ
nia, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, la înălți
mea unei țări moderne, înflo
ritoare. Mă stăpînește, de a- 
semenea, convingere fermă că, 
așa ca și pînă acum, clasa 
muncitoare va fi la înălțimea 
misiunii ei istorice, că va duce 
cu strălucire mai departe, șta
feta actului revoluționar, al 
naționalizării că va duce po
porul român spre noi și mă
rețe victorii pe calea progresu
lui și a bunăstării, a propăși
rii patriei socialiste.

I. DUBEK

Patru comuniști de nădejde ai minei Vulcan: lăcătușii de întreținere Francisc

Szoradi — șeful echipei, Adalbert Farcaș, Ștefan Pojoni și Romulus Bistrai.

Foto: Ion LEONARD

Omul fără... biografie
® Ca în zicala cu „ulciorul.• „Vocațiile41 unui parazit social 
• Măsura UMANĂ a Timpului... și drama omului de prisos.
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Cititorii au cuvîntul

Ancheta realizată Ia Uricani în zilele de 
salarii, precum și alte articole de etică 
stîrnesc un ecou profund în rîndul citito
rilor. Opinia publică ia atitudine fermă 
împotriva actelor și comportamentelor an
tisociale. Din numeroasele scrisori de a- 
titudine sosite la redacție redăm pe cea a 
tovarășului Ilie Bălășoiu, din Petrila.

„M-a indignat profund faptul că semenii 
noștri, care de altfel ne sînt și ortaci în 
minerit, încalcă normele eticii noastre 
noi compromițînd astfel calitatea de mun
citor. Deoarece ziarul are un mare aport 
în combaterea acestor carențe din compor
tarea unora, m-am gîndit că și noi, cetățe
nii, avem datoria de a interveni, de a face 
totul pentru stoparea actelor de conduită 
antisocială.

Acei oameni despre care s-a scris sînt în 
majoritate tineri. Ei ne vor lua locul în 
viața social-economică a municipiului nos
tru. Cum o vor face însă? Consider că și pen
tru comitetele U.T.C. ar trebui să fie un 
semnal. Organizația de tineret dispune de 
numeroase metode și modalități de educa

re. Eu mă refer la un singur aspect. Fete
le noastre vor fi viitoare soții ale acestor 
tineri. Se știe că ele îi pot influența mult 
pe băieți. De aceea ar fi bine ca fetele să 
fie antrenate mai mult în activitatea edu
cativă. Dar se poate spune că ele nu au 
făcut prea „mari eforturi" în acest sens. 
Se mulțumesc doar să se plimbe singure 
pe stradă, făcînd chiar haz de „nebuniile" 
detestabile ale tinerilor în stare de ebrie
tate.

Pe lîngă atîtea și atîtea mijloace de 
influențare a tinerilor noștri, „înfrățiți" cu 
crîșma și certați cu munca cred că fetele 
ar putea face mult mai mult, desigur dacă 
ar fi antrenate".

N.N. Ideea nu este deloc minoră și nici 
lipsită de sens. Ea poate constitui punc
tul de plecare al unor acțiuni deosebit de 
interesante și cu mare efect educator cum 
ar fi „judecata fetelor".

In viitor așteptăm și alte scrisori din 
partea cititorilor eare întregesc astfel 
„frontul" de luptă al opiniei publice îm
potriva abaterilor de la morala socială.

In ziua aceea de 24 mai s-a 
sfîrșit - ori, cel puțin, s-a 
întrerupt - „Cariefa" de 
„pierde-vară" a . lui loan 
Pletea ‘din Petroșani. Era și 
timpul, cum spuneau unii — 
și nu puțini. Prea își făcuse 
de cap acest om al expedien
telor cu aere de „fante" și 
apucături de huligan. Avea 
printre alte metehne, una ciu
dată : acosta noaptea, mătu
rătoarele de pe stradă, la ora 
cînd cîrciumile se leapădă de 

i clienții lor prea statornici și 
cind fierbințeala alcoolului dă 
curs unor fapte reprobabile. 
Le acosta, le ademenea la lo
cuința sa, le cerea bani, iar 
dacă-l refuzau, le batea. . Așa 
au pățit - și nu o dată -C. M. 
și M. M., din Livezeni, femei 
de serviciu la E.G.C.

Reclamat miliției în 23 mai 
și chemat la ordine de un om 
al legii, donjuanul nocturn, 
„deranjat" din tabietul său de 
amiază (își sorbea obișnuita 
bere la o oră cînd alții asudau 
muncind I) — a ripostat vehe
ment și cinic într-un jargon 
de maidan condimentat din 
belșug cu înjurături ce nu pot 
fi reproduse. Ele se adresau nu 
omului pe care, poate, nici nu-l 
cunoștea ci funcției lui, auto
rității publice pe care acesta o 
reprezenta.

Delicventul își așteaptă a- 
cum dreapta judecată a socie
tății. Nu o anticipăm. înainte 
însă de a-l judeca oamenii, l-a 
judecat - fără drept de apel 
- proprio lui viață, atunci cînd 
l-a aruncat dincolo de bariere
le legii și ale moralei...

La 29 de ani, absolvent a 11 
clase, loan Pletea nu are nici 
o ocupație. „Cînd l-am cunos
cut în 1966 - spuneau C. D. și 
A. S. - nu lucra. Practica jocu
rile de noroc din care și trăia”. 
Așadar, un parazit autentic și 
complet. Avea „vocația" stîlpu- 

v

lui de circiumă și de cafenea 
prin statornicia frecventării lor; 
a „peștelui” de bulevard dfhd 
pretindea bani femeii devenite
- cu voia Sdti fărS -
amantă ; a „proxenetului", 
pentru care banul nu are miros 
cînd își ceda, contra plată, 
locuința pentru aventuri amo
roase ; a „cartoforului” profe
sionist cînd măsluia abil căr
țile de joc forțînd norocul ; a 
huliganului înveterat atunci 
cînd cineva încerca să pătrun
dă în universul său meschin.

Cu o asemnea „încărcătură” 
și mentalitate — care l-au dus 
dincolo de pragul descompu
nerii morale - destinul său nu 
putea fi altul decît al delicven
tei. Este sensul unic al oricărei 
existențe parazitare.

Omul de prisos nu are bio
grafie căci, esențialmente, el 
nu trăiește :. vegetează. O 
existență de moluscă ce trece 
pe lingă viață și viețuiește 
dincolo de timp. Nu este, oare, 
semnificativ că despre un ase
menea ins se spune că „face 
umbră pămintului

Măsura umană a timpului o 
dă ceea ce creezi cu mintea și 
cu brațele, ceea ce iași in urma 
ta. Aforismul lui Goethe : „nu
mai atîta ai trăit cit ai muncit” 
a coborit din cărți devenind azi
— în condițiile societății noas
tre socialiste — un mod de gîn- 
dire și de comportare, curente, 
un mod de trai demn și onest. 
„După mine - spunea șeful 
de brigadă Gheorghe Scurtu 
de la I. U. M. P. - numai ace
la e om întreg care muncește". 
La fel gîndește și tînăra 
laborantă Amalia Boyte -
de la F. F. A. Viscoza
- atunci cînd, citîndu-l
pare-se pe Rabelais, spunea
că „omul e făcut pentru a
munci ca pasărea pentru a
zbura” .

Nu sînt lozinci ci vorbe

spuse cu onestitatea și modes
tia celor ce le convertesc în 
fapte zilnice. Căci oftul de azi, 
care făurește noua ; societate, 
se formează ia <#6feș# parame
tri superiori de virtute și exi
gență, din nevoia interioară 
de a se realiza și de a lăsa 
ceva în urma sa. Plinătatea 
existenței, densitatea vieții tră
ite sînt, astăzi evaluate cu mă
sura aceasta a timpului dăruit 
cu pasiune înfloririi vieții tutu
ror. Numai astfel, timpul, via
ța, capătă dimensiunea uma
nă la care se refereau cei ci
tați mai sus. De aceea, dacă 
geniul își depășește vremea sa, 
omul de prisos nici măcar nu 
încape în ea...

Certitudinea utilității și, de 
aici, conștiința demnității nu 
ți-o poate da decît munca, 
această „datorie fundamenta
lă, de onoare” cum o defineș
te codul vieții și muncii comu
niștilor, al eticii și echității so
cialiste.

Drama inutilității — a omu
lui de prisos — începe cu igno
rarea acestui adevăr. Consu
nând fără a produce, irosind 
timpul și cheltuindu-se egoist 
și fără rost, vegetînd în uni
versul lui bicisnic, - lipsit de 
idealuri - omul de prisos trece 
de la plictiseala unei zile la 
resemnarea ce vine cu irosirea 
anilor, și de la blazare - sen
timent al stagnării, la ratare 
- sentiment al inutilității. Dra
ma omului de prisos este dra
ma acestei ucideri lente, cea 
mai teribilă dintre toate...

...Mă închipui întrebîndu-l pe 
loan Pletea, la capătul drumu
lui său de cenușe și fum : da
că n-ai avut nicicînd puterea 
de a privi înainte, vei avea, 
măcar acum, cînd nu ai decît 
29 de ani, curajul de a privi 
înapoi, în urma ta ? Poate, fă- 
cînd-o, o să ai și tu... biogra
fie I.

David MANIU

O tînără
pe picioarele ei66

•••

l!Jite-așa, cum îl vedeți, 
Cînd l-apucă de „sport" 

dorul 
Cu pomi tineri și puieți 
înlocuiește... extensorul !...

— Cîți ani ai Coca ?
— Douăzeci (fetița bucălată 

și veselă are numai trei ani, 
dar a învățat de cine știe 
unde o cifră pe care o pro
nunță de cite ori e întrebată 
cîți ani are).

— Unde-i mama ?
— A fugit cu nenea Iulian...
— Ai vrea să se întoarcă, 

ți-e dor de ea ?
La această întrebare și la 

multe altele Coca a făcut un 
semn hotărît cu capul. N-a 
scos o vorbă.

Deși se bucură de toată gri
ja și dragostea tatălui ei, Ion 
Vasilachi, și a unei vecine 
Niculina Apetre, totuși întrea
bă de mama sa, căreia îi sim
te lipsa, întreabă de frățiorii 
ei Nelu și Mihaela de care 
a fost despărțită (Aceștia sînt 
în îngrijirea unei surori a ta
tălui lor, în Moldova.)

Aneta Vasilachi (27 de ani) 
a fost timp de nouă ani o so
ție fără cusur și o mamă plină 
de dragoste pentru cei trei 
copii : Coca (3 ani), Nelu (7 
ani) și Mihaela (6 ani). In fa
milia Vasilachi, venită din 
Moldova în Vulcan acum opt 
ani, a domnit multi an: armo
nia. înțelegerea, afecțiunea și 
respectul reciproc între cei doi

soți. Copiii se bucurau de un 
tată iubitor, al cărui singur țel 
a fost și a rămas creșterea și 
educarea lor.

Intr-o bună zi, soțul a avut 
un necaz. Pe lîngă datoria de

nui oarecare Iulian Fizeșan 
(19 ani) recunoscut pentru va
gabondaj. recidivist — neîn
cadrat în muncă, aventurier, 
împreună chefuiau, consumau 
băuturi alcoolice, în timp ce

ră — părăsirea domiciliului 
conjugal. A părăsit soțul care 
revenise gata să uite com
portarea sa imorală în timpul 
absenței, a părăsit copiii.

Părinții Anetei Vasilachi,

De la aventură la sustragerea de la 
datoria de mamă

a-și sprijini moral soțul, de a 
fi alături de el la greu, soției 
îi mai rămîneau pentru cinci 
luni în grijă și copiii. In aceas
tă nouă situație, Aneta Vasi
lachi, a avut o bruscă schim
bare de atitudine. Din mama 
cea mai bună, a devenit pen
tru micuți, un om de care se 
temeau. Am aflat de la vecini 
că zilnic trimitea copiii la 
joacă, nu le pregătea mîncare. 
Ea însă își petrecea timpul 
orimind vizita dubioasă a u-

copiii mîncau ce apucau, nu 
odată de la vecini. Alteori îi 
lasă singuri în casă, frecven
tând restaurantele cu același 
individ, pe care copiii l-au vă
zut luînd locul tatălui la ma
să în casa lor. Ea, mamă a 
trei copii mici, se distra, che- 
țuia fără nici o grijă, fără 
nici o reținere. Altcineva de
cît acel individ declasat, n-o 
mai interesa. Drept dovadă a 
preqatit cu singe rece fără a 
stîrni bănuiala, ultima lovitu-

sora sa, toți cei care au cu
noscut-o o judecă aspru. Co
piii la fel.

Pe unde rătăcește acum, cu 
simțămintele materne amorți
te de vraja......dragostei" și a
alcoolului? Nimeni nu știe. 
Organele de ordine l-au găsit 
însă pe Iulian Fizeșan. Se pa
re că Aneta Vasilachi a și 
încheiat aventura sa, că a 
fost deja părăsită de cel care 
s-a obișnuit să trăiască din

escrocherii și meschinării. E 
posibil ca ea să-și refacă viața. 
Va fi ajutată și va trebui să și-o 
refacă pentru cei trei copii că
rora nimeni nu le poate înlo
cui mama. Ion Vasilachi nu
dorește altceva decît să se
reîntoarcă acasă : „Trebuie să 
ne creștem copiii. Acum nu
doresc decît să revină acasă, 
o așteptăm. Sînt hotărît să fac 
tot ce pot pentru a o ajuta să 
înțeleagă că a greșit, să-și re
capete liniștea sufletească, 
demnitatea. Pe mine mă are 
alături. In rest, depinde numai 
de ea să-și apropie copiii, să-i 
facă din nou s-o respecte, s-o 
iubească. Pentru că Mihaela 
și Nelu care au înțeles mai 
mult comportarea ei. au înce
put s-o urască".

Aneta Vasilachi, care și-a 
părăsit fără nici o remușcare 
copiii și soțul preferind pe 
„primul venit" va trebui să 
audă glasul celor ce o așteap
tă. Va fi obligată să intre în 
atribuțiile ce-i revin, să-și fa
că datoria față de familie și 
societate.

I se oferă toate condițiile 
creșterii și educării copiilor.

Ionica FIERARU

Așteptam cîfiva mineri, bă
ieți buni, exemple ale vred
niciei, in iafa cabinei dispe
cerului minei Dîlja.

Din cabină se auzeau con
vorbiri telefonice, 
suri prompte, concise : 
transmise.

— Alo ? A/i tras ceva 
bune? La 
...Puful 4, 
bim. Da I 
...Sectorul 
de seîndură, șase de lemn. 
Sectorul II, patru lemn, pa
tru seîndură, trei stringători. 
două cărucioare cu T H. De 
aici au plecat la ora...

După întîlnirea cu minerii 
am intrat în cabina dispece
rului.
Printre 
care Ie 
mă privea întrebător — 
caut

Și- 
meu 
rele :

lulia Drăgoi: 21 de ani. 
Absolventă a liceului indus
trial minier. De 10 luni, la
ce parte din colectivul minei 
Dîlja. Dispecer. Ii place mult 
această muncă. Cu toate gre
utățile începutului s-a inte
grat repede... in colectiv, in 
exigentele ei. Se știe utilă. 
Și aceasta e toarte mult

— în ce consta, de 
munca dumneavoastră ? 
am întrebat-o.

— Cum să zic, aici 
mine se „descheie și se 
cheie 
se i

Răspun- 
cifre

căr- 
Cit ?
vor- 

poftifi/ 
trei cărucioare

30 ?orizontul 
vă rog I ...da,

Drăgoi,
i,

O fată sve/tă 
răspunsurile pe 

dădea prin telefon, 
„Ce

acolo".
curînd, in carnețelul 

aveam notate următoa-

i“ producjia
urmărește

lupi

...ia 
în- 

Aici

materialelor 
orice lei in 
centralizează 
datele se transmit mai depar
te, conducerii, centralei...

Profit de clipele de răgaz 
și pun o întrebare indiscre
tă.

lemnoase și 
mină. Aici 
totul, de

de 
se 

aici

ber ?
Ce faceți în timpul li-

In
am
mă

timpul liber ? Nu 
timp liber. Citesc 

pun la punct cu
prea 
mult, 
lacunele din cultura m , ge
nerală. Invăf. Dacă nu se va 
schimba nimic intre mine șt 
prietenul meu, în cursul aces
te an ne vom căsători și...

— Ce să se schimbe ?
— Mă refeream la înțele

gerea dintre noi... Știți, și 
timpul se mai schimbă chiar 
dacă meteorologii... In orice 
caz, — ne-am înjeles că 
după căsătoria noastră 
continui studiile. Vreau' 
urmez facultatea. Simt ca o 
necesitate de a mă realiza pe 
deplin...

— Crede(i că veți ti în 
stare ?

— Am certitudinea. Cazuri 
sînt destule... de ce-aș tace 
tocmai eu excepție ? Deși am 
venit aici la Petroșani, de la 
tară (sînt de lîngă Tg. Jiu) 
trăiesc pe picioarele mele. 
Și-apoi sper intr-un sprijin 
apropiat, prețios...

...După ce am părăsit incinta 
minei Dîlja gîndul mi-a rămas, 
o vreme, la această tînără ca
re cu siguranfă și certitudine 
trăiește pe picioarele ei.

Și mi-am amintit de 
tînăr...

și 
să 
sa

I

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
L
I
I

minei, 
introducerea

Tmăra Iulia Drăgoi m exercițiul funcțiunii.

Și un tînăr care
l vegetează din (ruda j 

mamei
• R. Dumitru, are 19 ani. 
IMama lui e o femeie munci

toare, conștiincioasă la locul

Iei de muncă. Mai are un 
fiu în armată care cum spune 
nu numai 'mama ci și cei ca-

Ire-1 cunosc, este antipodul 
lui Dumitru Doi frați care

I „seamănă" ca două boabe de 
...neghină și grîu I

IDe ce nu-fi dăm numele 
întreg, tinere Dumitru? O 
facem numai din respect

• pentru mama ta care e o te- 
Imeie de treabă și care, a- 

tunci cînd am rugat-o să ne
• dea relații privind „adevă- 
Irurile" despre tine, aflate, în 

prealabil, ne-a implorat să

I„nu ...te facem de tis" nu
pentru tine, ci pentru fratele 

Itău și pentru dînsa. Și o fa
cem pentru tot ceea ce o 
mamă poate încerca pentru

I un fiu (...care uită că are o 
I mamă), pe care-1 menajează 

și-l hrănește. Tot din truda 
ei va trebui să plătească oa
re și școlarizarea fiului, da
torată întreprinderii care a 
suportat cheltuielile pentru 
ca el să învețe o meserie pe 
care n-o practică ?

Vrem să te întrebăm : cit 
timp va mai trece pînă ma
ma ta va ști cu certitudine 
că ..ai plecat la serviciu, sau 
te-al întors de Ia serviciu" 
că îfi cîștigi pîinea pe care 
o mănînci, chiar și... cafeaua 
de la bar ?

Această mamă care mun
cește încă și pentru tine, 
continuă să spere „să te în
torci" pe drumul pe care-1 
parcurge orice tînăr plin de 
forte, vînjos, așa cum ești tu 
— drumul responsabilității și

cinstei, drum care (i-e des- i 
chis și (ie De ce persiflezi I 
cînd auzi de... lucru Cine ' 
trebuie să-fi explice că tara I 
muncă nu se poate concepe I 
existenta unei flinte cu.. I 
conștiință ? N-ai auzit încă | 
despre conștiință ? Ne, îndo- . 
im : Ne-a cutremurat ingrijo- I 
rarea mamei tale cînd ne-am * 
interesat de tine „A făcu! ce I 
va, a lurat cumva, ceea? Ce a I 
făcut" ? spuneti-ml repede — | 
ne-a întrebai. Deși știe că ] 
te-a crescut „om", începe să ■ 
încerce sentimentul că . se j 
poate aștepta la orice surpri- ’ 
ză de la tine l.a surprize mai I 
mari rlecit cea pe care i-ai • 
oferind-o atunci cînd. știm- | 
du-te angajatul minei unde, f 
după cîteva zile de la sala
riu s-a dus să vadă de ce nu 
ti-1 ridici... Și constatat cu 
o dureroasă surpriză ră nici 
nu figurai in evidenta minei 
Dîlja Desigur, surprize mar | 
sînt Și mai neplăcute I Si să | 
știi, tinere Dumitru p că pe ’ 
drumul pe care ai pornit a- I 
ceste surprize sini aala să-fi I 
apară la tot pasul Mai bine I 
intoarce-te I Că. undeva pe | 
aproape, în acest drum ruși
nos. al parazitismului exis
tă o „stafie terminus" Ești 
aproape de ea 11 încearcă 
un „stînqa-mprefur". o schim
bare de atitudine, ai curajul 
să privești adevărul I Munca 
te va Inabila. Vei fi cotat și 
tu ca toii ceilalți tineri, din 
mîinile cărora ies adevăra
te comori, valori sociale in
contestabile. Intoarce-te azil

Mîine, cine știe ? I...

Ion LICIU
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de la naționalizare
nă

■

amplasamentul în vechea

A- «.

față de 1948, de peste 
mai multe motoare e-

ori; în industria con- 
a textilelor, de aproa-

actul revoluțio- 
a înregistrat

la sută, iar la 
sarcina planifi-

CAPITALA

(Urmare din pag. 1)

satisfacții ia

V sud și ' Brăița. 
stadiul actual al lu- 
Iată ce se desprin- 
răspunsul primit':

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I

I 
I
I 
I
I
I

I 
I 
I

la un sfert de veac

Colectivele de oameni ai muncii din Capitală intîmpî- 
anlversarea unui sfert de veac de la naționalizarea prin

cipalelor mijloace de producție industrială cu succese remar
cabile. Planul producției globale pe primele cinci luni din 
acest an a fost îndeplinit și depășit cu 2,6 
producția marfă s-a obținut un spor peste 
cată de 676,2 milioane Iei.

In cei 25 de ani care s-au scurs de la 
nar al naționalizării economia bucureșteană 
salturi importante.

• Producția globală industrială a crescut de aproape 
15 ori, dezvoltîndu-se intr-un ritm mediu anual de peste 
13 Ia sută.

£ Volumul investițiilor a sporit de peste 14 ori, cu 
ajutorul lor fiind puse în funcțiune, în această perioadă, 
circa 525 noi și importante capacități industriale.

• In numeroase ramuri s-au obținut creșteri deosebit 
de mari în comparație cu volumul producției realizate cu 
25 de ani în urmă. Astfel, în industria construcțiilor de 
mașini, de 36 de ori; din care cea electrotehnică, de 75 de 
ori | în industria chimică, de 43 de 
lecțiilor, de peste 7 ori ; iar in cea 
pe 7 ori.

• Capitala produce în prezent, 
13 ori mai mult oțel, de 21 de ori 
lectrice, de 28 de ori mai multe generatoare electrice, de 
aproape 10 ori tricotaje din lină și îire sintetice, de pes
te 9 ori încălțăminte și altele.

• In numeroase domenii, industria bucureșteană deți
ne azi o pondere importantă pe ansamblul economiei na
ționale, unele produse ca — radioreceptoarele, televizoa
rele, strungurile carusel, acumulatoarele, autobuzele și tro
leibuzele, echipamentul electronic de calcul, tranzistoarele, 
semiconductorii și altele — fiind fabricate în exclusivitate 
de unitățile industriei Capitalei.

• Un mare număr de produse, printre care: cablurile 
și conductorii electrici, mașinile unelte pentru așchierea 
metalului, televizoarele și tuburile cinescop, anvelopele au
to, calculatoarele electronice, piesele de radio tranzistori
zate, articolele din mase plastice, coloranții sintetici, alia
jele din oțeluri speciale, țesăturile din fire sintetice, mij
loacele de mare capacitate pentru transportul în comun și 
numeroase altele au reprezentat noutăți introduse în fabri
cație, în acest sfert de veac,

• In același timp a sporit de aproape 5 ori producti
vitatea muncii pe salariat.

(Agerpres)

Un zîmbet, o floare
In sala clubului din Lonea, 

a avut loc spectacolul pio
nieresc intitulat „Un zîmbet, 
o floare" susținut de elevii 
Liceului Petrila sub îndru
marea comandantului in
structor de pionieri profesoa 
ra Maria Tecar.

S-au remarcat pionierii cla 
selor mai mari cu momen
tul poet'ic „Hiroșima", în ca
re prin cîntece, versuri și
dans au evocat momentele
tragice prin care a trecut a- 
cest oraș din Japonia.

partea a doua a programului, 
elevii din clasele mâi mici au 
prezentat cîteva scurte scene
te pătrunse de umor, imagi
nate pe planeta Marte și 
Mercur : cei care au prezen
tat au fost pionierii clasei a 
III-a. Ca spectatori i-au a- 
vut pe părinții lor și o bună 
parte din colegii mai mici 
sau mai mari și o parte din 
cadrele didactice ale liceu
lui petrilean.

Nicolae GOGELESCU, 
corespondent

In urma apariției în nr. 
7 322 al ziarului „Steagul ro
șu" a articolului „Vă plac lo
curile de agrement", au răs
puns semnalelor critice nu
mai Consiliul popular al ora
șului Lupeni și Consiliul 
popular al orașului Petrila.

La Lupeni „starea in care 
se găseau obiectivele de a- 
grement la data sesizării, a 
reflectat realitatea și a cons
tituit un prilej de analiză 
pentru comitetul executiv în 
scopul intensificării acțiuni
lor de finalizare".

Planul general de înfrumu
sețare a orașului pe anul în 
curs cuprinde, eșalonate în 
funcție de fondurile bugeta
re și a altor surse financia
re, dezvoltarea bazelor spor
tive simple, amenajarea și 
dotarea terenurilor de joacă 
pentru copii și a locurilor de 
agrement 
Care este 
crărilor ?
de din,
„Pentru bazele de agrement 
există detalii de execuție, lu
crările fiind nominalizate pe 
fiecare unitate ce concură la 
realizarea lor. O parte din a- 
ceste lucrări au fost deja e- 
xecutate, restul fiind în curs 
de executare.

In scopul amenajării baze
lor sportive simple, s-au ni
velat peste 12 000 mp din te
renurile destinate acestora, 
pe care s-au transportat can
tități însemnate de zgură 
pentru stratul suport".

Eupeniul va avea un nou 
oraș permanent al copiilor

De asemenea, se vor repara 
și completa aparatele existen
te, tot prin grija asociației de 
locatari". In final 
gurați că „se va
'tenție deosebită obiectivelor 
menționate, comitetul execu
tiv va antrena mai eficient 
aparatul propriu, unitățile

sîntem as:- 
acorda a-

‘M#..............•—

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

(cu
piață) unde „se vor completa 
aparatele de joacă cu o gamă 
mai diversificată". Inițiativa 
este lăudabilă dar, nu este in
dicat nici un termen de fina
lizare. Credem că lucrarea nu 
va depăși... viitorul cel mai 
apropiat.

De asemenea, 
măsuri concrete 
nurile de joacă 
Astfel : „se vor 
noi aparate pentru ‘ 
nedotate din fondurile 
siliului popular Lupeni și ale 
asociației de locatari nr. I.

s-au stabilit 
privind tere- 
pentru copii.

confecționa 
solarele 

i Con-

Cwrs 
de calificare
In ziua de 4 mai a. c. s-a 

deschis la remiza de locomo
tive Petroșani un nou curs de 
calificare pentru meseriile de 
mecanici ajutori pe locomoti
vele Diesel și fochiști pentru 
acelea cu abur.

Cursul, pentru care s-au re
crutat 34 meseriași, absol
venți ai școlilor profesionale 
C.F.R. cu o practică în atelier 
de cel puțin un an, va dura 
trei luni dintre care două pen
tru pregătirea teoretică și una 
pentru practica pe locomotive.

Acordind o atenție'deosebi
tă muncii de calificare a vi
itorilor mecanici și fochiști, 
conducerea remizei de loco
motive a încredințat sarcinile 
de oredare a lecțiilor, de ur
mărire a practicii cursanților 
unor cadre bine pregătite cu 
îndelungată experiență în ac
tivitatea de tracțiune, tovarăși 
cu munci de răspundere, ga
ranție a calificării viitorilor a- 
iutori-mecanici la nivelul ce
rințelor.

FOTBAL

Iată că prima confrunta
re dintre pretendentele la ti
tlul de campioană a județului 
la fotbal, disputată între cîș- 
tigătoarele celor două serii a- 
le campionatului județean — 
Minerul Vulcan și Dacia O- 
răștie — s-a încheiat, contrar 
așteptărilor, la un scor alb. 
Disputa de ieri, de pe stadio
nul „Jiul" rămînînd indecisă, 
șanse deopotrivă de egale de 
a participa la competiția dis
cernerii valorice a campioane
lor județene — care este ba
rajul de calificare pentru di
vizia C — vor avea 
ambele „teamuri", la 
duminică, jucîndu-se 
carte a desemnării 
nei județene.

Partida, disputată 
zența unei asistențe 

încurajat 
timipul desfă- 

favoritele, nu 
pe departe la

din nou 
Simen a, 

ultima 
campioa-

in pre- 
numeroa- 

cu

tutelare și deputății consi- • 
liului popular la realizarea 
lor".

Din răspunsul Consiliului 
popular al orașului Petrila 
am desprins preocupările pen- , 
tru amenajarea promptă 
locurilor de agrement, 
în prezent s-au curățit 
tat 
le 
tru 
la, 
paragină...
tiv 
jări în acest parc". Dar 
ca cele... vechi ! Dintre

a 
Pînă 

și do- 
zone- 
Pen- 

Petri- 
multă vreme în 
„comitetul execu- 

preconizează noi amena- 
nu 
a-

cu bănci suficiente 
verzi din Lonea.

parcul din
lăsat multă vreme

ceste „amenajări" 
tite... „bordurarea 
jarea unor alei, 
pietrei de calcai-zavură 
alei, antrenarea 
a cînta duminica 
amenajată în parc. Cu spri
jinul comitetelor sindical și 
U.T.C. ale E.M. Petrila se vor 
construi trepte pe panta din
spre nord a parcului, creîn- 
du-se astfel căi de acces în 
parc populației din cartiere
le „Vulturul" și „7 Noiem
brie". Cit despre terenul de 
tenis el „va fi dotat cu apa
ratele necesare, marcat și 
pentru volei". In final data 
de 1 iulie 1973 va găsi ora
șul Petrila cu toate lucrările 
preconizate și amintite mai 
sus, executate.

Concluzionînd, cele două 
consilii populare și-au antre
nat forțele în scopul amena
jării sau reamenajării locu
rilor de agrement, pentru a 
asigura condiții prielnice o- 
dihnei oamenilor muncii. 'în
ceputul este promițător. Ră- 
mîne doar ca aceste proiecte 
și planuri de acțiune care au 
demarat operativ, să nu-și 
încetinească ritmul pe par
curs.

sînt amin- 
și amena- 
așternerea 

pe
fanfarei de 

pe terasa

se, care și-a 
frenezie pe tot 
șurării jocului 
s-a ridicat nici 
nivelul tehnico-tactic așteptat, 
meciul abundînd în nenumă
rate rînduri în faze confu
ze, lipsite de spectaculozita
te, presărate cu multe faul
turi. Cu greu am putea scoate 
in relief vreo acțiune mai de
cisă 
alta, 
mai 
cov,

atît de-o parte cit și de 
Poate doar incursiunile 

incisive ale extremei Ia
de la vulcăneni și omni-

prezența teritorială in joc a 
mijlocașului Matache, de la 
oaspeți. Dar cu o singură 
floare... Vagile acțiuni ofen
sive, ce întrezăreau posibili
tatea deschiderii scorului de 
către jucătorii echipei Mine
rul se terminau fără nici un 
rezultat datorită impreciziei 
șuturilor expediate spre poar
ta lui Cătană. Și ocazii deose
bit de favorabile au fost iro
site cu duiumul: Iacov (min. 
10), Rusu (min. 37, 40, 54), 
Perju (min. 38), Majos (jnin. 
62). Elevii ' antrenorului Ciur- 
dărescu au avut în min. 30 
de asemeni o ocazie rarisimă 
de a deschide scorul prin P’n- 
tecean, care pătrunde în ca
reu, depășește și ultimul a- 
părător, dar șutează ușor în 
brațele portarului. La capătul 
celor 90 de minute de ioc, ta
bela de marcaj a rămas ne
modificată, soarta partidei ră
mînînd astfel indecisă.

Minerul Vulcan a evoluat 
în următoarea componentă : 
Vinczefi — M. Cugerean, 
Feszner. Florea, Urițeseu — 
Perju (min. 81 Zagonil. Feren- 
t.zî — Șimon (min. 68 Șt. Cu- 
gereafa). Rusu, Majos, Iacov, 
A arbitrat o brigadă din De
va, avîndu-l la centrul ne Ti- 
beriu Sima.

Ț. IONEL

Campionatele județene 
de calificare la volei

masculin...
Pe terenul de volei al 

Preparației Coroești s-a des
fășurat, sîmbătă, întîlnirea 
de campionat din returul de 
calificare la volei masculin 
dintre Preparația Coroești și 
Parîngul Lonea. După un joc 
frumos și bine organizat în 
atac, oaspeții au obținut o 
binemeritată victorie cu 3—1. 
Gazdele s-au comportat bine

și de această dată, dar nu
mai voința nu a fost suficien
tă pentru a trece de „înăl
țimea" și forța de atac a ju
cătorilor de la Parîngul. In 
alt meci Știința Petroșani a 
învins cu 3—0 pe Minerul 
Lupeni In clasament conti
nuă să conducă Știința Pe
troșani

...și feminin
Cu puține zile în urmă te

renul de volei Jiul Petroșani 
a 

re
de 

nu- 
re-

a găzduit etapa municipală 
campionatului de calificare 
zervat echipelor feminine 
volei. Au participat un 
măr de trei echipe care au
prezentat clubul sportiv Știin
ța Petroșani, Liceul de cultu-

ră generală Vulcan și I.P.S.P. 
Livezeni. Iată rezultatele în
registrate : Liceul Vulcan — 
Știința 0-3; I.P.S.P. — Liceul 
Vulcan 0-3; Știința — I.P.S.P 
3-0. Pentru etapa județeană a 
acestei competiții s-a califi
cat echipa Știința Petroșani.

poate să aducă, 
fel ca și celelalte meserii ale 
prelucrării metalului, s-a 
mulțumit să-mi răspundă doar 
printr-un surîs. Și era firesc 
să se întîmple așa. întrebarea 
nu-și mai avea sensul, pentru 
că spre deosebire de strungă- 
rie, lăcătușerie și celelalte 
îndeletniciri înrudite, forja
rea ni s-a relevat ca o me
serie în care ingeniozitatea, 
priceperea și îndemînarea 
trebuie să constituie atribu
tele esențiale. Și muncitorii 
din brigada nr. 3 „ioc", con
dusă de Ludovic Gybrfy, cei 
din echipa de tralamentiști a 
lui Ion Gurca, cei din forma
ția de presatori a lui Ion Bă- 
hușa de la presa de 1 000 ti, 
ca și forjorii Mihai Săcrieru 
și Nicolae Ghezu, posedă la 
cote înalte aceste calități.

In acest atelier lucrează și 
un mare număr de tineri, ab
solvenți ai școlii uzinale, ca
re ajutafi și îndrumați cu 
competen/ă de muncitorii 
mai vîrstinici au reușit să se 
integreze destul de repede 
în ritmul trepidant al muncii 
din atelier. Semnificative mi 
s-au părut și răspunsurile da
te de doi dintre aceștia, cînd 
și-au argumentat hotărîrea 
lor de a îmbrățișa această 
.profesiune. Pe Mihai Breda 
l-a atras forja încă de la pri
ma vizită făcută înainte de e-

xamen prin secțiile uzinei. 
Și a optat pentru ea. Celălalt 
interlocutor, Vasile Vașniuc, 
avînd acasă, undeva prin 
părfile Botoșaniului, o forjă, 
la care lucra tatăl său, l-a 
fascinat încă din copilărie 
„fierăritur, iar cînd a ajuns 
la vîrsta alegerii unui drum 
în viafă, atras fiind de mira
jul focului, n-a pregetat nici 
o clipă să continue tradiția 
familiei, decizîndu-se a în
văța această meserie. Și a 
reușit. Pentru că acolo unde 
există pasiune, dăruire și do
rință înflăcărată de a iz.bîndi 
în ceva, șansele de succes 
sînt deosebit de mari...

Iar cînd i-am părăsit 
muncitorii de la „echipele de 
foc“, m-am gîndit că acolo, 
la gura forjelor, oamenii a- 
ceștia transmit cîte pu/in din 
căldura lor sufletească în tot 
ceea ce fac, pentru ei, pentru 
semenii lor. Și iată 
mitul prometeic se 
ează peste milenii, 
zat la valențe noi...

între cei 
bunimai

pe țară

1

a.c.

pe

că astfel, 
perpetu- 

reactuali-

In zilele de 
s-a desfășurat 
gul roșu" din 
finală a concursului pe mese
rii organizat de Ministerul 
Educației și Invățămîntului 
în cadrul căruia ANTAL VIL- 
MOȘ, elev al Școlii profesio
nale Petroșani, anul I D, s-a 
clasat pe locul II Ia mese
ria strungari.

Cîștigător al premiului in- 
tîi al concursului organizat 
pentru elevii școlilor profesio
nale din cadrul Ministerului 
Minelor, Petrolului și Geolo
giei, Antal Vilmoș a dat do
vadă și cu prilejul concursu
lui de la Brașov de temeinice 
cunoștințe teoretice și practi
ce, reușind să se situeze la 
un loc de frunte între concu- 
renții din întreaga țară care 
se pregătesc a deveni cadre 
de nădejde ale industriei noas
tre.

1-3 iunie 
la Uzinele „Stea- 
Brașov, etapa

Locul cuvenit
protecției muncii!

• Stimate tovarășe SERGHE NACIOIU, 
Petroșani. Obiectele cumpărate au o anu
mită perioadă de garanție, timp în care re
parațiile se fac de către secțiile cooperati
velor meșteșugărești Contractul însă pre
vede că anumite deteriorări exterioare 
cauzate de proprietarul obiectului, nu se 
repară decît contra cost. In cazul dv., tre
buia să fiți mai atent la cumpărare, să fi 
înapoiat obiectul imediat magazinului. Se 
pare că vînzătoarea v-a păcălit. In conclu
zie, cooperativa nu este obligată să facă 
reparația respectivă gratuit, deoarece de
fecțiunea a apărut în urma mînuirii nea
tente a cheii de întors.

• ZOLTAN BORBELY, E. M. Lupeni, 
sectorul Bărbăteni. In 
vă interesează pe dv., 
Eventual, adresați-vă 
competente.

legătură cu ceea ce 
nu avem informații, 
organelor de stat

41 LULU SANDOR, Vulcan. In viitoarele 
noastre raiduri prin unitățile de alimenta
ție publică, vom trece și pe la „Intim" și 
veți afla din coloanele ziarului dacă s-au 
găsit deficiențe și ce măsuri se vor lua 
pentru eliminarea lor.

U& foită

• LEON-BINA RADU, Petroșani, str. 
Vilelor. N-am înțeles exact ce doriți să 
ne relatați în scrisoarea dv. Pe viitor fiți 
cit mai explicită.

• UN GRUP DE EIsEVI, Grupul școlar 
minier. Petroșani. Deschiderea chioșcuri
lor de alimentație publică pe lingă școli 
a fost o obligație pentru întreprinderea 
respectivă. Faptul că vînzătoareâ chioșcu
lui de lîngă școala dv. intrînd în concediu 
nu a fost înlocuită, nu admite nici o scu
ză. Aceeași întrebare o punem și noi con
ducerii I. C. b. S. A. P. Petroșanii nu se 
mai găsește o vînzătoare la dumnealor sau 
au uitat de chioșcul respectiv. Așteptăm 
un răspuns.

Fiecare deputat
(Urmare din pag. 1)

executa ori a tolera execu-a 
ția operațiilor în dezacord cu 
monografia de armare, respec
tiv susținerea necorespunză
toare, necopturirea locului de 
muncă, neintervenția cînd e- 
xistă deficiențe în aerajul lo
cal, de a nu aplica măsurile 
de prevenire a formării și răs- 
pîndirii prafului de cărbune și 
a prafului de steril silicogen, 
neutilizarea detectoarelor de 
metan ș.a., factori cunoscuți, 
fiecare, ca generatori de acci
dente de muncă.

Sînt cazuri de nerespectare 
a normelor de protecția muncii 
privind acumulările de metan, 
subapreciind pericolul ce-1 
prezintă astfel de fenomene. 
Spre exemplu în schimbul I 
din 19 mai 1973, măsurătorul 
de gaze Gheorghe Boclu a 
constatat, la primul său con
trol, prezența metanului în 
proporție de 5 la sută în pîn- 
ză, la brigada condusă de mi
nerul șef de brigadă Constan
tin Onofrei (preabataj în stra
tul 3, blocul XII, sectorul Băr
băteni). In prezența maistru
lui minier loan Gîscă s-a sta
bilit ca brigada să părăseas
că locul de muncă și să se ia 
măsuri imediate pentru etan- 
șarea coloanei de aeraj 
țial, în vederea evacuării 
tanului de la front.

Minimalizînd pericolul
prezintă gazul metan și fără a 
se lua măsuri pentru etanșa- 
rea coloanei de aeraj, minerul 
Constantin Onofrei cu acor
dul tacit al maistrului minier 
și-a reluat activitatea la front

par-
me-

ce-1

imediat după plecarea măsu
rătorului de gaze. La al doilea 
control măsurătorul de gaze a 
găsit formația de lucru în 
front, iar metanul se menți
nea în limitele constatate ini
țial. Situația era înrăutățită și 
mai mult, prin faptul că în 
timp ce brigada era la front, 
s-a organizat demontarea u- 
nei părți din coloana de ae
ra j astfel că aerajul locurilor 
de muncă, pe toată lungimea 
suitorului și a pre'abatajului în 
săpare, a rămas în fund de 
sac. De menționat că demonta
rea părții amintite din coloa
na de aeraj, s-a făcut în pre
zența inginerului stagiar, Ioan 
Jianu, și așa cum spuneam, 
cu consimțământul maistrului 
minier loan Gîscă.

Potrivit legislației în vigoa
re, abaterile săvîrșite de mi
nerul Constantin Onofrei, de 
maistrul minier loan Gîscă și 
de inginerul loan Jianu cons
tituie infracțiuni la protecția 
muncii, urmînd a fi tratate ca 
atare.

Față de constatările și aba
terile menționate care consti
tuie un serios semnal de alar
mă, este necesar ca toți fac
torii de răspundere de la E.M. 
Lupeni să acționeze prompt și 
hotărît pentru 
timp a tuturor 
de indisciplină, 
în același timp 
lectiv de muncitori, tehnicieni 
și ingineri pentru luarea, ori 
de cite ori este nevoie, a mă
surilor preventive de securi
tate a muncii, asigurînd conti
nuitate normală activității de 
producție, realizarea fără peri
col a sarcinilor de cărbune.

curmarea la 
manifestărilor 
să mobilizeze 
întregul co-

primul
gospodar al cartierului!

(Urmare din pag 1) 
celor pe care nu i-am putut 
enumera pe lista evidențiaților 
este incompatibilă cu încrede
rea acordată cîndva de alegă
tori. Și lipsa lor de preocupare 
pentru ..problemele" celor ce 
i-au ales, nu poate rămîne 
neobservată. De aceea, unii 
cetățeni ai orașului nici nu se 
mai adresează cu încredere 
deputatului lor...

Cu aceeași greutate, interlo
cutorului nostru i-am smuls 
și cîteva nume de deputați a- 
proape completamente nepre
ocupați de bunul mers al tre
burilor gospodărești din cir
cumscripția în care au fost 
aleși cîndva. „Ar însemna să vă 
dau foarte multe nume. Mă 
voi rezuma Ia cîteva mai sem
nificative... Deputați nepreo
cupați de emulația gospodă
rească, da... notați : Nicolae 
Zecheru, circumscripția elec
torală nr. 28, Ștefan Ce- 
teraș — 9, Paraschiva
Boța — 27, Vasile Becheru 
— 39, Maria Dobrițan — 75, 
Eleonora Halaszi — 62 si al
ții..."

...La complexul comercial 
din Petrila, stăm de 

cu
vorbă 
Petrupentru început

Szatinari, responsabilul „Auto
servirii" alimentare (unitatea 
nr. 42), deputat în circumscrip
ția electorală nr. 63. Cunoaște 
în totalitate tot ce s-a făcut 
și ce... nu s-a făcut pe linie 
gospodărească în această pri
măvară în circumscripția sa. 
„Adevărul e că sînt deputat 
într-o zonă care nu prea ri
dică probleme mari. Și, în 
plus, e locuită de foarte buni

gospodari... Alexandru Cioba- 
nu. Paul Voinic, Iosif Franck 
și alții. Mai avem cîteva neca
zuri mărunte cu instalația elec
trică pe străzile Enescu și A- 
vram Iancu... S-a muncit bine 
la amenajarea de canaluri, re- 
condiționarea rigolelor...

Pe Vasile Becheru, deputat 
în circumscripția electorală 
nr. 39, l-am găsit la croitoria 
cooperativei „Unirea", din ca
drul aceluiași complex Ne-a 
vorbit aproape „ca la carte" 
(era, totuși, în cunoștință de 
cauză despre ceea ce gospo
darii cartierului în care e de
putat au făcut — fără contri
buția sa nemijlocită ! — în a- 
ceastă primăvară!) despre u- 
nele insignifiante lucrări de... 
demolare, de amenajare a stră
zilor și a împrejurimilor blocu
rilor de lîngă

— Cînd ați 
tima oară în

— Duminica
— Și, cu ce 

podarii cartierului ?
— Efectuau lucrări de cu

rățenie (?!). Se va construi a- 
colo un teren de joacă pentru 
copii... (Eroare! O bază spor
tivă încăpătoare, pe aproxi
mativ 4 000 metri pătrați, care 
va deveni în curînd un „șanti-

tineretului", se va con- 
Precizarea o facem a- 

pe Vasile Becheru l-am 
să creadă că... e Ia cu-

policlinică... 
fost, totuși, ul- 
circumscripție ? 
trecută !
se ocupau gos-

er al 
strui. 
cum, 
lăsat 
rent cu toate treburile gospo
dărești ale circumscripției !).

...Să conchidem. Harnicii 
gospodari ai Petrilei, în frunte 
cu deputății, sînt intens preo
cupați de continua înfrumu
sețare a localității lor. Și nu-și 
precupețesc eforturile pentru 
a-și vedea cartierele, orașul 
mai înfloritor. Așa cum, însă, 
există cetățeni ai orașului, ne
păsători, care se situează pe o 
poziție de indiferentism cras 
în fața efortului creator al 
semenilor lor, de a ridica ni
velul urbanistic, gospodăresc 
al orașului, există și deputați 
care și-au abandonat total sar
cinile încredințate de obște. 
Indiferent însă dacă numărul 
acestora e mai mare sau mat 
mic, asemenea abandonări me
rită să fie tratate ca atare, cu 
toată exigența, în cazurile fla
grante — și, după cit se pare, 
la Petrila există asemenea 
cazuri — cerîndu-se chiar re
vocarea respectivilor deputați. 
In ultima instanță, trebuie s-o 
spunem, e o problemă de e- 
chitate socialistă...

MICA PUBLICITATE
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Moceanu Ti

bor. eliberată de Preparația Lupeni. O declar nulă.

SCHIMB apartament colonie, str. Gh. Doja 18, cu bloc 
cartierele Carpați sau Vasile Roaită.
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0 nouă lucrare consacrată 
personalității conducătorului 
partidului și statului nostru:

modernă"
O nouă lucrare consacra

tă personalității conducătoru
lui partidului și statului nos
tru. „Nicolae Ceaușescu — 
știința conducerii pentru o 
Românie modernă", semnată 
de cunoscutul publicist austri
ac Heinz Siegert, a văzut în 
aceste zile lumina tiparului.

Apărută în condiții grafice 
de o înaltă ținută, la editura 
Bertelsmann — Munchen, 
Gutersloh — Viena, lucrarea 
răspunde interesului larg ma
nifestat in îîndul opiniei pu
blice din Republica Federală 
Germania și Austria față de 
România socialistă și condu
cătorul său, față de realizările 
și preocupările partidului, sta
tului și poporului român 
construcția vieții noi, 
de prezența României pe are
na internațională.

Cartea, însumînd 300 de pa
gini, prezintă pe larg biogra
fia conducătorului României 
socialiste proiectată pe fondul 
istoriei contemporane a 
noastre, contribuția sa 
marcabilă Ia elaborarea și 
făptuirea politicii interne 
externe a țării noastre, 
întreaga activitate a partidu
lui și statului. 
Ceaușescu — scrie 
lucrării — este una 
puține personalități 
importanță istorică 
iără a mai aștepta 
acestui iapt din 
istoriei".

Lucrarea este o 
plină de dinamism 
contemporane a 
a împletirii 
te a 
Nicolae 
și viața 
fățișînd. 
material 
tatea îndelungată desfășurată 
de conducătorul partidului și 
statului nostru în slujba im- 

-ț plinirii idealurilor de liberta
te și dreptate socială ale po
porului român, participarea sa 
activă la luptele pentru răs
turnarea regimului de exploa
tare și asuprire, pentru elibe
rarea țării, instaurarea și con
solidarea puterii populare, 
pentru construcția societății 
socialiste în România. Este 
puternic relevat roiul esen
țial al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în dezvoltarea" mul
tilaterală a societății româ
nești, in promovarea spiritu
lui înnoitor in toate domeni
ile vieții social-politice a Ro
mâniei.

O mare importanță este a 
cordată preocupării constante 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru perfecționa
rea continuă a organizării și 
conducerii societății, pentru 
continuarea tradițiilor înainta
te ale trecutului și afirmarea 
valorilor naționale in ști
ință, literatură și artă, pentru 
impunerea și 
lorilor etice 
tru întărirea

in 
față

țării 
re- 
în-

Și 
la

„Nicolae 
autorul 

din acele 
a căror 
se relevă 
evaluarea 

perspectiva

prezentare 
a istoriei 
României 

permanen- 
tovarășului 
cu lupta 
român. în-

vieții -
Ceaușescu 
poporului 
pe baza unui bogat 
documentar, activi-

tiei tuturor oamenilor muncii, 
români, maghiari, germani și 
rle alte naționalități, angajați 
în construcția noii orinduiri.

Publicistul austriac se ocu
pă in mod special de preocu
parea conducătorului partidu
lui și statului nostru pentru 
cunoașterea temeinică a rea
lității și pentru acțiunea ști
ințifică asupra realității, in a- 
ceastă lumină, 
capitolele 
„Știința 
pune in 
proces de dezvoltare a știin
ței și culturii in țara noas
tră.

Ocupindu-se de 
politicii externe a 
socialiste, lucrarea 
contribuția de seamă 
șului Nicolae Ceaușescu 
elaborarea și afirmarea obiec
tivelor și principiilor ce că
lăuzesc politica internaționa
lă a țării noastre, activitatea 
sa neobosită consacrată in
staurării unor noi relații In
tre state, promovării destin
derii, păcii și colaborării. Sub
liniind patriotismul Înflăcărat 
și inaltul spirit internaționa
list care animă viața și acti
vitatea conducătorului popo
rului român, autorul lucrării 
scrie : ..Concepția politică a 
Iui Nicolae Ceaușescu este 
pătrunsă de marxism-leninism 
și el nutrește credința fermă 
că numai marxism-leninisinul 
poate asigura țării progresul 
și bunăstarea".

Apariția acestei cărți dobin- 
dește semnificația unui ade
vărat eveniment editorial, 
mareînd o nouă contribuție la 
cunoașterea personalității con
ducătorului României socialis
te, a politicii promovate 
partidul și statul nostru.

(Agerpres)

unul 
cărții, 

inseamnă 
evidentă

din sub
intitulat 
putere", 

profundul

domeniul 
României 
reliefează 
a tovară- 

la

de

I

consolidarea va- 
socialiste, pen 
unității și fră-
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„Europa a făcut deja un pas important
pe calea

BUDAPESTA 6 (Agerpres). 
— Intr-un articol consacrat 
securității europene și publi
cat în revista ungară de poli
tică externă „Magyarorszag", 
Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., relevă că, în 
ultimul timp, s-au deschis 
perspective reale pentru con
solidarea păcii in Europa și 
pentru crearea unui sistem de 
securitate colectivă. „Trebuie 
să pornim de la aprecierea re
alistă a problemelor, ele la in
teresele comune ale 
țărilor și popoarelor 
și, în conformitate cu 
folosind posibilitățile 
favorabile care există 
zent, este posibil și trebuie să 
fie puse bazele trainice ale 
unui viitor în condiții de secu
ritate", scrie primul secretar 
al C.C. al P.M.S.U.

tuturor 
Europei 
aceasta, 
istorice 
in pre-

Lucrările sesiunii C.A.E.R
spre pace și securitate..."

Autorul articolului aminteș
te, în continuare, inițiativa sta
telor participante la Tratatul 
de la Varșovia, care au propus 
includerea pe ordinea de zi, 
elaborate în comun și crearea 
bazelor trainice ale unui sistem 
de securitate colectivă. Dorim, 
se subliniază în articol, ca în 
Europa să fie exclusă posibili
tatea folosirii forței sau ame
nințării cu folosirea ei și să fie 
creat un asemenea sistem de 
obligații care să ofere fiecărei 
țări garanții împotriva acți
unilor agresive și să servească 
binelui și înfloririi fiecărui 
popor.

In legătură cu conferința de 
securitate europeană, articolul 
exprimă convingerea că, dacă 
aceasța va transforma princi
piile fundamentale ale păcii și 
securității în baza relațiilor

Consultările multilaterale

dintre statele europene, ea va 
aduce cu sine o soluție de 
mare importanță istorică.

Referindu-se la poziția R. P. 
Ungare, Janos Kadar sublini
ază în articol : „In strînsă u- 
nitâte cu celelalte țări socialis
te, aspirăm la prietenie și co
laborare reeiproc avantajoasă 
cu toate popoarele și țările 
care doresc aceasta pe baza 
principiului coexistenței paș
nice'1.

In încheiere, autorul artico
lului evidențiază faptul că, 
deși ne aflăm de-abia la în
ceputul creării unui sistem de 
securitate în Europa, atmosfe
ra s-a și schimbat,

■ popoarele privesc cu o 
speranță situația care s-a creat 
pe continent. Europa a făcut 
deja un pas important pe ca
lea ,spre pace 
Sint date toate 
tru ca Europa 
direcția păcii, 
colaborării.

deoarece
nouă

și securitate... 
condițiile pen
să pășească în 
securității

PRAGA 6 (Agerpres). —- La 
lucrările celei de-a XXVII-a 
sesiuni a Consiliului de Aju
tor 
ce 
Praga, 
cultat 
xecutiv cu privire la activita
tea C.A.E.R. în perioada care 
a trecut de la sesiunea prece
dentă, prezentat de Frantisek 
Hamouz, președintele Comite
tului Executiv ^il C.A.E.R., re
prezentantul permanent al 
R. S. Cehoslovace în C.A.E.R.

In cadrul lucrărilor sesiunii 
au luat apoi cuvîntul conducă
torii delegațiilor participante : 
conducătorul delegației R. P. 
Bulgaria, Stanko Todorov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., președintele 
Consiliului de Miniștri ; con
ducătorul delegației R. S. Ce
hoslovace, Lubomir Strougal, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., președintele Guvernu
lui federal al R. S. Cehoslova
ce : conducătorul delegației 
Republicii Cuba, Carlos Rafa
el Rodriguez, membru al Se
cretariatului C.C. al P. C.

Cuba, vice-prim-ministru

Economic
se desfășoară 

participanții au 
raportul Comitetului E-

Reciproc, 
la 

as-

al Guvernului revoluțio
nar ; conducătorul delegației 
R. D. Germane, Horst Sinder- 
mann, membru al Biroului Po 
litic al C.C. al P.S.U.G., prim- 
vicepreșcdinte al Consil'-ikd 
de Miniștri, conducător.!’. .Ia 
legației R. P. Mongole, Jumja- 
aghiin Țedenbal, prim-secretir 
al C.C. al P.P.R.M., președinte
le Consiliului de Miniștri ; 
conducătorul delegației R. P. 
Polone, Piotr Jaroszewicz, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri ; con
ducătorul delegației Republi
cii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri : conducătorul de
legației R. P. Ungare, Jeno 
Fock, membru a] Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., pre
ședintele Guvernului Revolu
ționar Munci toresc-Țărănesc 
Ungar : conducătorul delega
ției U.R.S.S., Alexei Kosîghin, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri.

fț Noul ambasador al Re
publicii Socialiste România in
Noua Zeelandă, Nicolae Fi-
nanțu, și-a prezentat scri*
sorite de acreditare gu-
vernatorului general, sip
Dennis Blundell. După ce-
remonie, guvernatorul general 
a oferit un dejun in onoarea 
ambasadorului român. Au par
ticipai Joseph Walding, minis
trul comerțului exterior și mi
nistru] asociat al afacerilor 
externe, alte persoane oficia-

® Ea Galeriile de artă Ray- 
monde Cazenave din Paris a 
avut loc, la 5 iunie, vernisajul 
expoziției George Apostu. Sint 
expuse 15 lucrări în lemn și 
bronz, precum și, 60 de desene 
aparținînd artistului român.

de la Helsinki
HELSINKI 6 — Corespon

dență de la Dumitru Ținu: 
Miercuri, diferitele grupuri de 
lucru din cadrul consultărilor 
multilaterale de la Helsinki 
consacrate pregătirii Conferin
ței pentru securitate și coope
rare în Europa au avut întru
niri în vederea completării do
cumentelor corespunzătoare 
ale reuniunii. Astfel, au fost 
purtate negocieri în ce priveș
te forma finală a instrucțiuni-

lor pentru comisia ce se va 
ocupa de problemele cooperă
rii culturale, precum și cu pri
vire la redactarea ultimelor 
paragrafe ale instrucțiunilor 
referitoare la cooperarea eco
nomică.

In aceeași zi, au continuat 
discuțiile asupra propunerilor 
vizînd participanta la confe
rință și data începerii primei 
faze a acesteia, Ia nivelul mi
niștrilor de externe.

Vizita șahinșahului Iranului
SOFIA 6 (Agerpres). — 

Șahinșahul Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, 
aflat in vizită oficială Ia 
Sofia, a avut o primă rundă 
de convorbiri cu Todor Jiv- 
kov, președintele Consiliului 
tip Stat -al — R.P. : Bulgaria, in 
probleme privind evoluția re
lațiilor bilaterale,, posibilită
țile inițierii unei cooperări 
industriale și realizării 
mun a unor construcții 
triale.

In cuvîntul rostit la 
oferit în cinstea înaltului oas
pete iranian, Todor Jivkov a 
relevat concordanța sau a- 
propierea pozițiilor celor do
uă țări' în probleme majore 
internaționale, subliniind, tot
odată, că vizita șahinșahu
lui are loc într-un moment în 
care „tendințele favorabile și 
transformările pe planul rela
țiilor internaționale inspiră

în co- 
indus-

dineul

mai mult ca oricînd speran
ța într:un viitor mai bun". 
In context, el a relevat efor
turile Bulgariei în direcția 
întăririi păcii în lume, care 
își găsesc expresia concretă 
în activitatea tarii sale pe 
arena .internațională,. în . spe
cial in Balcani. „Putem afir- 
iȚia -CJJ . satisfacție că relațiile 
Bulgariei cu toate țările ve
cine se dezvoltă foarte bine" 
— a spus Todor Jivkov. Răs- 
punzîncl, șahinșahul Iranului 
a relevat eforturile țării sale 
în vederea asigurării 
dezvoltări economice 
nute. El a exprimat', totodată, 
satisfacția față de posibilita
tea abordării problemelor 
printr-un limbaj comun, pe 
baza coexistenței pașnice și 
realismului, în direcția redu
cerii încordării internaționale, 
pe plan' mondial și regional. 
Șahinșahul a relevat că Ira-

unei 
susți-

In Bulgaria
depune eforturi în vede- 
creării unui climat

nul 
rea 
destindere și colaborare 
ternațională.

SOFIA 6 (Agerpres). —
6 iunie, s-au încheiat convor
birile oficiale dintre Tbdor 
JivRgy, pye.ședirtțele Consiliu
lui de Stat al R, P. Bulgaria, 
și Șahinșăhyl Iranului, Mo
hammad Re’za Pahlavi Arya
mehr. După cum relatează a- 
genția BTA, cei doi oameni de 
stat au analizat relațiile bila
terale și au convenit asupra 
folosirii unor forme noi de 
colaborare bulgaro-iraniană în 
domeniul agriculturii, indus
triei. comerțului. Organele 
competente ale celor două țări 
au fost însărcinate să treacă 
la elaborarea unui acord pe 
termen lung cu privire la co
laborarea economică și tehni- 
co-științifică.

Vietnamul de sud

Expoziția internațională 
..Autoservice-73“, din parrul 
Sokolniki din Moscova, și-a 
închis porțile Ia 6 iunie. Apro
ximativ 800 de firme și com
panii din 23 de țări ale lumii 
au prezentat instalații de mă
sură și control, de diagnosti
care a automobilelor care ne
cesită reparații, stații service 
și altele.

* Cancelarul Austriei, Bru
no Kreisky, a început miercuri 
o vizită oficială de două zile 
în Malta. El a avut, în aceeași 
zi, o primă rundă de convor
biri cu primul ministru Don- 
Mintoff.

• Senatul și Camera Repre
zentanților ale S.U.A. au ami- 
nat. pînă la începutul săptă- 
mînii viitoare, adoptarea unet 
decizii asupra legii privind re
ducerea fondurilor pentru con
tinuarea bombardamentelor 
americane în Cambodgia.

Atacuri lansate de patrioții khmeri 
în vecinătatea Pnom Penhului Reuniunea miniștrilor afacerilor externe I

PNOM PENH 6 (Agerpres).
— Atacurile lansate de patri- 
oții khmeri în vecinătatea ca
pitalei au silit trupele lonno- 
liste să evacueze dispozitivele 
militare de la Eovea și Doeum 
Rokar, aflate la aproximativ 
15 kilometri nord-est de Pnom 
Penh. Luptele care au prece
dat evacuarea acestor obiecti
ve s-au soldat cu importante 
pierderi în oameni și arma
ment. pentru trupele regimului 
de la Pnom Penh.

★
PNOM PENH 6 (Agerpres).

— Baza lonnolistă de la Lar 
Tchoung, aflată într-o zonă

în care avioane americane au 
efectuat, timp de șase zile 
consecutiv, bombardamente 
masive în sprijinul regimului 
de la Pnom Penh, a fost ocu
pată, marți, de detașamente 
ale forțelor patriotice cambod
giene.

Atacul patrioților khmeri a 
debutat cu un puternic bom
bardament de artilerie, efec
tuat imediat în urma unui 
bombardament aerian ameri
can. Presiunea exercitată in 
continuare de. patrioți a silit 
trupele lonnoliste, cu efective 
de un batalion, să evacueze în 
derută baza.

din țările membre ale C.E.E.
LUXEMBURG 6 (Agerpres). 

— Miniștrii afacerilor externe 
din țările membre ale Pieței 
comune au încheiat, la 5 iu
nie. dezbaterile 
aspecte politice 
In legătură cu 
multilaterale de
consacrate pregătirii conferin
ței general-europene pentru 
securitate și cooperare, miniș
trii de externe au apreciat că 
„s-au realizat progrese însem
nate".

asupra unor 
comunitare, 
consultările 

la Helsinki,

Cea mai mare parte a zilei 
de marți a fost consacrată exa
minării adoptării unei atitu
dini comune în relațiile cu 
S.U.A., în perspectiva negoci
erilor care vor începe în toam
nă la Tokio. Cu acest prilej 
s-a făcut remarcată poziția 
diferită a Franței, care dorește 
ca în relațiile S.U.A.—C.E.E. 
să se opereze o separare, a pla
nurilor în ce privește chestiu
nile monetare, comerciale, po
litice sau militare.

Conferința 0.I.M
GENEVA 6 — Coresponden

tul Agerpres transmite : La 
Palatul Națiunilor din Geneva 
s-au deschis lucrările celei 
de-a 58-a sesiuni a Conferin
ței Internaționale a Muncii. 
Participă reprezentanți ai ce
lor 123 de state membre ale 
Organizației Internaționale a 
Muncii. Delegația 
ei, condusă de 
cea Voinescu, 
al ministrului 
compusă din 
ai Ministerului 
nii Generale a 
ai conducătorilor de întreprin
deri din țara noastră.

Președinte al sesiunii a fost 
ales Tshiabola Bintua, șeful 
delegației Republicii Zair, co
misar de stat la Departamen
tul Muncii și 
ciale.

Pe ordinea 
ței figurează 
portului Directorului general 
al Biroului Internațional al 
Muncii, Wilfred Jenks, privind 
rolul O.I.M. în dezvoltarea so- 
cial-economică a lumii contem
porane, precum și adoptarea 
de noi norme internaționale 
în diverse domenii.

® Președintele Tunisiei, 
Habib Bourguiba, a avut o în
trevedere cu primul ministru 
al Libiei, Abdel Salam Jal- 
loud, care participă la lucră
rile celei de-a doua sesiuni a 
Comitetului mixt tunisiano- 
libian.

Agenția tunisiană de presă 
informează că, în cadrul în
trevederii, au fost abordate 
probleme privind extinderea 
și diversificarea relațiilor din
tre cele două țări.

Români- 
ing. Mir- 

prim-adjunct 
muncii, este 
reprezentanți 

Muncii, Uniu- 
Sindicatelor și

Prevederilor So-

de zi a conferin- 
examinarea ra-

Ample acțiuni pentru dezvoltarea 
producției agricole în zonele 

administrate de Guvernul 
Revoluționar

VIETNAMUL DE SUD 6 
(Agerpres). — La chemarea 
Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud și 
a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al. Republicii Viet
namului de Sud, țărănimea din 
regiunile controlate de G.R.P. 
al R.V.S. desfășoară ample ac
țiuni pentru refacerea și dez
voltarea producției agricole.

Astfel, în provincia Quang 
Tri, terenurile pentru agricul
tură au fost extinse, suprafețe
le destinate culturii orezului 
s-au dublat, în raport cu cele 
din anul trecut. In provincia 
Ben Tre, suprafețele cultiva
te au crescut cu peste 4 800 de 
hectare, și tot aici au fost re
făcute prin replantări livezi 
insumîrid 10 000 de hectare.

In vederea asigurării unor 
recolte cit mai bune, mun
citorii ogoarelor desfășoară 
vaste lucrări cu caracter hi- 
drotermic. In acest cadru, în

Provizoriu
vestul provinciei Nani Bo 
fost construite sute de diquri 
și au fostreamenajatesute.de 
kilometri de canale care asi
gură distribuirea apei pe mii 
de hectare irigate. In provin
cia My Tho, echipe de lucru, 
organizate în schimburi, au 
izbutit să sape uri important 
canal, lung de peste 30 de ki
lometri, într-o singură lună, 
iar locuitorii din districtul An 
Bien, din provincia Rach Gia, 
au construit un dig maritim 
lung de 15 kilometri și au dre
nat sau adîncit 500 de kilome
tri de canale.

O preocupare de prim ordin 
în zonele administrate de 
G.R.P. al R.V.S. o constituie 
asigurarea condițiilor de viață 
pentru stabilirea celor care se 
reîntorc aici după pribegia din 
vremea în care aceste regiuni 
s-au aflat sub administrare 
saigoneză.

au

• In continuarea vizitei n- 
ficiale pe care o întreprinde 
la Delhi, premierul australian, 
Gough Whitlam, a conferit cu 
ministrul indian de externe, 
Snaran Singh, asupra unor 
aspecte ale relațiilor bilatera
le și a unor probleme privind 
cooperarea în diferite dome
nii dintre națiunile sud-est 
asiatic.

ft Congresul sindicatelor din 
Republica Sud-Africană a dat 
publicității un memorandum 
în care cheamă mișcarea sin
dicală internațională și pe 
muncitorii din întreaga lume 
să sprijine lupta muncitorilor 
africani pentru drepturile lor 
politice, economice și sociale.

® La Luxemburg s-a înche
iat, marți scara, reuniunea mi
niștrilor agriculturii din țările 
membre ale C.E.E., fără a se 
putea ajunge Ia stabilirea unei 
poziții comune asupra trata
mentului căruia ii vor fi su
puse. pc piețele comunității, 
produsele — în special fructe, 
citrice și vinuri — provenind 
din unele țări nord-africane, 
Dezbaterile asupra acestei 
probleme vor fi continuate, in 
același cadru, la 18 și 19 iunie
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din 
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Mu
tări-

Steaua fără nume. E- 
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Curs de limbă france
ză. Lecția a
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cuvîntați animalele și copiii; 
VULCAN : Poliția mulțumeș
te ; LUPENI — Cultural : 
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lare ; 15,00 Buletin de știri ; 
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voy" ; 17,00 
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PARIS 6 (Agerpres). — Co- 
mentînd finala turneului de 
la Rolland Garros, în care I- 
lie Năstase l-a învins pe iu
goslavul Nikola Pilici, cores
pondentul agenției France 
Presse scrie: „După ce a cîș- 
tigat in 1972 turneul de la 
Forest Hills, românul Ilie Năs
tase și-a adăugat în palmares 
un al doilea titlu major, prin 
sclipitoarea victorie repurtată 
în campionatele internaționa
le de tenis ale Franței. Este 
pentru prima oară cind un te- 
nisman român își înscrie nu
mele printre cîștigătorii
cestui turneu de prestigiu, în 
care Năstase ii urmează pe 
spaniolul Andres Gimeno. 
încă din 1971, talentatul ju
cător român se calificase in 
finala acestui turneu. Ince- 
pind din anul 1972, Năstase, 
împreună cu americanul Stan 
Smith, domină tenisul mon
dial. In afară de Forest Hills, 
jucătorul român s-a afirmat 
și pe un alt „gazon“ celebru, 
acela de la Wimbledon, unde 
a ajuns în finală, fiind între
cut de Smith. El s-a revanșat 
in schimb prin victoria in 
faza finală a „Marelui Pre
miu F.I.L.T." — ediția 1972, 
după ce contribuise din plin 
ca echipa tării sale să se ca
lifice în finala „Cupei Davis“. 
Victoria lui Năstase în turne-

ui de li Rolland Garros este o 
consacrare deplina, pentru că 
prima oară din 1968 (cînd a 
început activitatea profesio
nistă in tenis) concursul de 
la Paris a reunit întreaga eli
tă mondială a sportului alb. 
Dacă marii favoriți au fost e- 
liminați rînd pe rînd, Năstase 
a fost singurul dintre ei care 
a rezistat, salvind prestigiul a- 
șilor prin acest succes rar în- 
tîlnit în analele tenisului: 
performanța de a nu pierde 
nici un set într-o confruntare 
cu cei mai valoroși jucători. 
Desigur nimeni nu se aștepta 
ca Pilici să ajungă în finală, 
dar iugoslavul nu este un ne
cunoscut. Semifinalist in 1967 
la Roma, Paris 
el i continuat 
să fie printre 
multor turnee
In fața lui Năstase. experiența 
lui Pilici nu mai putea conta, 
pentru că românul se afla în
tr-o asemenea vervă de joc, 
incit î-a reușit totul, întreaga 
qamă a loviturilor sale, ca
re a stîrnit admirație in rîn- 
dul celor 10 000 de spectatori 
prezenți în tribune.

★
HELSINKI 6 (Agerpres). — 

La Tampere, in preliminari
ile campionatului mondial de 
fotbal (grupa a 4-a europea-

și Wimbledon, 
în ultimii ani 

protagoniștii 
internaționale.

nă), ■ echipa R.D. Germane a 
învins cu scorul de 5—1 
(3—0) formația Finlandei. In 
clasamentul grupei conduce 
echipa României cu 7 puncte, 
urmată de R.D. Germană — 
6 puncte, Finlanda —3 puncte. 
Albania — zero puncte.

★
Partidele disputate ieri în 

etapa a 26-a a campionatului 
diviziei 
cheiat 
tate :
C.S.M.

A Ia fotbal s-au în- 
cu următoarele rezul- 
Rapid 
Reșița

București — 
0—0; Sport. 

Club Bacău - Jiul Petroșani 
4—1 (2—0); Universitatea
Craiova — Steagul Roșu Bra
șov 0—1 (0—1); A.S.A. Tg. 
Mureș — U. T. Arad 2—1 
(0—0) ; Universitatea Cluj —• 
Petrolul Ploiești 0—0 ; F. C. 
Argeș Pitești — Steaua Bucu
rești 1—1 (l—O); F. C. Con- 
stanța — Sportul Studențesc 
București 4—1 (0—1). Meciul 
Dinamo București — C.F.R. 
Cluj a fost amînat pentru 24 
iunie.

In clasament continuă să 
conducă formația Universita
tea Craiova cu 34 de puncte, 
urmată de Dinamo București 
și C.F.R. Cluj — 30 puncte 
(un meci mai puțin jucat fie
care).
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