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An de an, cartierul A- 
U eroport din Petro- 
* • șani ciștiga citeva 

zeci de metri teren, lărgiri- 
du-și granifa către Livezeni, 
locul luncilor preluîridu-l 
pitorești blocuri de locuin
țe in folosul celor care mun
cesc in întreaga Vale. Cite- 
\a luni pînă cind construc
torii avansează indea/uns 
ca „sunetul șantierului" sâ

- Spre cota
finală. I

Primiri la tovarășul 
NICOL AE CEAUȘESCU

Tovarășul lure BîliciTovarășul Nieolae Ceaușescu, • secretar general al Partidului Comunist Român, a primit, vineri după-amiază, pe tovarășul lure Bilici, membru al Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I., care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită de prietenie în țara noastră.La întrevedere au participat tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. ' al P.C.R., Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., și Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.A fost de față, de asemenea, Iso Njegovan, ambasadorul R. S'. F. Iugoslavia la București.Oaspetele a transmis tovarășului Nieolae Ceaușescu un cordial salut din partea tovarășului Iosip Broz Tito, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia și a Birouluf/E- xecutiv al Prezidiului U.C.I., împreună cu cele mai ■ bune urări.Mulțumind, tovarășul Nieolae Ceaușescu a adresat tovarășului Iosip Broz Tito, conducerii U.C.I. cele mai calde salutări, precum și urări cordiale de sănătate și succes.

In cadrul intîlnirii, a avut loc o informare reciprocă în legătură cu activitatea desfășurată de P.C.R. și U.C.I. și s-a efectuat un schimb de păreri privind unele probleme ale ■ situației internaționale și îndeosebi ale securității europene, precum și unele aspecte ale mișcării comuniste și muncitorești.In cursul întrevederii, s-a evidențiat satisfacția deplină față de dezvoltarea ascendentă a raporturilor de prietenie și conlucrare dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, a colaborării fructuoase dintre cele două țări îț toate domeniile — politic, economic, teh- nico-științific, cultural, turistic — în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul frecventelor întîlniri dintre tovarășii Nieolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito.Totodată, a fost, exprimată hotărîrea ambelor părți de a acționa în continuare pentru extinderea și diversificarea conlucrării tovărășești, a contactelor și schimbului de opinii și informații între Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, pentru lărgirea colaborării pe diverse planuri între Republi

ca Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, în interesul popoarelor român și iugoslav, al cauzei păcii, independenței naționale și socialismului, în folosul tuturor forțelor antiim- perialiste.Apreciind mutațiile pozitive care au loc în viața internațională, afirmarea tot mai puternică în Europa și în întreaga lume a cursului spre destindere, înțelegere și colaborare între popoare — Ia care România și Iugoslavia aduc o contribuție constructivă — s-a reafirmat, de ambele părți, hotărîrea de a acționa și în viitor pentru triumful păcii și securității internaționale; al înțelegerii și colaborării între popoare.In timpul convorbirii, s-a căzut de acord cu privire la realizarea unei noi întîlniri între tovarășul Nieolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și tovarășul Iosip Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia,întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie și cordialitate.
Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare Congo

Ziuo de 11 iunie s-a înscris cu litere de foc in istoria popo
rului român alâturi de marile evenimente decisive, de cotitura, in 
mersul sau neintrerupt pe calea eliberării naționale și sociale, 
spre făurirea societății noi, socialiste în care cei ce muncesc sînt 
singurii și pe deplin stăpini pe munca, pe viața și destinele lor.

Anul acesta, la 11 iunie se împlinesc 25 de ani de la naționali
zarea principalelor mijloace de producție industrială, de trans
port și a băncilor din România. înfăptuind acest act revoluțio
nar, eroica noastră clasă muncitoare condusă de partidul' său 
comunist a transformat in realitate visul de veacuri al muncitori
lor, a împlinit idealul măreț pentru care și-au consacrat munca, 
lupta, energia cei mai luminați și mai buni fii ai poporului, in- 
fruntînd cu curaj represiunile regimurilor asupritoare, riseîndu-și, 
libertatea și, nu in puține rînduri, viața. Prin trecerea fabricilor, 
uzinelor, minelor și altor mijloace de producție in miinile popo
rului, proprietarii capitaliști au fost deposedați de mijloacele prin 
care exploatau munca oamenilor de rind, celebra deviză procla
mată de Marx și Engels in „Manifestul comunist" cu o sută de 
ani înaintea actului naționalizării de la noi - „exproprierea ex
propriatorilor" devenind pentru totdeauna realitate pe pămintul 
României.

Pentru a ajunge la trăirea înălțătoarei bucurii de a-l vedea 
pe muncitor stăpîn in fabrica in care lucrează, poporul român a 
trebuit să parcurgă un drum de luptă neîntreruptă. A trebuit să 
înfăptuiască insurecția națională antifascistă armată de la 23 Au
gust 1944, pentru a răsturna dictatura militaro-fascistă și a eli
bera țara de cotropitorii hitleriști, a trebuit să izgonească din 
fruntea statului ultimul stilp al reacțiunii interne și externe, să în
lăture monarhia la 30 decembrie I947, și să instaureze Repu
blica, preluînd in miinile sale întreaga putere de stat ; a trebuit 
sâ-și făurească un singur stat major, un cîrmaci capabil să-l con
ducă in luptă, in marea operă de edificare a societății noi, so
cialiste — crearea in februarie 1948 a partidului unic al clasei 
muncitoare, conducătorul întregului popor, prin unificarea parti
dului comunist cu partidul social democrat. Acesta a fost drumul 
istoric care a dus la momentul revoluționar al naționalizării.. Pe 
acest drum, poporul nostru a pășit cu fermitate avind in frunte 
partidul comuniștilor pare a condus întregul proces al revoluției 
socialiste, aplicind creator învățătura marxist-leninistă la condi
țiile istorice ale României, dina expresie voinței, aspirațiilor și 
celor mai profunde interese aie poporului muncitor. Prin actul na
ționalizării, puterea politică cucerită de clasa muncitoare împre
una cu aliații ei firești a tost consolidată, adâugmdu-i-se un 
suport material corespunzător - baza materială constituită din 
mijloacele de producție trecute în proprietatea socialistă a între
gului popor.

„Naționalizarea - arăta tovarășul Nieolae Ceaușescu - a 
deschis o etapa nouă în istoria relațylor de producție din țara 
noastră, a dus la lichidarea marii ourgnezn inaustriale ți finan
ciare, la crearea upui puternic sector de stat in economie, a 
permis trecerea la conducerea planificată a economiei naționale".

Ce a însemnat acest lucru pentru țara întreaga ? O dezvol
tare impetuoasă, in ritmuri fara precedent a industriei și a intre- 
gii economii, făurirea relațiilor noi, de tip socialist in toate do
meniile visții sociale, victoria deplină a socialismului, creșterea 
continuă a nivelului de trai al celor ce muncesc, ridicarea întregii 
națiuni la o viață mai civilizată.

Pentru noi, cei care trăim pe aceste frumoase meieaguri ale pa- < 
triei este firesc să ne punem întrebarea : ce a insemnat naționa
lizarea pentru Valea Jiului ? Putem răspunde cu deplin temei ; a 
însemnat o dezvoltare înfloritoare a vieții sociale- in ritm cu în
treaga țară, a insemnat valorificare mai aepnna și mai raționa
tă a Dogatelor sale resurse naturale, in folosul omu.ui, pentru bu
năstarea lui ; a însemnat transtormareu radicala a întregii noastre 
zone geografice, dezvoltarea municipiului cu toate localitățile sa
le. Ca să ne formam o imagine mai clară și convingătoare asupra 
acestui proces nu mai este nevoie să facem o comparație a pre
zentului, pe care-l avem in fața ochilor, cu starea de cruntă ex
ploatare, asuprire și umilință, de indescriptibila mizerie, care 
pe bună dreptate a atras acestor locuri - in ciuda bogăției și
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G 1-1, al doilea .turn" din cartierul Aeroport — Petroșani va atinge la sfârșitul lunii ultimul nivel. „Să grăbim'1 — se îndeamnă constructorii... Foto : V. IORDĂCHESCU
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25 de ani
de la

naționalizarea 
principalelor 

mijloace 
de producție 
industrială

carnet de șantier
se stingă, noii locatari slnt ■ 
ei înșiși martori ai acestei 
„expansiuni".

...Clinchetul macaralei, un 
mănunchi de lumini ce-l ză
risem in ultimele zile inăl- 
(indu-se mereu mai sus, ' 
mi-au stîrriit curiozitatea și I 
mi-au . condus pașii intr-a- | 
colo unde știam că-i voi 
găsi pe constructori făurind 
un nou edificiu de locuit... 
Tirziu în noapte, la înălți
mea celui de-a) treilea ni
vel, zecile de lumini permit 
să se ' ' lucreze în același 
ritm ca ziua. Dumitru Dan- 
da, Elena Gheorghiu și mulți 
alfi betoniști din brigadaH. ANTON
(Continuare in pag, a 3-a)
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Cu sarcinile de plan 
substanțial depășiteAdunarea generală din februarie a.c. a oamenilor munci" din industria locală analizind multilateral activitatea de producție a scos în evidență unele lipsuri care au determinat neîndeplinirea tuturor indicatorilor de plan pe anul 1972, lipsuri pentru a căror eliminare s-a întocmit un plan de măsuri care traduse în viață au dus Ia realizarea și depășirea sarcinilor de plan cinci luni ale curs.Antrenate in ca urmare a hunelor rezultate în muncă, secțiile tapițerie — vată, tîmplărie Li- vezeni, turnătorie din cadrul atelierului mecanic etc. au asigurat : producția metalurgică s-a realizat în proporție de 103,5 la sută, de construcții 102,0, textile 123,0. confecții 101,0, 106,0 la sută ceea dus, in final, la sarcinilor de plan ții pentru perioada — 31 mai. Ia producția globa-

5,3 Ia la 1 000 de la La pre
pe primele anului în

1948

proprietari
(Continuare in pag. □ 3-a)

v 
lin

alimentară ce a con- depășirea ale unită- 1 ianuarie

Întrecere și
1973

bunei utilizări

Iă cu 3,6 Ia sută și producția marfă cu 10,1 la sută, și la încadrarea în prevederile de productivitate. Planul producției marfă vîndulă și încasată a fost depășit cu sută tar cheltuielile lei producție reduse 919,7 lei la 894 lei.țul de cost s-au obținut economii în valoare de 62 000 lei.Rezultatele obținute dovedesc că industria locală dispune de posibilitățile necesare realizării planului pe 1973, înainte de termen. In acest scop s-au întreprins măsuri de calificare a muncitorilor, de cointeresarea lor prin generalizarea acordului global in vederea stabilizării acestora și creării astfel a condițiilor pentru extinderea muncii in schimburile II și III in scopul a dotăriitehnice, garanții sigure ale dezvoltăriiconsolidării și succeselor obținute incă de la începutul anului.
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Tovarășul Nieolae Ceaușescu secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit, vineri la amiază, pe Charles David Ganao, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Congo.La întrevedere a participat tovarășul George Macovescu, ministrul afacerilor externe.Oaspetele a fost însoțit. de Sylvain. Goma, ministrul transporturilor, Eugene Germain Mankou, ambasadorul Republicii Populare Congo la București, de alte persoane oficiale.Ministrul afacerilor externe

a arătat că-i revine plăcuta însărcinare de a transmite președintelui Nieolae Ceaușescu un mesaj din partea coman dantului Marien N'Gouabi. președintele Partidului Congo- lez al Muncii, președintele Republicii Populare Congo, prin care acesta îi adresează un ■ călduros - salut și-și exprimă deplina satisfacție în legătură cu apropiata sa vizită în România, precum și convingerea că ea va contribui la dezvoltarea relațiilor prietenești româno-congoleze.Șeful statului român a mulțumit pentru mesajul primit, subliniind că așteaptă cu deo

sebit interes și plăcere vizita președintelui Marien N’Gouabi în România, cu care prilej va putea fi continuat dialogul atît. de rodnic început în martie 1972 la Brazzaville, în vederea extinderii colaborării multilaterale dintre cele două partide, țări și popoare, în interesul lor, al cauzei generale a păcii, cooperării și înțelegerii internaționale.Tovarășul Nieolae Ceaușescu a avut, apoi, o convorbire cordială cu oaspeții.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.
Lucrările Conferinței naționale

a Uniunii ArtiștilorConferința națională a Uniunii Artiștilor Plastici și-a continuat vineri .lucrările.In cursul dimineții au continuat dezbaterile ,pe marginea documentelor prezentate în ziua precedentă. în centrul dis; cutiilor aflîndu-se probleme majore ale activității artistice. Lista vorbitorilor înscriși pehlru această zi a fost de's-

chisă de artistul poporului Corneliu Baba, după care au luat cuvîntul pictorul sceno- grar Dan Nemțeanu, pictorul Vasile Celntare, scuLptorul Ion Vlasiu, criticul de artă Adrian Petringenaru, sculplorita Silvia Radu, pictorul Ion Chișu, pictorul scenograf Paul Bort- novschi, sculptorul Ovidiu Maitec, criticul de artă Vasile Drăguț, pictorul ■ Ion Nico-
Echipamente ânti-poluante 

produse de Industria 
constructoare de mașiniIndustria , constructoare de mașini produce o gamă largă de echipamente anti-poluanie, cu Capacități de la. 5000 la 1 000 000 mc prat pe oră,- ca-- re pot lucra la temperaturi de peste 1 000' grade C.Printre ultimele realizări acest domeniu șe numără electrofiltrul de desnrăfuire a atmosferei, cu o capacitate (în unități convenționalei. de 100 000 N. mc/oră. Instalație modernă, de înaltă tehnicitate și rezistentă, acest electrofiltru își găsește o largă aplicabili-

in și

tate in industria materialelor de construcții, în special la fabricile de' ciment, în siderurgie, chimie și energie electri că.După aprecierile specialiști lor. filtrele electrice se dove dese: cele'mai eficace mijloace de luptă împotriva prafului și gazelor industriale. O astfel de instalație pusă în func. tiu ne, cu putină vreme în ur m3, la Combinatul siderurgic Galați, desprăfuiește circa 900'000 mc gaze pe oră.(Agerpres)
Pentru ordine, curățenie, sănătate

trăim înde- preaj-Ne’vrem locuința, strada, cartierul, orașul în care cit mai curate, cit mai frumoase. Dorim, firesc, ca părtarea reziduurilor menajere și de altă natură din ma noastră să se facă cit mai repede, să le vedem și să le simțim prezența un timp cit mai scurt cu putință, dacă s-ar putea deloc. Reziduurile menajere aflate în preajma locuințelor, a colectivităților umane constituie, un serios pericol. Iată de ce, eliminarea acestor focare de microbi trebuie să preocupe nu numai pe edili, ci pe fiecare dintre noi, mai ales acum cînd căldura favorizează procesele de descompunere a reziduurilor menajere.Este aceasta o chestiune minoră 9 Nici vorbă ’ NE PLACE ORDINEA, AVEM NEVOIE DE UN MEDIU DE VIATA OPTIM, DE CURĂȚENIE PENTRU CA TRĂI ȘI MUNCI DECIT IN NU PUTEM
CONDIȚII DE CIVILIZAȚIE

Șl IGIENA, îmbrăcîndu-ne, hrănindu-ne igienic, respirind aer curat. In ultima vreme se depun mari eforturi, s-au e- laborat măsuri pentru estomparea surselor de poluare a mediului înconjurător. De aceea, credem că nu greșim înscriind problema evacuării reziduurilor menajere din preajma concentrărilor urbane alături de alte cerințe a căror rezolvare nu permite amînare.Am parcurs recent împreună cu reprezentanții Inspecției sanitare municipale și Exploatării de gospodărie comunală Petroșani, respectiv, cu tovarășii dr. OVIDIU FRA- ȚILA și ing. EUGEN DAN, citeva urilor menajere din localitățile municipiului, de Ia sursă —- locuințele din cartierele mai vechi, blocurile noi, piuă la locul de „depozitare" — rampele afara localităților.

Plasticidim, arhitecta decoratoare Flo- riea Vasilescu.Conferința a fost salutată de Maria Stănescu, membru al Comitetului executiv al Co%M silîului Central al U.G.S.R., to numele tuturor organizațiilot sindicale, de Constantin Boș- tină, președintele Uniunii A- sociațiilor Studenților Comuniști din România, în nume le tineretului, de frezoru Giheorqhe Florea, în numelr muncitorilor din Capitals, pre cum și de un grup de pionieriParticîpantii la conferințe au luat apoi în dezbatere ș! au aprobat modificările prepuse. la actualul statut al U.’A.P.(Agerpres)
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZ/ZZZZZZZ

I8 In aceste zile, în care vara ș își face tot mai mult simțită S prezența, temperatura ridica-1 a aerului face ca nevoia consumării unor băuturi coritoare să fie mai multS prS tă | co§ oricînd sinlțită Pe stradă, ...8 fața tonetelor cu siropuri, în J> cofetării și
ră-caînîn celelalte lStaluri ale alimentației oub’ice, aceste „lichide de sezon" sînt foarte des solicitate de o:su- matori. Am întreprins un râie

O întrebare
de sezon:

Răcoresc...
răco

ritoarele ?

„itinerarii" ale rezidu- prin mai multe unități de ali-din cartierele de gunoi din
în calea 

salubritățiiEvident, toata ’ sau aproape țoale re/.duiirile trebu.e și sînt pînă la urmă transportate din cartierele noi și de pe marea majoritate a străzilor cartierelor mai vechi la rampele anume stabilite in acest sens. Asemenea rampe au fost autorizate la Jieț, pentru orașul Petrila, lîngă Jiu. la intrarea în Aninoasa, pentru orașele Petroșani, Vulcan și comuna Aninoasa, la Lu- peni, peste Jiu, în preajma barajului E.C.E. Paroșeni. După cum vom vedea, există și altele în locuri neindicate și, în consecință, neautorizate. In mod normal, dacă s-ar respecta prevederile legii, nici aeolo unde sint autori-

CvtiMw. — *
intervenim;

zate, „peisajul" acestor rampe nu ar trebui să se observe și mai ales să se... simtă prea mult. Dacă s-ar respecta normele de organizare și igienă — aspect care presupune, chiar dacă nu este tocmai plăcut, ca aceste rampe să fie din cind în cînd vizitate și controlate de factori răspunzători din partea E.G.C.. de la consiliile populare și Inspecția sanitară —, ele ar funcționa fără dificultăți, ar prezenta condiții optime de muncă pentru sala- riații care lucrează în acest sector, cu deosebire pentru șoferii de pe mașinile de salubritate. La Jiet și Lupeni, deși nici aici nu s-a făcut toful, s-ar putea spune că e mai multă ordine. Ram-
la la

p'elș autorizate sînt delimitate, împrejmuite cu gard și... păzite ’ In interiorul acestor rampe ar trebui să se respecte niște norme printre care vom menționa obligația de a acoperi cu un strat suficient de gros de pămînt ori balast porțiunile de spațiu „umplute", astfel facilițîndu-se a- propierea fără greutăți a mașinilor pînă la punctele de descărcare, desfășurarea transportului cu mai multă operativitate. La Iscroni, și nu numai aici, gunoiul este' depus peste tot', de la poartă' pe citeva". zeci de metri in adîncime, la stingă și la dreapta. Nu se împrăștie suficientă âoluție de var stins. Se circulă pe un „teren... moale" și nu o dată descăr-

este însoțită care diminușicarea mașinilor de Împotmoliri ează rapacitatea transportului. Vedem pe viu aceste aspecte și pe resprezentanții E.G.C. ce se procedează așa, descarcă gunoiul pe apucă ?- Situația e veche,
ritmul

sese
întrebăm de de ce undeacum nu se mai pune gunoiul la intimplare - ni se răspunde.Ceea ce vedeam demonstra contrariul, că se mai pune, că e dezordine, că terenul nu este nivelat. Chiar în momentul vizitei, încercând să niveleze o grămadă de gunoi descărcat la întîmplare, un tractor cu lamă s-a împotmolit și a trebuit să fie remorcat. Așa se întîmplă și cu autocamioanele, așa este strangulat transportul.

T ȚAȚARCA

(Continuare în pag o 3-a)

8 mentație publică din Petroșani § pentru a vedea la ce cotă a

$ reprezentanții industriei locale $ după remedierea unor defec- « țiuni avute la instalațiile fabri-II

8Ș diversității se ridică gama a- 8 cestor produse O primă constatare, pe care am făcut-o la majoritatea localurilor vizitate, o constituie punerea în vîn- zare a acestor produse la o temperatură care nici pe departe nu-și argumentează menirea lor de a... răcori, de a reconforta. Gustul lor fiind uneori de-a dreptul leșios, a- ceste băuturi sînt refuzate de cele mai multe ori de le solicită. Faptul că actuală în aproape nici tate nu se găsește nici tură rece, se datorează lipsei gheții, care nu este livrată de către fabrica de gheață ce a- parține de 1. I. L. Petroșani în cantități suficiente (Dar, de

cei' ce la ora o uni- o bău-

cii de gheață, se va trece la producție pe trei schimburi,
I. ȚABREA

(Continuare în pag. a 3-a)
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25 de ani de la naționalizarea principalelor mijloace de producție industrială

MUNCITORII JSS

datorate actului istoric al naționalizării.V*.....

etapă nouă în istoria 
de producție în țai 

a dus la lichidarea 
ghezii industriale și financiare, 
la crearea unui puternic sector 
socialist de stat în economie, a 
permis trecerea la conducerea 
planificată a economiei națio- 
nale“

NiCOLAE CEAUSESCU-——  ——  ■. .................... —*

Actul naționalizării principalelor mijloace de producție din 11 iunie, 1948 a avut o importanță deosebită în evoluția ulterioară a industriei miniere din țara noastră.Exploatarea zăcămintelor din bazinul Văii Jiului a început să se facă organizat, activitatea curentă legată de procesele de extracție fiind îmbinată cu cea de perspectivă. S-a întreprins un amplu program de lucrări geologice, un accent deosebit punîndu-se pe promovarea rezervelor de cărbune cocsi- ficabil ; s-a programat redeschiderea minelor vechi, închise în perioada crizei economice din 1929—1933, deschiderea unor cîmpuri miniere noi, reconstrucția și dezvoltarea minelor existente.In cadrul tuturor minelor a crescut simțitor gradul de înzestrare tehnică, concomitent cu carea unor însemnate fonduri destinate creșterii gradului de securitate în subteran, activitatea de tecție a muncii devenind parte componentă, esențială a procesului de producție.Pentru a omagia izbînzile unui sfert de veac de cînd oamenii muncii au devenit proprietari și producători ai bunurilor societății, am ales o unitate minieră cu o bogată tradiție : MINA PETRILA. Ceea ce am constatat aici își păstrează valabilitatea pentru toate exploatările noastre miniere. Comparațiile făcute între trecut și prezent sînt grăitoare pentru întreaga Vale a Jiului. Realitatea pe care o a- vem cu toții în față, astăzi, este grăitoare față de clișeele din trecut, de pe care am șters pentru moment colbul timpului, pentru a ilustra drumul parcurs în anii industrializării socialiste de către municipiul nostru, realizările
ina Petrila ocupă un 

loc aparte între uni
tățile bazinului mi

nier al Văii Jiului, deoarece 
începerea lucrărilor de săpa
re a puțului „Deak“ în anul 
1868 a marcat apariția mine
ritului industrial în această 
zonă.

Postura de pionier al ex
ploatărilor miniere a confe
rit acestei mine bogate tra
diții de muncă, o experiență 
profesională nedezmințită, de 
trecerea anilor, dar- și o con
știință de clasă avansată a 
celor care, cu tenacitate și 
eroism, au smuls adîncuriloi 
bogății inestimabile, fără ca 
timp de opt decenii, să se 
poată bucura de rodul unei 
munci dusă uneori pînă la 
sacrificiu ■

Nu este de mirare, deci, că vara anului 1948 a reprezen
tat și aici un moment 
titură, cu profunde 
implicații în viața și 
munca minerilor, în
ceputul unei perioade 
de avînt neîntîinit 
pînă atunci, la reali
zarea căruia și-au a- 
dus cu toții contribu
ția într-un impresio
nant elan colectiv.

Anii de după război, mar
chează o creștere accentua
tă a conștiinței de clasă a 
muncitorilor Petrilei. Parti
dul comunist numără tot mai 
mulți membri, activitățile or
ganizațiilor sindicale, de ti- 
neret și de masă sint în creș
tere. Comitetul de fabrică constituit în anul 1945 
praveghează activitatea
prezentanților marelui capital 
aflați încă la conducerea mi
nei, membrii săi fac 
pentru ca producția 
bune, atit de așteptat 
colțurile țării, să se 
la nivelul cererilor 
de partid. Se intra
noaptea, se urmărea aprovizi
onarea locurilor de muncă, se 
luau măsuri care să prevină 
orice acțiune de sabotaj. 
Pentru apărarea păcii, pentru 
'întărirea tinerei republici, 
trebuia produs tot mai mult 
cărbune și nici un efort nu 
era prea mare pentru atinge
rea acestui scop. Comitetul 
de fabrică era prezent nu 
numai la mină, ci și în viața 
oamenilor. Produsele textile 
erau incă insuficiente față de

de co

nevoi și, de aceea, la sosi
rea „metrajelor", comitetul 
de fabrică proceda la distri
buirea acestora și în funcție 
de contribuția fiecăruia in 
muncă. Lipseau alimentele ca 
urmare a greutăților provo
cate de război și a secetei; 
pentru a se evita subnutriția 
muncitorilor (menționată ca 
principală cauză a unei scă
deri de productivitate sem
nalată la toate minele bazi
nului în anii imediat postbe
lici) s-au trimis delegați cu 
bani în numerar în toate re
giunile țării, și în special în 
Banat, pentru a procura grîu, 
mălai, slănină, cît mai multe 
alimente.

In această atmosferă e- 
fervescentă, de mare entu
ziasm, se ține în fosta sală a 
cazinoului din Petrila, trans
formată în sediu al comite-

„De acum minele
sînt ale noastre"

alo-pro-
anii

echivalent și 
zimbet, care-i 
abataj, este

Anii construcției socialiste au un 
conștiința minerului de astăzi, al cărui 
minează chipul înainte de a coborî în 
nerat de sentimentul de stăpin și demnitatea de om.

r fiecăruia, pentru ca tot 
părea pînă nu demult peste 
puteri, de nerealizat, să de
vină factor de mobilizare și 
prilej cje mari satisfacții con
ferite de îndeplinirea exem
plară a unei datorii.

Activitatea lor din adîn- 
curi purta amprenta unui e- 
lan nestăvilit, care se propa
ga în întreaga țară — răs
puns la chemarea Partidului 
Comunist Român — creînd 
emulația plină de febrilitate 
— a acelor zile. Să fi existat 
vreun secret profesional ca
pabil să explice reușita ie
șită din comun a acestei bri
găzi ? Citind cartea „Pilda lui Pop Ludovic și a ortacilor săi" editată în anul 1949 
ne convingem că nu; totul 
vădea o experiență minereas
că deosebită, un spirit orga
nizatoric și o pasiune pentru 
ordine excepționale, dar care 
existaseră, neîndoios, și cu 
mai mulți ani înainte.

Aparenta dilemă o clarifi- 
i tot Ludovic Pop — Lay - cum îi spuneau ortacii, a- 

cărui amintiri își păstrea- i o surprinzătoare precizie. — Evenimentele acelor ani au prilejuit un entuziasm de nedescris. Elanul parcă re- năștea din zi în zi și cred că nu exagerez dacă spun că fiecare din noi trăia prin și pentru muncă. Cu toții ne-am dat seama că pentru prima dată munca numai era doar un mijloc de a ne cîștiga e- xistența, ci și contribuția noastră Ia făurirea unei lumi pentru care noi ca și părinții noștri luptasem — lumea noastră a bunăstării și fericirii celor mulți.

tii, ceferiștii, muncitorii din toate industriile patriei noastre, pentru a-și putea îndeplini sarcinile lor au nevoie de cărbune. De tot mai mult cărbune. Dîndu-le cărbune tot țnai mult și de mai bună calitate, vom împleti strînș lupta noastră cu lupta pentru clădirea viitorului luminos

Pretutindeni muncitorii 
stesc această realizare 
rindu-și eforturile în muncă.

La mina Petrila, grupa lui Emil Kuderna se angajează 
să-și realizeze planul anual 
pînă la 1 septembrie, iar la Aninoasa brigada lui Petre Săcăluș își fixează ca termen 
1 octombrie.

> ctul naționalizării S-a 
U înscris în istorie ca
** un eveniment decisiv

în opera de construcție a 
noii societăți, ca un factor 
catalizator capabil să descă
tușeze energiile creatoare a- 
le oamenilor muncii.

O influență nu mai puțin 
importantă a avut-o și pe 
planul conștiințelor indivi
duale, prin ridicarea la un 
preț nemaiintîlnit a muncii 
creatoare de valori, prin 
redarea acesteia, a întregii 
sale demnități1 de care fusese 
frustrată în trecut.

...8 iulie 1949. Comitetul E- 
xecutiv al Confederației Generale a Muncii trimite ur
mătoarea telegramă : „Tovarășului POP LUDOVIC și e- chipei sale fruntașă, PETRILA.Comitetul Executiv al Confederației Generale a Muncii vă felicită pentru frumoasa voastră realizare, pentru îndeplinirea în numai 6 luni șl 7 zile a părții de producție ce v-a revenit din planul de stat pe 1949.Voi ați dat dovadă de conștiință înaltă de clasă, lup- tînd pentru realizarea planului de stat și pentru continua îmbunătățire a condițiilor de trai ale celor ce muncesc. Voi ați dat dovadă de o nouă atitudine față de muncă. Metodele și învățămintele însușite de bravii mineri au făcut posibil succesul vostru. Exemplul vostru este un îndemn pentru fiecare om al muncii din Republica Populară Română în lupta hotă- rîtă pentru construirea socialismului în țara noastră.Cinste vouă, fruntași

neri!“
Ziarul „Zori noi", organ al 

județenei de partid Valea 
. Jiului, consacră în întregime 

numărul său 865 din 10 iulie 
1949 experienței de muncă 
a brigăzii lui Ludovic Pop sub titlul „Indeplinindu-și programul pe anul 1949 e- chipa lui POP LUDOVIC a

cadrul exploatării mi-a refuzat orice sprijin. Ești director, descurcă-te —■ mi-a spus. Și ne-am descurcat; cu ajutorul organizației de partid, al lui Ilie Ghenea, secretarul comitetului de partid, al lui Cornel Jurca, șeful serviciului topografic, al lui Robert Maschio, șeful serviciului de muncă și salarii și al tuturor celor care au înțeles că trebuie să pentru a noastră, minerilor, de a conduce".
întrecerea socialistă a de

venit o cauză a tuturor 
brigăzile vic Pop, Kuderna, nu, Emil Kiss s-au angajat cu 
forțele în bătălia pentru mai 
mult cărbune.

Producția a început să 
crească, lună de lună 
erau extrase însemna
te cantități de cărbu
ne peste sarcinile de 
plan ; in abataje pro
ductivitatea muncii 
atingea cifre record. 
Explicația acestui salt 

impresionant jQ dă tot fos
tul director Cornel Florea : ,,Țoți muncitorii'^ erau animați de un elan deosebit. E- venimentul naționalizării se discuta pretutindeni, în sala de apel ca și în timpul pauzei de masă din mină; cu toții încercau să precizeze ce urmări va avea în viața fiecăruia, ce trebuiau să facă pentru a-și îndeplini cu bine îndatoririle. Orice neîncadra- re în ritmul colectivului, sau acțiune contrară acestuia, creau spontan o opinie colectivă. îmi amintesc că într-una din zile, am primit un telefon din mină de la unul din șefii de grupă. Cu o voce precipitată ne-a anunțat că cineva i-a furat lanțul de la crațer. In realitate, din dorința de a avea din nou rezultatele excelente cu scare obișnuise, nu observase lanțul rupîndu-se fusese trenat de steaua de acționare și căzuse în suitor. Cu a- cest entuziasm deosebit care uneori a depășit posibilitățile și experiența de care dispuneam. am reușit să învingem și să obținem rezultatele bune pe care unii nu scontau".

strîngem rîndurile arăta capacitatea a reprezentanților
Și 

conduse de Ludo- Iuliu Haidu, Emil Gheorghe Codrea- Greșcovici, Carol 
to'ate

„Munca devenise contribuția 
noastră la făurirea noii lumi"

al scumpei noastre Patrii".
Am citat intr-o redare cit 

mai fidelă citeva documente 
și initiative binecunoscute in 
urmă cu aproape un sfert de 
veac, deoarece sînt revela
toare pentru entuziasmul ca
re stătea la originea a ceea 
ce mai tîrziu, peste ani avea 
să fie apreciat de către spe
cialiști ca un adevărat mira
col economic românesc.

Ce reprezenta brigada lui Ludovic Pop? Un colectiv al
cătuit din mineri destoinici, 
care au înțeles să răspundă 
cu tot elanul chemării lan
sate de Partid in vederea 
creșterii rapide a producției 
de cărbune. Marosi, Szekely, 
alții nu 
preună ; 
de ani de 
care sint cerințele ei la fel 
de bine cum știau care le 
sint propriile puteri.A fost insă necesară o mu
tație profundă în conștiința

Brigăzile de mineri uteciști 
din abatajele minelor Lonea, Petrila, Aninoasa, Lupeni se 
angajează să îndeplinească 
planul anual cu 30-40 zile 
înainte de termen.

Strungarii Nicolae Șerbă- nescu și State Ionescu de la 
Uzinele „Republica" /inițiază 
lucrul la mai multe mașini.Vilma Demeter, distinsă cu 
Medalia muncii, depunătoare 
la Filatura Lupeni, la fel ca 
și Ion Stoicoiu, frezor la U- 
zinele metalurgice din Tîrgo- 
viște, răspund chemării la 
întrecere lansată de minerii 
petrileni.

Se
scrisori și 
licitări la și brigada 
răspundă :nei muncim cu rîvnă știind că, în fabrici și uzine, ridicați cum ne învață mai sus flacăra cialiste.Siderurgiștii,

dat ieri primele tone de cărbune în contul anului 1950".
Același ziar publică, in 

13 iulie 1949, impresiile lup
tătorului comunist brazilian Jorge Amado, cu prilejul vi
zitei făcute în Valea Jiului, 
din care spicuim: „Am participat la sărbătoarea minerilor de la Petrila și, văzînd realizările lor, observ cum din prevederile planului de stat reiese vizibil marea contribuție pe care partidul comuniștilor din România o dă pentru pace.Contactul cu minerii, sărbătorirea lui Pop Ludovic mi-a dat viziunea perfectă a hotărîrii tuturor muncitorilor din R.P.R. de a dtice rit 'mai repede țara lor spre socialism".

Brigada lui Ludovic Pop 
era primul colectiv de mun
că din industria grea ce și-a 
terminat planul pe 1949. E- 
venimentul a avut un răsu
net deosebit în toate minele, 
uzinele, fabricile din tară.

că

le 
ză

primesc numeroase 
telegrame de fe- 

care Ludovic Pop sa nu întîrzie să „In adîncurile mimai multă
Dar Dominic Iosif Halmi, Ștefan Adalbert Kibetii și 

lucrau de ieri îm- 
cu toții cunoșteau 

zile mina, știau

tului sindical orășenesc, acea 
ședință memorabilă a cărei 
amintire este vie peste ani în 
mintea și conștiința oameni
lor.

In fata unei săli arhipline în 
cadrul adunării generale reu
nind pe toți cei a căror rațiu
ne de a fi, o reprezenta mun
ca plină de eroism din adin- 
curi,_se anunță naționalizarea principalelor întreprinderi economice din tară. Mi
na Petrila se afla printre 
ele și de acum înainte o vor 
conduce ei, muncitorii'. Noul 
director, Cornel Florea, lu
crase mai bine de 15 ani ca 
miner ; o bună parte din pre
gătirile minei fuseseră execu
tate de grupa sa, specializa
tă în astfel de lucrări. Ca 
președinte al comitetului sin
dical pe mină activase neobo
sit pentru ca drepturile celor 
care creau prin munca lor 
valori inestimabile să fie res
pectate așa cum se cuvine...Nu a fost deloc ușor începutul — își amintește Cor
nel Florea. Cu toții aveam experiența muncii, dar trebuia ca. în scurt timp, s-o acumulăm și pe cea a conducerii. La puțin timp după numirea mea în funcție, cu prilejul întocmirii preliminarului pentru anul 1949, fostul director, ing. E. Paulian, aflat încă înț

su- 
re-

și voi, așa Partidul, tot întrecerii so-metalurgiș-

Trepte în tradițiile
geologice-miniere

în vechiul oraș Petrila.

im- 
acu- 

mun-

ex-
Și 

în-

Miniere in stil modern

vredniciei

totul 
de căr- 
în toate 
situeze 
lansate 

in mină

DouA imagini, două ipos
taze față în față din viața 
minerilor: trecutul ți pre
zentul. In clișeul din stingă, 
un document acuz.ator la a- 
dresa stăpinirii capitaliste. 
In dreapta, un crimpei din 
i iața însorită a minerilor de

Două imagini de Ia E.M. 
Vulcan — puțul de extrac
ție existent la redeschide
rea minei și cel de astăzi. 
Deosebirile dintre ele 
primă progresul tehnic 
economic al Văii Jiului 
tr-un sfert de veac.

Pagină realizată de :
Bujor BOGDAN

Foto : I. LICTU

-a scurs un 
veac... Ludovic Pop șf 
ortacii săi nu mai 

străbat galeriile din adîncuri- 
le Petrilei, au lăsat locul lor 
unei noi generații de mineri, 
acum bucurindu-se de o bine 
meritată odihnă. Petrila, în
treaga Vale a Jiului oferă i- 
maginea unei conurbații mo
derne, axată pe o industrie 
puternică, în plimavint.

Mina Petrila este astăzi o 
unitate model a industriei 
noastre carbonifere. In pofi
da faptului că nivelul de ex
ploatare a atins cota cea mai 
joasă din bazin și au apărut 
probleme 
complexe, indicatorii tehnico- 
economici au fost îmbunătă
țiți fâră întrerupere. Produc
ția minei s-a dublat în de
curs de un sfert de veac, pro
ductivitatea muncii a crescut 
de 2,3 ori în ultimii 15 ani. 
Metodele de exploatare au 
fost îmbunătățite, urmărindu- 
se extragerea integrală a 
rezervelor. Au fost create noi 
capacități de producție prin 
deschiderea de blocuri noi. 
In trecut blocul zero era con
siderat ca nerentabil, iar as
tăzi, cu toate greutățile cau
zate .de exploatarea nerațio
nală de pe vremuri, din noi
le abataje ale blocului rezul
tă o parte însemnată a pro-

ductiei minei. Volumul 
investiții a crescut simțitor 
de la an la an, astfel că, a 
fost posibilă punerea în func
țiune a unor importante o- 
biective: puțul 2 Est este 
cel mai adine din bazin ; ori
zontul XVI, deși situat la o 
adincime pe care specialiștii

entuziasmul acelor începuturi 
în care sarcinile trasate de 
partid erau îndeplinite cu pa
siune, cu mindria de a nu da 
înapoi in fața niciunei difi
cultăți. Exemplul lui Ludovic Pop, al tuturor acelora 
care au înfăptuit istoricul act 
al naționalizării și au conso

o denumesc „zona deforma- 
țiilor plastice permanente", 
reprezintă o rețea de adevă
rate magistrale subterane pe 
care se va desfășura un 
transport continuu, modern.

Importante fonduri sînt 
cheltuite pentru creșterea 
gradului de securitate a mun
cii în subteran, pentru îmbu- 

a 
efor-

nătățirea dotării tehnice 
minei, pentru reducerea 
tului fizic.

Toate aceste realizări 
presionante, care s-au 
mulat in 25 de ani de 
că liberă,. își au originea în

lidat, In anii industrializării 
socialiste, prin munca lor pli
nă de abnegație noua formă 
de proprietate trăiește viu 
în prezent; astăzi, minerii 
Petrilei, la fel ca toți mine
rii Văii Jiului, ridică pe trep
te tot mai înalte tradițiile 
vredniciei, ale întrecerii so
cialiste. Chemările la întrece
re lansate de Eroul muncii 
socialiste Petre Constantin, de Constantin Grădinaru, Petru Roman, sînt și acum o cau
ză a tuturor, un îndemn de 
autodepășire.

Emulația minerească se

desfășoară acum în condiți
ile unei maturizări sporite a 
celor cărora trecerea ’ anilor 
le-a precizat tot mai bine 
sensul dublei calități pe care 
le-a conferit socialismul: a- 
ceea de proprietari ș. producători, de beneficiari ai tutu
ror rezultatelor muncii lor. 
Munca, pe deplin eliberată 
de orice constrîngeri, ridica
tă pe treapta cea mai înal
tă a aprecierii sociale, se des
fășoară în condițiile unei 
complexități sporite a vieții 
economice și sociale, vizează 
direct făurirea societății so
cialiste multilateral dezvolta
te.

Reflectînd acum, după un 
sfert de veac, asupra cărții 
„Pilda lui Pop Ludovic și a 
ortacilor lui", carte ce împăr
tășea experiența de muncă a 
unui harnic colectiv de mi
neri. se poate spune că ade
vărata pildă a lui Ludovic Pop și a ortacilor săi, la tel 
ca și a altor milioane de oa
meni ai muncii din țara noas
tră, este că sentimentul de a 
fi stăpin ai propriului destin, 
al bogățiilor naturale sau cre
ate, poate fi regăsit in ma
rile biruințe ale muncii. în 
ritmurile accelerate de creș- I 
tere economică, în înflorirea 
continuă a vieții s6ciale n
unei țări libere și demne. |
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NAȚIONALIZAREA
un sfert de veac 

istoric
(Urmare din pag. 1)

pitorescului cu care le-a dăruit 
natura - epitetul de „Vale a 
plîngerii". Să facem totuși o suc
cintă retrospectivă - luind ca 
bază de comparație anul trecerii , 
mijloacelor de producție în stă- 
pînirea poporului și să urmărim' 
din acest moment evoluția pro
ducției de cărbune — principala 
bogăție naturală a Văii jiului. In 
anul naționalizării, bazinul nos
tru producea T,8 milioane tone 
de cărbune ; în următorii 10 ani 
extracția s-a dublat, ajungînd la 
3,6 milioane tone ; după încă un 
deceniu a intervenit o nouă du
blare, extracția depășind 7 mili
oane tone, iar în cursul împli
nirii primului sfert de veac de la 
naționalizare se preconizează ca 
producția de cărbune să crească 
Ia 8,3 milioane tone cărbune. 
Acești ani sînt cei mai fructuoși, 
sînt anii marilor înfăptuiri înnoi
toare, dar și anii marilor speranțe, 
anii visurilor din ce în ce mai 
îndrăznețe bazate pe realismul 
faptelor. In acest sfert de veac 
care a trecut de la naționalizare, 
peisajul industrial al Văii jiului 
s-a îmbogățit cu unități de pro
ducție puternice, moderne, care 
nu existau și nici nu puteau fi 
imaginate cu 25 de ani în urmă. 
Siluete impunătoare, moderne 
indică locurile unde se află mi
nele noi Uricani și Paroșeni, sau 
minele redeschise și reconstruite 
Vulcan, Lonea și Dîlja, termocen
trala Paroșenj, preparația Coro- 
ești precum și multe alte obiecti
ve industriale.

S-a îmbogățit în același timp 
și în același ritm peisajul social- 
cultural al Văii, tn jurul puterni
celor unități industriale și odată 
cu ele s-au dezvoltat orașele, au 
apărut cartiere noi, s-au clădit 
lăcașe în care arde nestinsă fla
căra culturii și centre de ocro
tire a sănătății, s-a lărgit rețeaua 
unităților de instrucție și educa
re a tineretului, s-a îmbunătățit 
aprovizionarea și alimentația pu
blică, a crescut volumul servici
ilor către populație, s-a îmbogă
țit baza recreativă și distractivă.

Dar ce s-a făurit și s-a înăl
țat mai presus de orice in acești 
ani sint oamenii zilelor noastre, 
care cu mintea și brațele

lor puternice au înălțat tot 
se vede astăzi în această vale, 
din genunile adincurilor pînă la 
înălțimile amețitoare ale ceru
lui, oamenii eliberați de orice 
exploatare care trăiesc plenar 
sentimentul demnității, și respon
sabilității față de istorie, con- 
știenți că țara, partidul, viitorul 
își pune o mare nădejde in 
munca tor creatoare.

Ajunși la aceste cote ale pro
gresului este firesc să ne gîndim 
la ziua de miine. Pentru noi, cei 
care trăim într-un important cen
tru industrial unde pe hună 
dreptate se spun1 
viață este I 
altul de cărbune, 
superioară a acestei bogății na
turale în folosul înfloririi pa
triei, al creșterii bunăstării ge
nerale, depinde în mod hotărî- 
tor de nivelul și ritmurile aduce
rii in circuitul economic a aces
tei importante resurse. Cu pri
lejul memorabilei vizite de lucru 
în bazinul nostru carbonifer, to
varășul Nicolae Ceaușescu, re- 
ferindu-se la această perspec
tivă, subliniind necesitatea dez
voltării mai accentuate a extrac
ției de cărbune care la sfîrșitul 
actualului cincinal va atinge pe 
plan național 36—38 milioane to
ne, a relevat locul important al 
Văii 
ția 
sificabil necesar dezvoltării pro
ducției de oțel, arătînd perspec
tiva de a ajunge, după 1980, nu
mai la cărbunele cocsificabil, la 
o producție anuală de zece mi
lioane tone. In același timp, în 
Valea jiului va trebui să spo
rească mult extracția de cărbune 
energetic, lată o perspectivă cu 
adevărat măreață pentru dez
voltarea întregii vieți materiale 
și spirituale a municipiului nos
tru. însuflețiți de această pers
pectivă luminoasă minerii și îm
preună cu ei toți oamenii mun
cii din Valea jiului, urmînd ferm 
îndemnul și politica partidului 
își vor pune cu și mai multă dă
ruire întreaga capacitate și e- 
nergie creatoare în slujba creș
terii puterii și măreției patriei, 
angajată ferm pe drumul dez
voltării multilaterale către co
munism.

unde pe
;e spune că întreaga 
legată mtr-un fel sau 
ărbune,' valorificarea

(Urmare din pag. 1)

Jiului in produc- 
de cărbune coc-

lui Vasile Căldăraru, au de 
turnat în pereții acestuia cîte 
35-40 metri cubi de beton 
pentru a asigura ritmul de 
avansare cerut. Macaraua 
„Bocșa", „dirijată" de soții 
Floricel descarcă betonul pe 
podurile de lucru, benă du
pă benă : în 6 iunie — 43 
metri cubi, în următoarea zi
— 41 mc. „Așa cum am por
nit, ne declară maistrul I- 
lie Catalina, vom atinge co
ta finală Ia sfîrșitul acestei 
luni, încadrîndu-ne în ter
menul planificat".

Asist Ia un moment dificil
— trecerea de nivel. Opera
ția e de mare însemnătate
— dacă nu se realizează în 
timp de 3-4 ore, înainte ca 
betonul să facă priză, se 
riscă „retezarea" etajului. 
De aceea cei prezenți la 
punctul de lucru — maistru, 
betoniști, echipele de fie
rari și tîmplari conduse de 
Ludovic Horvath și loan 
Tobă, mecanicul putemice-

lor pompe hidraulice care 
acfionează sistemul de căță- 
rare a întregului eșafodaj pe 
verine, Constantin Axinte 
— cu toții își întrerup mun
ca obișnuită. Momentul, 
pregătit din timp, îi surprin
de așezafi de-a lungul pe
reților, de cîteva zeci 
metri lungime 
pregătind golurile jn se vor introduce centurile, 
pe alfii executînd deja tur
narea betonului acolo unde 
golurile au fost realizate. 
Toate acestea grabnic, dar 
în liniște pentru că. fiecare 
își cunoaște exact partea/ 
ce-i revine din sarcina co
lectivă.

încă o dată momentul es
te depășit. Aceasta însem- 
nind depășirea celui de-al 
treilea nivel ăl „turnului" 
după numai opt zile de la 
data la care cofrajul glisant 
se găsea la cota zero. Un 
ritm de lucru intens, ce dă 
încredere colectivului că și 
cota finală va putea fi 
tinsă la termen.

de
pe unii

care

Actele au fost

Depanator

gate“. Vestimentația-i dorită i-a fost oferită pentru 2 ani și 2 luni, plus încă 6 luni adăugate pentru- recidivă !

false...

pe-

(Urmare din pag. 1) le folosesc.

recordmanAdrian Duda din Petroșani ' deține un autentic — dar de neinvidiat — record în materie de condamnări. Mai mult de jumătate din anii pe ca- re-i are și i-a. petrecut prin penitenciare, executînd 21 de ani de detențiune din cei 25 la cîți fusese condamnat pentru diferite delicte antisociale. In 10 martie a.c., în restaurantul „Parîngul" din Petroșani, consumînd o cantitate apreciabilă de alcool, acest „recordman al fărădelegilor" a provocat un scandal, încercînd să acosteze și o femeie.La intervenția omului ordinii publice, individul a răs- pus prin violență. Pentru fapta comisă, făcîndu-se vi novat de ultraj la bunele moravuri și ultraj cu violență, acest delincvent învelerat își va petrece iar un timp după gratii. La miliție susținea sus și tare că „nu pleacă de acolo decît în haine văr-

instalația electrică furînd astfel... curent electric. Dar se pare că de data asta s-a... „curentat" zdravăn, căci va trebui să execute 2 ani de închisoare, plus -82 zile rămase neexecutate dintr-o deapsă anterioară.

Răspundem celor ce ne scriu Lucrările de

... „curentat"Venit în postură de depanator Radio-TV în locuința Iui N. O. pentru a-i repara acestuia televizorul, Adrian Toderici, pune mîna pe un ceas de masă și o sticlă de apă de colonie pe care le ia cu ei la plecare. De la E.C.E. Paroșeni își „însușește" bunuri materiale în valoare de 696 lei. Ultima infracțiune a comis-o în 5 februarie a.c. Vroind să fure și altceva mai deosebit, și-a modificat

Fiind angajat la E. M. Uricani, Gheorghe Munteanu s-a gîndit că poate înșela vigilența funcționarilor de la serviciul financiar. își făcuse o procură falsă cu ajutorul căreia își însușise suma de 439 lei, semnîndu-1, în fals, evident, pe B. T. Dar cum o plăsmuire rămîne tot o... falsitate, oricum ai întoarce-o, pînă la urmă tot e depistată. Pentru înșelăciune în dauna avutului obștesc G. M., recidivist fiind, a fost condamnat la 1 an și 6 luni închisoare. Așa-i cînd umbli cu procuri false, îți... procuri ani de detenție... veritabili I

I

In imediata apropiere. Școlii generale din Is.croni a cartierului de deasupra gării mici la Petrila — deci in preajma arterelor de circulație și a locuințelor — există adevărate rampe de gunoi, neautorizate. Se zice că chiar forurile locale și conducerea

diata apropiere a șoselei naționale și a școlii. De la Petrila, Consiliul popular al o- rașului, sectorul E.G.C. ar trebui să ne precizeze dacă în localitate s-au epuizat toate ..rezervele" de pămînt', balast, aluviuni, bolovani etc. și s-a apelat la combaterea eroziunilor cu gunoi menajer. Este oare vorba de o inovație

• Dumitru Fieraru, Pai’O- șeni. Țiuîiid seama de cele 673 zile lucrate în anii 1953- 1955. vechimea dv. în .muncă se stabilește, în vederea pensionării, calcblîndu-se la 306, iar lunile Ia 26 de unde perioada cunoaște 2 luni și
• M. R„ Vulcan. Cercetarea întreprinsă de conducerea I.C.L.S. pentru alimentație publică Petroșani a confirmat existența unor aspecte negative în atitudinea față de cumpărători a celor două salariate de la braseria „Intim" din Vulcan. Ca urmare, cele două salariate în cauză, Maria Ișai și Ioana Antonoiu. au fost mutate în alte locuri de muncă.
• Gheorghe Moloci, I.onea. Vă comunicăm următoarele

anii zile, rezultă că pentru respectivă vi se re- o vechime de 2 ani, 9 zile.

cu privire Ia problemele ridicate de rdv. în scrisoarea adresată redacției :Măsurătorii de gaze sînt obligați, conform art. 171, paragraful 2 din N.D.P.M., ediția 1969, să controleze fiecare loc de muncă cel puțin de două ori pe schimb. Numărul locurilor de muncă care urmează să fie controlate de un măsurător de qaze se stabilește de către conducerea exploatării în funcție de specificul locurilor de muncă.La începutul schimbului, măsurătorii de gaze asistă la controlul lămpilor de benzină pentru a nu intra nimeni cu lampa defectă în mină. La sfîrșitul schimbului măsurătorul de gaze este obligat să-și «întocmească raportul asupra ’ locurilor de muncă controlate precum și situația

metanului, operații care nu durează o oră -ți. jumătate.In legătură cu lucrul de duminică, preeifctUn că atunci cînd măsurătorii de gaze sînt programați la serviciu, exploatarea le acordă zi de o- dihnă conform normelor în vigoare. In încheiere mai arătăm că, atunci cînd în zilele de duminică se lucrează pe toată exploatarea este necesar să lucreze și măsurătorii de gaze, pentru luarea măsurilor de tehnica securității ce se impun la locurile de muncă și controlul gazelor.
• Trandaiira Văcaru, Petroșani. După expirarea concediului neplătit de un an de zile, pentru îngrijirea copilului, prezentați-vă la conducerea E. G. C. Petroșani, solicitînd reprimirea în serviciu. Comunicați-ne cum vi s-a soluționat problema.

modernizare a străzii

Au chei Și președinții comitetelor de blocuri..— Și de ce numai ales șoferii ?__ ......Strada Aleea lor, blocurile La scara 1 a (președinte David), citim înrămată : să spațiului din fața blocului o- feră suficiente motive pentru a aprecia meritele incontestabile ale locuitorilor blocului. Ne apropiem însă de punctul gospodăresc al celor două blocuri. Vedem bine șase recipienți goi. Gunoiul ? Pus alături...La LUPENIpractic" în această privință e și mai „dezvoltat". Pe strada cu locuințe „individuale", chiar lîngă peretele din spate al clubului, citim pe o tăbliță prinsă de gard : „Loc pentru gunoi". Și erau pe locul indicat poate cîteva tone de gunoi neridicat de multe zile. Asta în plină stra- ■dă. sub" geamul clubului' și nu chiar departe de consiliul popular al orașului. I-am căutat pe tovarășii de la consiliul popular să le spunem părerea în legătură cu cele constatate, dar nu i-am găsit.

Crizanteme-6 și nr. 7.6Ilienr.blocului nr. tovarășul pe o diplomă ,Cea mai frumoa- scară". Aspectul .scării, al

Ne-am mai oprit apoi îr cartierul Viscoza III. Are privit un punct gospodăresc de aici și am rămas surprinși. Nu am văzut nici ufc recipient pentru gunoi în el! „S-au abandonat oare recipienții la Lupeni ?" Nu. pentru că la un alt punct din apropiere am văzut recipienți dar și qunoj lînqă ei. Pe Aleea Narciselor observăm la un punct gospodăresc 6 recipienți răsturnați : trei prezentînd evidente semne de „bătrînețe" și modificări de formă și integritate. Gunoiul era aruncat, bineînțeles, printre ei. Vă imaginați, stimați cititori, curo arată un asemenea punct gospodăresc între blocuri... TRIL A, Martie" gospodărești din preajma blocurilor nr. 16 și nr. 9 fără pic de gunoi, văruite, dezinfectate. cu recipienți sufici- enți. Dacă n-am fi întîlnit acea rampă — „inovație", am fi putut spune că la Petrile lucrurile nu stau rău în a- teistă privință. De fapt, la Petrila, am întîlnit și punctele gospodărești care, cel puțin pînă la ora actuală, sînt, ca aspect și eficientă cele mai corespunzătoare din cîte am văzut în municipiul nostru.
DA Lucrările de modernizare a străzii Anton Pann din Petroșani, porțiunea dintre strada 23 August și pîrîul Maleia, ce se execută sub îngrijirea serviciului gospodăresc al consiliului municipal au ajuns în fază de finisare.Terminîndu-se lucrările pregătitoare ale fundației, bordurilor, așternerea pe întreaga suprafață a pietrei concasate și cilindrarea acesteia, alinierea și refacerea gardurilor, în' momentul de față echipa lui N. Stoica așterne stratul * de asfalt, asigurîndu-se astfel străzii mult lărgită și condiții de transport auto corespunzătoare pe întreaga, suprafață.

Răcoresc... răcoritoarele ?
(Urmare din nag 1)astfel putîndu-se satisface în viitor nevoile sporite de gheată în această vară)...Principalul furnizor al băuturilor răcoritoare este I. I. L. Petroșani, care prin unitatea proprie de sifonărie, îmbute- liază cele două sortimente se găsesc mai frecvent în zare limonada și „citric", de multe ori, nici aceste duse nu sînt livrate în cantități suficiente, datorită numărului redus al sticlelor care se află în circulație. Iar altă dată din cauză că nu au dopuri, colorant, ori zahăr... Oare, constituie o problemă prea dificilă rezolvarea acestor situații ?Un alt aspect, deloc tolerabil, îl constituie „prospeți-

care vîn- Dar, pro-

mea" așa-nurnitelor nectaruri de fructe, care zac prăfuite de cine știe cit timp prin rafturile și magaziile unor unități vizitate. De ce, oare, se mai permite vînzarea acestor produse. cu un gust îndoielnic, dacă termenele de garanție au fost de mult depășite ? Asemenea cazuri am întîlnit la „Ca- fea-dulciuri”, la cofetăria „Nufărul", la patiseria „Minerul" din Petroșani.Gama băuturilor răcoritoare ce se găsesc în momentul de față în vînzare în unitățile de alimentație publică ale municipiului.' este încă prea puțin diversificată și față de anul trecut situația a rămas aproape ’ aceeași. După cum aveam să aflăm de la tovarășul Vale-

riu Marcău, șeful biroului comercial al întreprinderii comerciale locale de stat pentru alimentație publică Petroșani, din producția proprie dOar citronada, oranjada și limonada, preparate în propriile laboratoare din Petroșani, Lupeni și Vulcan, sînt sortimente de răcoritoare ce vor fi oferite consumatorilor în această vară. O noutate în acest sens o con- . stituie doar inițiativa laboratorului din Lupeni (condus de Iosif Demeter), care pe lîngă cele trei feluri de răcoritoare „clasice", produce' încăgenuri de sucuri : de caise și de măcieșe.Doar cu cele cîteva varietăți de băuturi răcoritoare enume-

rate mai sus, și cu sporadicele apariții ale unor infime cantități de „Frq-Cola" — livrate cînd și cînd de fabrica din Dej — ca să nu mai vorbim de „Pepsi-Cola" care este o raritate în unitățile noastre, nu se poate vorbi că la acest capitol al lichidelor reci de sezon lucrurile stau prea bine. Ar trebui să existe o mai mare preocupare din partea factorilor direct răspunzători de soarta acestor produse, pentru ca, în unitățile alimentației ' publice să-și facă apariția o gamă mai mare de băuturi răcoritoare. Pentru că oricum, promisiunile făcute încă de anul trecut în acest sens nu și-au găsit încă pînă acum materializarea. Și ar fi timpul!

l.»V

unde, mași- prea înca-

In sfîrșit, la PE- în cartierul ,,8 am găsit punctele..spiritul

civic

In loc de concluzii

școlii din Iscroni ar fi ceptat astă-iarnă să se ple cu reziduuri groapa preajma școlii pentru a amenaja aici un teren înier-bat. Dar cum astă-iarnă nu s-a reușit umplerea gropii, „operațiunea” continuă. Și aici lipsește stratul izolator de pămînt de deasupra reziduurilor deja depuse, se degajă un miros greu care infectează atmosfera. Ca să nu mai vorbim de muște. De aceea se impune sporirea grabnică a cantităților de zgură și pămînt aduse aici? astuparea gunoiului și a gropii, nivelarea terenului, schimbarea aspectului acestui loc din ime-

gospodareasca ? Sau de comoditate ? Altă explicație nu am găsit, cel puțin deocamdată, mari locul adicăDin nerii rești pe malurile Jiului, pe unele terenuri virane etc. poate fi întîlnit și în alte localități ale municipiului îndeosebi în cartierele mărginașe, trebuie să recunoaștem, 
nile salubrității ajung 
rar sau nu ajung deloc, sarea contra-valorii transportului gunoiului făcîndu-se însă cu promptitudine.

la depozitarea unor cantități de gunoi în menționat mai înainte, în preajma locuințelor păcate aspectul depu- de reziduuri gospodă- în albiile unor pîraie,
î T

„Locate" pentru indolența 
indisciplina și lipsa 

simțuluiLa Vulcan și Lupeni am întîlnit alte aspecte ale problemei reziduurilor menajere. Blocurile D cu 9 etaje din VULCAN, spre exemplu, sînt dotate cu camere . pentru colectarea gunoiului. Prevăzute cu uși metalice cu la-
tat gunoiul de la D-uri ? l-am întrebat pe șeful sectorului E.G.C. Vulcan, Titus 
Jurca.— De două. de trei... bade patru zile.— Am văzut peste tot lacamerele colectoare de gu-/două

căte și chei, aceste camere ar trebui să fie închise, le deschidă doar oamenii lubrității cînd evacuează noiul. Dar nu se face Lacă'eje Vil in'U-lgte îns;< sile stau în permanență deschise, gunoiul tat.— De cînd nu ați transpor-

săsa- gu- așa.u- larg netranspor-
noi ale acestor blocuri, lacăte mari, încuiate, atârnate de belciugele de pe uși. De ce nu sînt folosite pentru închiderea ușilor, pentru înlăturarea posibilității împrăștierii gunoiului ?' Au oare altă destinație ?— Nu au, iar cheile sînt la șoferul Vasile Capraru.

Avînd o privire de ansamblu asupra modului cum re
ziduurile gospodărești sînt „pregătite" de cetățeni pe străzi 
și în cartiere pentru a fi transportate de mașinile salubri
tății, cum acestea reușesc să respecte graficele de trans
port stabilite pe sectoare și străzi, cunoscînd o parte în
semnată din realizările și minusurile existente la ora ac
tuală și dintre condițiile care mai trebuie create pentru ca 
în continuare, problema să aibă asigurate șanse de rezol
vare completă, conchidem sintetizînd că : sectoarele de sa
lubritate din toate localitățile municipiului se străduiesc 
și, în oarecare măsură, reușesc pînă la urmă să evacueze 
reziduurile menajere, gospodărești, din marile concentrări 
urbane ale municipiului. Nici nu s-ar putea altfel. Dar, așa 
cum s-a văzut „salubritatea" nu poate face totul. Mai tre
buie să pună mina și primăriile și asociațiile de locatari, 
dar și cetățenii care... Iată de ce este necesar să se asigure 
de către asociațiile de locatari, sectoarele E.G.C. și consi
liile populare cîteva condiții absolut necesare și anume : să 
se întrețină, inclusiv prin reparațiile necesare, punctele gos
podărești existente dar deteriorate, să se definitiveze punc
tul gospodăresc cel mai corespunzător ca aspect și _ efi
ciență practică și să se generalizeze în toate localitățile. 
Are un caracter urgent și rezolvarea dotării permanente a 
acestor puncte cu recipienții necesari căci, depunerea rezi
duurilor direct în interiorul lor și renunțarea la recipienți, 
cel puțin deocamdată, nu poate fi acceptată, eaîngreunind 
mult munca lucrătorilor de la salubritate, ritmul de trans
port și nu este acceptabilă nici din punct de vedere igienic. 
Rezolvarea problemei recipienților presupune și unele mo
dernizări, o eventuală conteinizare, care ar ușura îndeosebi 
transportul. De asemenea este necesar să se creeze peste 
tot, să fie mai bine întreținute drumurile de acces spre, ca
merele colectoare și punctele gospodărești, să se elimi
ne scoaterea gunoiului cu coșul ori cu roaba de Ia zeci de 
metri din subsolurile blocurilor pînă la calea de acces ori, 
în alt caz, și mai dăunător, traversarea de către mașinile 
pentru gunoi a zonelor verzi, a locurilor de joacă pentru 
copii pînă la punctele de încărcare. Și, înainte de toate con
dițiile enumerate mai sus, și mai necesară decît toate este, 
fără îndoială, munca de educare a lucrătorilor din sectorul 
de salubritate și a cetățenilor pentru stricta respectare a 
disciplinei în muncă, pentru întărirea răspunderii față de 
igiena publică, pentru cultivarea grijii față de curățenia 
întregului oraș. In rezolvarea tuturor acestor probleme tre
buie să se afirme permanent și pregnant prezența, sprijinul 
activ al deputaților, organizațiilor de partid din cartiere, 
al asociațiilor de locatari, sectoarelor de salubritate ale 
Exploatării de gospodărie comunală, al comisiilor de femei, 
al consiliilor populare și nu în ultimă instanță al fiecărui 

cetățean.
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Pupo mai bine de o jumătate de an de activitate susținută

Au luat sfîrșit consultările multilaterale de la Helsinki
de pregătire a Conferinței pentru securitate și cooperare 

în Europa'

TELEGRAMt EHEIÎM
Cu privire la cea de-» șaizeci si treia 
ședință a Comitetului Executiv al C.IE.R.

HELSINKI 8 — Trimisul special âgerpres, Dumitru Ținu, transmite : Vineri, 8 iunie, după mai bine de o jumătate de an de activitate susținută, au luat sfîrșit consultările multilaterale de la Helsinki de pregătire a conferinței pentru securitate și cooperare in Europa. Cele 34 de delegații participante au adoptat în mod solemn, în unanimitate, recomandările finale • ale consultărilor, care cuprind : organizarea conferinței, ordinea de zi și directivele pentru organele de lucru, prevederile referitoare la participanți, observatori și invitați, data și locurile în care se vor desfășura cele, trei faze ale conferinței, regulile de procedură, aranjamentele financiare.In legătură cu aceasta, par-
★

ORDINEA DE ZI
t

a Conferinței pentru securitate și cooperare în 
Europa, adoptată in mod solemn, în unanimita
te, prin consens în ședința din 8 iunie a con

sultărilor multilaterale de la Helsinki.

I. — PROBLEMELE REFERITOARE LA 
SECURITATEA ÎN EUROPA

j In exercitarea instrucțiunilor precizate în continuare, comisia va avea în vedere obiectivul mai larg de a contribui la îmbunătățirea relațiilor între statele participante și de a asigura condițiile în care popoarele să poată trăi în pace, la adăpost de orice amenințare sau prejudiciu la adresa securității lor.In activitatea sa, comisia va porni de la premisa că întărirea securității în Europa nu este îndreptată împotriva nici unui stat sau continent și va trebui să constituie o contribuție importantă la pace și securitate în lume.Examinind problemele referitoare la securitatea în Europa, comisia va avea în vedere contextul mai larg al securității mondiale și, îndeosebi, raporturile care există între securitatea în Europa și în regiunea mediteraneană.Comisia va fi asistată în lucrările sale de- subcomisiile respective.a) Comisia (subcomisia).este însărcinată să examineze și să enunțe conform scopurilor și principiilor Națiunilor Unite, acele principii fundamentale pe care fiecare stat participant trebuie să le respecte , și să Ie aplice în relațiile sale cu toate celelalte state participante, independent de sistemele lor politice, economice sau sociale pentru a asigura pacea și securitatea tuturor statelor participante.Principiile enunțate vor trebui încorporate într-un document de formă corespunzătoare care va fi supus spre adoptare conferinței. Acest document va trebui să exprime dorința statelor participante de a respecta și aplica principiile, în mod egal și fără rezervă, în toate aspectele relațiilor lor reciproce și ale cooperării lor, pentru a asigura tuturor statelor participante avantajele ce decurg din aplicarea acestor principii de către toți.Reafirmarea, cu toate clarificările și adaosurile considerate de dorit, precum și enunțarea precisă, conform scopurilor și principiilor Națiunilor Unite, a următoarelor principii care au o semnificație primordială și care guvernează relațiile reciproce, ale statelor participante sînt considerate ca fiind deosebit de importante :— egalitate suverană, respectarea drepturilor inerente suveranității,— nerecurgerea la amenințare sau la folosirea forței,— inviolabilitatea frontierelor,— integritatea teritorială a statelor,— reglementarea pașnică a diferendelor,— neintervenția în treburile interne,— respectarea drepturilor
II. — COOPERAREA ÎN DOMENIILE 

ECONOMIEI, ȘTIINȚEI Șl TEHNICII ȘI 
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

PREAMBULComisia este însărcinată să elaboreze un proiect de document final (documente finale) cuprinzînd orientările generale și recomandările concrete pentru promovarea eforturilor comune de cooperare crescîndă in domeniile economiei, științei și tehnicii și mediului înconjurător, din care statele participante se vor putea inspira în relațiile lor reciproce în aceste domenii și pentru încheierea de acorduri bilaterale sau multilaterale, precum și recomandări cu privire Ia dispozițiile ee trebuie reținute între diferitele state participante.Comisia va ține seama de contribuția pe care o asemenea cooperare o va putea aduce la întărirea păcii și securității în Europa. Ea va ține cont, de a- lemenea, de interesele țărilor și regiunilor în curs de dezvoltare, precum și de efectele pozitive pe care lărgirea coope

ticipanții au aprobat în cursul dimineții și ultimele propuneri privind aspectele militare ale securității (din cadrul primului punct al ordinii de zi). De asemenea, a fost soluționată problema participanților și observatorilor la conferință, care, după cum se știe, a generat discuții ample și prelungite în ultimele zile, în legătură cu cererea Maltei de lărgire a cercului participanților.
In final, pe baza unei propu

neri formulate de reprezentan
tul României, ambasadorul 
Valentin Lipatti, ședința ple
nară a aprobat, în unanimita
te, prin consensul celor 34 de 
delegații, fără nici o modifi
care, următorul text cu privire 
Ia problema participanților și 
observatorilor Ia conferință: 
„Conferința și organele sale 

*

omului și a libertăților fundamentale, inclusiv a libertății gîndirii, conștiinței, religiei sau convingerilor,—• egalitatea în drepturi a popoarelor și dreptul popoarelor de a dispune de ele însele,— cooperarea intre state,— executarea de bună credință a obligațiilor asumate conform dreptului internațional.Achitindu-se de aceste sarcini, comisia (subcomisia) va ține seama in mod deosebit de Declarația cu privire Ia principiile dreptului internațional referitoare Ia relațiile de prietenie și colaborare între state, conform Cartei Națiunilor Unite.b) Comisia (subcomisia) va exprima ideea că respectarea principiilor enumerate mai sus va favoriza dezvoltarea relațiilor normale și prietenești între statele participante,- precum și â" contactelor . Jor. politice care vor contribui, la rîn- dul lor, la progresul cooperării lor. Ea va examina, de asemenea, propunerile vizînd eficiența nerecurgeriî la amenințare sau la folosirea forței. In acest context, ea va studia propunerile avînd drept obiectiv o metodă de reglementare pașnică a diferendelor dintre statele participante și va întreprinde elaborarea acesteia.c) Comisia (subcomisia) va ține seama de faptul că statele participante doresc să elimine cauzele tensiunii care ar putea subzista între ele și să contribuie la întărirea păcii .și securității în lume, avînd prezent în vedere faptul că eforturile în direcția dezarmării completează destinderea politică și sînt elemente esențiale intr-un proces în care toate statele participante au un in- teres-jvital.In vederea întăririi încrederii și creșterii stabilității și securității, comisia (subcomisia) va supune conferinței propuneri corespunzătoare referitoare la măsuri ca notificarea prealabilă a manevrelor militare de anvergură pe o bază care să fie specificată de conferință și schimbul de observatori la manevrele militare prin invitare în condiții reciproc acceptabile. Comisia (subcomisia) va studia, de asemenea, problema notificării prealabile a mișcărilor militare de anvergură și va prezenta concluziile sale în legătură cu această problemă.Comisia (subcomisia)» va a- corda atenție expunerii părerilor țărilor participante asupra diferitelor subiecte menționate în paragrafele precedente, asupra interesului particular pe care îl acordă acestora, în special din punct de vedere al securității lor, și grija lor de a fi informate a- stipra evoluției.

rării între statele participante o va putea avea asupra relațiilor economice mondiale.Comisia, ținînd seama de cele precedente, va examina căile și mijloacele prin care, pe baza unui acord reciproc între statele participante, ți- nîndu-se seama de diversitatea sistemelor economice și sociale și în condiții de reciprocitate a avantajelor și obligațiilor, va fi posibil să se înlesnească dezvoltarea comerțului și cooperării în diferite domenii ale activității economice, științei și tehnicii, precum și în cel al mediului înconjurător. Ea va ține seama în această privință în special de lucrările Comisiei Economice O.N..U, pentru Europa.Examinînd problemele referitoare la cooperarea în Europa, la care se referă acest mandat, comisia va ține seama de relațiile care există In

de lucru vor lua Ia cunoștin
ță, într-o manieră care va fi 
stabilită, de părerile statelor 
neparticipănte în ce privește 
diferitele puncte ale ordinii de 
zi.

Statele situate în regiunile 
adiacente Europei și Ia care se 
face referință în dispozițiile 
capitolului al II-Iea, și în spe
cial cele mediteraneene, care 
deja și-au exprimat interesul 
de a-și face cunoscute puncte
le de vedere la conferință, 
sînt în mod special vizate în 
prezentul capitol.

Comitetul de coordonare de
cide modalitățile pe baza că
rora organele de lucru ale 
conferinței pot să consulte or
ganizațiile internaționale com
petente privitor la diferitele 
puncte ale ordinii de zi“.

Acceptarea în unanimitate 
de către cele 34 de state parti

★tre această cooperare în Europa și în regiunea mediteraneană.In proiectul său de document final, comisia va formula propunerile pertinente, bazate pe respectarea deplină a principiilor după care se călăuzesc relațiile dintre statele partici
1. SCHIMBURI COMERCIALEComisia (subcomisia) va studia dispozițiile generale pentru dezvoltarea comerțului și schimbului de servicii între statele participante. Ea ar putea discuta despre problemele generale legate de clauza națiunii celei mai favorizate. Ea ar putea examina, de asemenea, măsurile menite să reducă sau să înlăture treptat obstacolele de orice fel care împiedică dezvoltarea comerțului.Comisia (subcomisia) va e- xamina măsurile speciale, me

2. COOPERAREA INDUSTRIALĂ Șl 
PROIECTE DE INTERES COMUNComisia (subcomisia) va studia formele și modalitățile de cooperare industrială și va e- xamina diferitele măsuri prin care statele participante ar putea încuraja dezvoltarea acestei cooperări folosind, la nevoie, cadrul acordurilor in- terguvernamentale, bilaterale >țu, ..jjuiltilaterale. ••Comisia (subcomisia) vâ e- xamina- în special măsurile pe care guvernele le-ar putea lua pentru a crea condiții favora- bile acestei cooperări între organizații, societăți și întreprinderi corespunzătoare ale statelor participante. Ea va ține seama de faptul că formele specifice ale acestei cooperări ar trebui stabilite bilateral, în afară de cazul cînd participant» vor hotărî altfel. Această examinare s-ar putea referi la formele diferite de

3. ȘTIINȚĂComisia (subcomisia) va e- xăinina propunerile referitoare la dezvoltarea cooperării în domeniul științei și tehnicii, ținînd seama de cooperarea existentă de pe acum, sau care este preconizată în acest * domeniu, ■ pentru a înlesni, prin mijloace ca îmbunătățirea contactelor și informării, accesul la progresele științei și tehnicii, pentru a contribui la soluționarea cît mai eficientă a problemelor care prezintă un interes general și pentru a ameliora condițiile vieții omului.
4. MEDIUL ÎNCONJURĂTORComisia (subcomisia) este însărcinată să examineze probleme referitoare la protejarea și ameliorarea mediului înconjurător și în special să precizeze domeniile care sînt de interes general pentru statele participante și care sînt cele mai potrivite pentru dezvoltarea și cooperarea dintre ele, ca de pildă protejarea mă. rilor din jurul Europei, a a- pelor și a atmosferei, ameliorarea condițiilor de mediu și de viață, în special în orașe, protejarea naturii și a resurselor sale.

5. COOPERARE ÎNComisia (subcomisia) ar putea întreprinde examinarea următoarelor probleme referitoare la':— dezvoltarea transporturilor și comunicațiilor între statele participante,— promovarea turismului printr-un schimb de informații, tehnici și rezultate ale experienței dobindite, precum și
III. COOPERAREA ÎN DOMENIUL 

CULTURII, EDUCAȚIEI, INFORMAȚIILOR, 
CONTACTELOR ȘI ÎN PROBLEME 

UMANITAREPentru a contribui la consolidarea păcii și înțelegerii între popoarele și statele participante, precum și la îmbogățirea spirituală a personalității umane, fără deosebire, de rasă, sex, limbă sau religie, și independent, de regimurile lor politice, economice și sociale, comisia asistată de subcomisi

cipante a acestei propuneri a 
delegației române, in finalul 
consultărilor multilaterale de 
la Helsinki, a evidențiat o 
dată în plus participarea con
structivă și activă a României 
la progresul negocierilor, a- 
portul valoros al țării noastre 
Ia reușita negocierilor pentru 
pregătirea conferinței europe
ne privind securitatea și co
operarea. Acest lucru a fost 
subliniat de numeroși reprezen
tanți la consultări, care au a- 
preciat în mod deosebit con
tribuția delegației române Ia 
depășirea impasului ce pericli
ta încheierea cu succes a con
sultărilor. Reprezentantul Mal
tei, manifestîndu-și satisfacția 
pentru formula convenită în 
urma propunerii delegației 
noastre, a mulțumit pentru e- 
forturile depuse de România 
în vederea găsirii unei soluții 
pante și a căror enumerare face ț>arte din instrucțiunile comisiei răspunzătoare pentru punctul nr. 1 al ordinii de zi.Comisia, asistată de subcomisiile corespunzătoare, va examina următoarele probleme : 
nite să înlesnească tranzacțiile comerciale și schimburile de servicii, ca, de pildă, măsurile tinzînd la îmbunătățirea :— facilităților și contactelor de afaceri,— schimburilor de informații privind posibilitățile comerciale și condițiile specifice ale comerțului,— dispozițiilor aplicabile la reglementarea litigiilor comerciale, inclusiv diferite forme de arbitraj.
cooperare, ca de pildă cooperarea în producție și vînzare, in schimbul de informații asupra posibilităților de cooperare industrială, îmbunătățirea condițiilor de transpunere în fapt a proiectelor și alte măsuri care ar putea dezvolta și înlesni diferitele forme de cooperare industrială.Comisii (subcomisia), va e- xamiha, de asemenea, posibilitățile de încurajare a proiectelor de interes comun și de elaborare, Ia nevoie, a unor recomandări în această privință.Această examinare s-ar putea referi la posibilitățile de a transpune în fapt proiecte de interes comud în domeniile resurselor energetice, exploatării materiilor prime și, a- tunci cînd va fi cazul, în domeniul transporturilor și comunicațiilor.

Șl TEHNICĂAceste propuneri se vor referi în special la domeniile care oferă condițiile cele mai favorabile pentru o asemenea cooperare, la formele și metodele care permit ducerea ei la bun sfîrșit,# precum și Ia obstacolele care îngreuiază a- ceastă cooperare și mijloacele de a. le înlătura. Cu prilejul examinării acestor probleme, comisia (subcomisia) se va strădui să ia drept bază practicile existente și să țină seama de posibilitățile și mijloacele organizațiilor internaționale existente, competente în materie.
Pentru diferitele domenii care au fost definite, comisia (subcomisia) va examina și va propune formele și metodele cele mai corespunzătoare de cooperare bilaterală și multilaterală, inclusiv cooperarea pe o bază regională și subregion a- lă. Cînd se vor examina aceste probleme, comisia (subcomisia) se va strădui să fa drept bază practicile existente și să țină seama de posibilitățile și mijloacele organizațiilor internaționale existente, competente în materie.

ALTE SECTOAREprin examinarea unor măsuri corespunzătoare,— aspecte economice și sociale ale brațelor de muncă migratoare,— formarea de cadre în diferite domenii de activitate e- conomică,'— eventual alte probleme formând obiectul unui acord comun.

ile corespunzătoare va fi însărcinată să examineze toate posibilitățile de cooperare permitted crearea unor condiții mai bune pentru creșterea schimburilor în domeniile culturii și educației, pentru o difuzare mai largă a informației, pentru extinderea contactelor dintre oameni și pentru so

general-acceptabile în chesti
unea participanților și obser
vatorilor la viitoarea confe
rință general-europeană.In ședință, s-a stabilit, prin tragere la sorți, ordinea în care miniștrii de externe al țărilor participante vor prezida lucrările primei faze a conferinței, conform principiului rotației, înscris în regulile de procedură.Ordinea de zi a conferinței cuprinde următoarele patru puncte : probleme referitoare Ia securitatea în Europa ; cooperarea în domeniile economiei, științei, tehnicii și mediului înconjurător ; cooperarea în domeniile culturii, educației, al informațiilor, contactelor și în probleme umanitare ; urmările instituționale ale conferinței.
luționarea problemelor umanitare. In acest scop, ea nu numai că va utiliza formele de cooperare existente, dar va e- labora, de asemenea, căi și mijloace noi, corespunzătoare acestor obiective.In documentul său final, comisia va formula propuneri pertinente, bazate pe respectul deplin fată de principiile

1. CONTACTE ÎNTRE PERSOANEComisia (subcomisia) va pregăti propuneri pentru a facilita, pe plan individual sau colectiv, particular sau o'ficial, o mai mare libertate în mișcarea și în contactele între persoane, instituții și organizații ale statelor participante.Pentru a contribui la examinarea favorabilă Și Ia reglementarea problemelor pertinente de căitre statele interesate în condiții reciproc acceptabile, ea va trebui să a- corde o atenție particulară ur
2. INFORMAȚIIComisia (subcomisia) va pregăti propuneri pentru a facilita o difuzare mai liberă și mai largă de informații de orice natură. Procedând astfel, ea va trebui să acorde o atenție deosebită :a) îmbunătățirii difuzării informației J'vdrbitd,1 scrise? filmate; radiodifuzate și televizate, ca și a accesului la a-

3. COOPERAREA ȘI SCHIMBURILE ÎN 
DOMENIUL CULTURIIComisia (subcomisia) va pregăti propuneri în vederea lărgirii și îmbunătățirii cooperării și schimburilor în diverse domenii ale culturii și va indica componentele și' o- biectivele unei dezvoltări coerente pe. termen lung a a- cestor schimburi. In lucrările sale, ea va ține seama de rezultatele conferinței intergu- vernamentale asupra politicilor culturale în Europa, ținută la Helsinki în iunie 1972, inclusiv de conceptul lărgit de cultură, ale cărui linii mari au fost indicate de această conferință.Comisia (subcomisia) va lua- in mod deosebit te considerație :a) extinderea relațiilor intre instituții guvernamentale și organizații neguvernamentale competente care se ocupă de probleme culturale ;b) .promovarea unei cunoașteri reciproce și a unui acces mai complet în ceea ce privește realizările înregistrate în domeniile literaturii, artei și în celelalte domenii de activitate culturală ;

4. COOPERAREA ȘI SCHIMBURILE ÎN 
DOMENIUL ÎNVAȚĂMINTULU1Comisia (subcomisia) va pregăti propuneri pentru a -amplifica cooperarea și schimburile in domeniile învătămîntu- iui și științei, pe termen scurt sau lung. Aceste propuneri vor fi realizate pe plan bilateral sau multilateral, în funcție. de dorință, între statele participante și organismele neguvernamentale. Comisia (sub. comisia) va lua în considerare în mod deosebit:a) creșterea legăturilor dintre instituțiile de stat și organismele neguvernamentale, care se ocupă de problemele privind învătămintul și știința ;b) îmbunătățirea accesului, în condiții reciproc acceptabile, al studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor din statele participante la instituțiile lor educative, culturale și științifice respective; o eva-
IV. URMĂRILEPe baza progreselor realizate la conferință, comitetul de coordonare va examina procedurile care s-ar putea dovedi necesare pentru a traduce in viată hotărîrile conferinței și pentru a promova procedeul de îmbunătățire a securității și de dezvoltare a cooperării tn Europa. După ce va exami-

Conferința urmează să-și înceapă lucrările, în prima fază, la nivelul miniștrilor afacerilor externe — pe baza recomandărilor finale ale consultărilor- — la 3 iulie 1973, ora 11,30, în capitala Finlandei.Participants și-au manifestat satisfacția în legătură cu acordul realizat la reuniunea pregătitoare, apreciind că astfel s-au creat acele premise necesare, de natură să asigure succesul Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.In încheierea ședinței, par- ticipanții și-au exprimat gratitudinea față de guvernul finlandez pentru condițiile create pentru buna desfășurare a consultărilor. Președintele consultărilor, "R. Totterman, a o- ferit apoi o cupă de șampanie în cinstea participanților.
care călăuzesc relațiile dintre statele participante și a căror enumerare este inclusă în instrucțiunile comisiei însărcinate să se ocupe de punctul numărul unu al ordinii de zi. Comisia va trebui să examineze, de asemenea, în ce măsură se va putea apela la concursul instituțiilor existente, pentru realizarea acestor o- biective.
mătoarelor puficte :a) contacte și întîlniri regulate pe baza legăturilor de familie, întregirii familiilor, căsătorie între resortisanți din diferite state,b) deplasări pentru rațiuni personale sau profesionale, îmbunătățirea condițiilor de turism, cu titlu individual sau colectiv,c) întîlniri între tineri, dezvoltarea de contacte și competiții, in special în domeniul sportului.
ceastă informație și extinderii schimbului de informații,b) încurajării cooperării în aceste domenii ale informației pe bază de acorduri pe termen scurt sau lung,c) îmbunătățirii condițiilor de exercitare a profesiunii tor pentru ziarjștțr unui stat participant pe teritoriul unul alt stat participant.

c) îmbunătățirea posibilităților de contacte și schimburi în domeniile mai sus menționate ;d) extinderea contactelor și a cooperării între creatori și animatori ta domeniul culturii ;e) cercetarea comună a u- nor noi domenii și unor noi forme de cooperare; cooperarea în studierea aspectelor sociale ale culturii;f) încurajarea unor forme de cooperare culturală cum ar fi: manifestări internaționale în domeniile artei, cinematografului, teatrului, muzicii, folclorului etc., tîrguri și expoziții de -cărți, proiecte comune in domeniul salvgardării monumentelor și locurilor istorice,! coproducția și schimbul de filme și de programe de radio și televiziune.Comisia (subcomisia), atit timp cît. va studia rolul statelor în cooperarea te domeniul culturii, va tine seama de contribuția pe care minoritățile naționale sau culturile regionale ar putea s-o aducă în cadrul respectării principiilor menționate mai sus.
luare mai exactă a problemelor de comparație și de echivalentă între grade și diplome universitare ;c) încurajarea studierii limbilor și civilizațiilor celorlalte popoare în vederea creării condițiilor favorabile pentru lărgirea cunoașterii culturii fiecărei țări ;d) schimburi de experiență cu privire la metodele de în- vătămint în diferite domenii, inclusiv metodele care sint folosite în pregătirea adulți-. lor, și schimburi privind materialele de învătămînt._Atunci cînd va studia rolul si ațelor in cooperarea in domeniul învătămintului, comisia (subcomisia) va avea în vedere contribuția pe care minoritățile naționale sau culturile regionale ar putea să o aducă in cadrul respectării principiilor menționate mai sus.

CONFERINȚEIr(a propuneri in acest scop, inclusiv in domeniul organizării, el va face toate recomandările pe care le va considera utile. Examinînd urmările conferinței, comitetul va lua, de asemenea, în considerare contribuțiile care, potrivit lui, ar Dutea fi cerute organizațiilor Internationale existente.

In zilele de 7 și 8 iunie 1973, a avut loc la Praga cea de-a șaizeci și treia ședință a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.La lucrările ședinței Comitetului Executiv au participat reprezentanții permanenti ai țărilor membre în C.A.E.R. locțiitori ai șefilor de guverne din țările membre ale C.A.E.R. și Reprezentantul permanent al R.S.F.I. pe lingă C.A.E.R», membru al Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I. Ședința a fost pre
Lucrările Comitetului C.A.E.R. pentru

colaborare tehnico-științificăPRAGA 8 — Corespondentul Agerpres, Constantin Prisăca- ru, transmite : In zilele de 7 și 8 iunie, la Praga s-au desfășurat lucrările celei de-a V-a sesiuni a. Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare tehnicO-științifică. Ah luat, parte reprezentanții țărilor riaembre ale C.A.E.R. — Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R. D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S. Din partea Republicii Socialiste România, Ia lucrări a participat Octavian Groza, ministru secretar de stat, prim-vicepreședinte al Consiliului Național Pentru Știință și Tehnologie.In conformitate cu înțelegerea intervenită între C.A.E.R. și guvernul R. S. F. Iugoslavia, la lucrări a fost prezent și reprezentantul Iugoslaviei.Comitetul a examinat sarcinile ce decurg din hotărîrile celei de-a XXVII-a sesiuni a C.A.E.R., din cele adoptate la ultimele ședințe ale Comitetului Executiv al C.A.E.R. și, în special, mersul colaborării în domeniul apărării și îmbunătățirii mediului înconjurător și, în legătură cu aceasta, fo
Președintele Alvarado despre procesul 

de transformări revoluționare in PeruLIMA 8 (Agerpres). — In prezența președintelui Juan Velasco Alvarado, a primului ministru, Edgardo Mercado Jarrin, și a celorlalți membri ai guvernului peruan, in piața Bolognesi din Lima s-au desfășurat festivitățile ceremoniei depunerii jurămîntului de către o nouă promoție a școlii naționale de ofițeri superiori din Peru. Cu acest prilej, președintele Alvarado a pronunțat un amplu discurs, în care s-a referit pe larg la trecutul glorios al poporului peruan, la lupta acestuia pentru independență și suveranitate națională.Abordînd probleme actuale

pe scuar• Guvernele Cubei și Mexicului au încheiat; la Havana, un acord bilateral împotriva pirateriei aeriene și maritime. Documentul a fost semnal de Râul Roa, ministrul cubanez al afacerilor externe, și Victor Alfonson Maldonato. ambasadorul Mexicului în Cuba.
• La Sofia a fost dat publi

cității comunicatul cu privire 
la vizita efectuată în Bulgaria 
de o delegație a Frontului Pa
triotic Laoțian, condusă de 
Nouhak Phoumsavan, membru 
al Comitetului Permanent al 
C.C. al F.P.L. In cursul convor
birilor. părțile au evidențiat e- 
voluția favorabilă a relațiilor 
dintre P.C. Bulgar și F.P.I. și 
a prieteniei dintre cele două 
popoare.

• Comitetul popular revoluționar din districtul Tan Bien al provinciei Tay N:nh, administrat de Guvernul Re
T V
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zidată de T. Țolov, prim-vice- președinte al Consiliului d.e Miniștri, reprezentantul Republicii Populare Bulgaria, care a preluat funcția de președinte al Comitetului Executiv al C.A.E.R.Comitetul Executiv a examinat probleme și a adoptat hotăriri corespunzătoare, legate de organizarea lucrărilor privind îndeplinirea hotărîri- lor celei de-a XXVII-a Sesiuni a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.

losirea rațională a resurselor naturale.Comitetul a examinat, dea- semenea, stadiul colaborării în domeniul creării noilor catalizatori industriali și îmbunătățirea calității celor folosiți în industrie, a aparaturii științifice și pregătirea cadrelor.Comitetul a dezbătut propunerile și a fixat măsurile pentru organizarea colaborării în domeniile ergonomiei și bionicii, pentru crearea condițiilor și mijloacelor necesare automatizării proceselor biochimice și a diferitelor ramuri ale economiei naționale și, de a- semenea, pentru investigarea bolilor canceroase și luptei împotriva lor.Comitetul a analizat rezultatele cercetărilor tehnico-ști- ințifice. planificate pentru anii 1971—1972 și a avut un schimb de păreri în legătură cu pregătirea proiectului-acord și programul cercetării selecționate în domeniul științei ‘și -tehnicii pentru perioada 1976 i-1980.Lucrările comitetului s-au desfășurat intr-o atmosferă caldă, de înțelegere reciprocă.

ale transformărilor revoluționare din Peru, președintele a relevat necesitatea „dezvoltării și aprofundării acestui proces inevitabil". Obiectivul principal al procesului de transformări revoluționare în Peru — a precizat Juan Velasco Alvarado — este acela de a construi o societate nouă, în cadrul căreia puterea economică și politică să fie trecute în mîinile unor instituții libere, autonome, reprezentative pentru poporul peruan. Totodată, el a subliniat caracterul profund original al revoluției peruane, precum și faptul că țara sa și-a propus promovarea unei politici internaționale independente.

voluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, a distribuit, în perioada februarie — mai 1973, sute de hectare de pămînt țăranilor din district și a facilitat acestora împrumutarea unor sume tota- lizînd 15 milioane de piaștri, "în vederea achiziționării de semințe și inventar agricol.• La Houston s-a anunțat că în urma deblocării executate joi, te cursul ieșirii ta spațiu de către astronauți, panoul solar rămas intact s-a desfășurat în întregime și furnizează în prezent aproximativ 2 000 wați. Se precizează că în condițiile stabilirii celei mai bune poziții în raport cu Soarele, cantitatea de energie electrică furnizată de panou poate să crească pînă la 3 000 de wați. S-a creat, astfel, posibilitatea respectării in întregime a programului de cerce- țări științifice prevăzute în misiunile celor trei echipaje,
1973. Un sfert de veac de industrializare socialistă. Film documentar ;19.20 1001 de seri ;19,30 Telejurnal. Cincinalul înainte de termen. 1973 — an holărîtor :20,00 Cîntecul săptămînii. Tineri îp tara tinereții :20,05 52 de initiative în 52 de săptămîni ;20.20 Teleenciclopedia :21,00 Film serial: Mannix:21,50 Ilustrate muzicale22,10 Telejurnal :22.20 Finalele campionateloreuropene de box. înregistrare de la Belgrad. ,
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