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E.M. Uricani SG metri

Pe șantierele de construcții

Utilajul folosit ncraflonal
Demaraj

promițător 
la sec-
turul II

Colectivul 
din cadrul 
este I 
ze în 
mod 
plan, 
nizare 
menținerea 
discipline de 
mai multe brigăzi din ca
drul sectorului au reușit să 
încheie prima decadă 
lunii cu rezultate

Se evidențiază în 
sens grupele conduse 
Pavel Madarasz, 
obținut o depășire de 
tone de cărbune față

sectorului
E.M.

Să-și 
lunii iunie,
sarcinile

peste planul balast in prețul dc cost

de foraj
Colectivul 

prospecțiuni 
geologice

ȘEDINȚA COMITETULUI 
C. AL P. C. R.EXECUTIV AL C.

In ziua de 13 iunie 1973 a avut loc ședința Co
mitetului Executiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român.

La ședință au luat parte ca invitați membrii 
guvernului, precum și reprezentanți ai unor insti
tuții centrale.

Comitetul Executiv a aprobat analiza pe bază 
de bilanț a rezultatelor activității economico-fi- 
nanciare a anului 1972 pe ansamblul economiei 
naționale și pe principalele ramuri.

De asemenea, a fost aprobat proiectul pla
nului de dezvoltare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România pe anii 1974-1975.

Comitetul Executiv a stabilit ca ministerele, 
centralele industriale, întreprinderile, precum și 
comitetele județene de partid și comitetele exe
cutive ale Consiliilor populare, concomitent cu 
realizarea planului economic pe 1973, să ia toate 
măsurile pentru a asigura îndeplinirea planului 
pe anul 1974. In acest scop, a indicat să se 
treacă imediat la asigurarea aprovizionării cu 
materii prime și materiale, la încheierea con
tractelor economice atît în țară, cit și pe plan 
extern, la buna pregătire a lucrărilor de inves
tiții. în decurs de o lună planul să fie detaliat 
pe toate unitățile de producție, iar pînă la ju
mătatea lunii august să fie definitivat planul 
pe 1974 în profil teritorial.

Comitetul Executiv a ascultat o informare cu 
privire la pregătirea și desfășurarea campaniei 
agricole de vară și a stabilit să se ia măsuri 
energice pentru stringerea într-un timp cit mai 
scurt a recoltei, acționindu-se cu fermitate pen
tru diminuarea și chiar eliminarea pierderilor 
din recoltat. Consiliul de Miniștri să rasp, 
de soluționarea tuturor problemelor privind 
folosirea integrală și intensivă a mijloacelor de 
recoltare de care dispun unitățile agricole, in- 
dicindu-se ca acestea să fie utilizate intr-un mod 
raționai, atit pe plan național, cit și pe plan ju
dețean. Este necesar ca Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, organele agricole 
județene și comitetele județene de partid să a- 
sigure depozitarea in bune condițiuni a recoltei, 
folosind in acest scop toate depozitele existen
te, precum și unele spații care să fie transfor
mate în depozite temporare. De asemenea, Co
mitetul Executiv a subliniat necesitatea ca fie
care comitet județean de partid să identifice 
toate posibilitățile de uscare rapidă a recoltei.

Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și 
Apelor și comitetele județene de partid trebuie 
să acționeze pentru urgentarea stringerii, depo
zitării și conseivârii in bune condițiuni a furaje
lor. S-a indicat, de asemenea, organelor agrico
le'județene, întreprinderilor agricole de stat și 
conducerii cooperativelor agricole de producție 
să ia toate măsurile pentru realizarea și depă
șirea planului de producție la legume, pentru 
stringerea la timp și valorificarea lor in vederea 
bunei aprovizionări a populației atit pentru pe
rioada de vară, cit și pentru iarnă.

Comitetul Executiv a examinat proiectul de 
lege privind tariful vamal de import al Republi
cii Socialiste România, precum și proiectul de 
lege de creare a Consiliului pentru problemele 
consiliilor populare, stabilind ca acestea să fie 
supuse spre dezbatere și adoptare Marii Adu 
nări Naționale.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare in legătură

cu rezultatele vizitei in Italia și convorbirile pur
tate cu președintele Republicii Italiene și cu 
primul ministru al Italiei, in legătură cu con
vorbirile purtate în Republica San Marino, pre
cum si despre întrevederea avută cu Papa Paul 
al Vl-lea.

Comitetul Executiv a aprobat in unanimitate 
rezultatele vizitelor președintelui Consiliului r.'c 
Stat în Italia, Republica San Marino și la Vati
can și a dat o înaltă apreciere activității desf :: 
șurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prile
jul acestor vizite, considerînd că documentele 
semnate și înțelegerile realizate servesc atît in
tereselor poporului român și ale popoarelor a- 
cestor țăii, cit și intereselor păcii și securității în 
Europa și in lume.

In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat o informare în legătură cu convor
birile purtate cu Maiestatea Sa Imperială Șa- 
hinșahul Iranului cu prilejul vizitei sale in Re
publica Socialistă România. Comitetul Executiv 
a apreciat rezultatele convorbirilor dintre cei 
doi șefi de stat ca deosebit de importante, ca o 
contribuție de mare însemnătate Ia cauza a- 
dincirii coloborării și prieteniei româno-iraniene, 
și a indicat ca ministerele, organizațiile econo
mice să ia toate măsurile pentru aplicarea în 
viață a înțelegerilor stabilite.

A fost prezentată apoi o informare cu privire 
la desfășurarea celei de-a XXVII-a sesiuni a 
Consiliului de Ajutor

Comitetul Executiv 
română condusă de 
Maurer, președintele 
acționat la lucrările 
directivele stabilite de conducerea partidului și 
a statului, in spiritul hotăririlor Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Naționale ale Partidului 
Comunist Român.

A fost aprobată în unanimitate activitatea de
legației, reafirmindu-se dorința României de a 
dezvolta cooperarea și întrajutorarea tovărășeas
că pe multiple planuri cu țările membre ale 
Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, cu toa
te țările socialiste.

Comitetul Executiv a ascultat o informare în 
legătură cu consultările multilaterale de la Hel
sinki privind pregătirea Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, a dat o apreciere 
pozitivă rezultatelor obținute și consideră că 
sînt create condiții pentru buna reușită a Con
ferinței pentru securitate și cooperare in Europa.

S-a apreciat că delegația română la Helsinki, 
acționind în conformitate cu mandatul stabilit 
de conducerea partidului și statului, personal 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, și-a adus o 
contribuție de seamă la buna reușită a consul
tărilor.

Comitetul Executiv a reafirmat dorința Româ
niei de a-și aduce contribuția in continuare, ală
turi de celelalte state, la succesul conferinței 
europene, pentru instaurarea pe continentul nos
tru a unor noi raporturi între state, a unui cli
mat de colaborare în toate domeniile, de secu
ritate și pace.

Comitetul Executiv a discutat și aprobat ma
terialele care vor fi supuse Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român,

Comitetul Executiv a hotărît să se convoace 
Plenara Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român în ziua de 18 iunie 1973.

In încheiere,, au fost rezolvate unele probleme 
ale activității curente.

Economic Reciproc.
a apreciat că delegația 

tovarășul Ion Gheorghe 
Consiliului de Miniștri, o 

sesiunii în conformitate cu

Creșterea necontenită a e- 
ficienței economice este ca
racteristica esențială a etapei 
pe care o parcurgem, fiecărui 
colectiv fiindu-i repartizate 
sarcini mobilizatoare pentru a- 
tingerea. acestui tal. Ca o ca
racterizare a acestui' impera
tiv major în activitatea sa ne
mijlocită, Grupul de șantiere 
din Petroșani al T.C.H. — 
va, principal executant al 
vestițiilor social-culturale 
municipiu, urmează a se 
scrie în acest an — hotăritor 
pentru 
înainte 
nitățile 
crează 
bugetul statului, realizind 
neficii.

Cifrele de bilanț ale perioa
dei scurse din an dovedesc, 
însă, că dezideratul nu a fost 
încă realizat. Dimpotrivă, așa 
cum ne-a relatat contabilul 
șef al unității, tovarășul Satny 
Berschadsky. in primele patru 
luni ale anului cheltuielile 
planificate la fiecare. 1 000 lei 
producție au fost depășite cu 
15,58 lei. Numai capitolul ,.u- 
tilaje" al prețului de cost 
fost depășit cu 333 000 
ceea ce ne-a determinat 
întreprindem o investigație 
supra modului de folosire 
instalațiilor și utilajelor 
flate în dotarea punctelor 
lucru ale șantierelor.

Cum ne comunica tov. Nico
lae Sasu. șeful șantierului nr. 
1 Petroșani, depășirea este da
torată cîtorva cauze subiecti
ve pentru șantier. Intre el a es
te vorba în primul .rînd de ne- 
folosirea utilajului din dota
re la capacitatea maximă, ceea

ce ne-au dovedit și faptele 
rle pe teren.

Macaraua „Bocșa" instalată 
pentru execuția blocului G 
l-l în cartierul Aeroport și-a 
justificat’ aici necesitatea fi
ind folosită în timpul con
strucției pereților bloouTEii la 
capacitatea ej maximă. Odată 
cu terminarea glisării trebuia 
să se efectueze turnarea plan- 
șeelor, respectivului utilaj' ur- 
mînd a i se da o altă întrebu
ințare. „Dar, da mai bine de 
o lună, din lipsa unor efecti
ve da fierari și dulgheri, du
pă cum ne spunea maistrul 
Victor Voicu, macaraua în
chiriată, deservită zilnic de un 

. muncitor, nu este întrebuința
tă decît sporadic. Suma ce se 
plătește în fiecare oră, fie că 
muncim la planșee, folosind-o, 
fie că nu, este de 45 lei".

Acesta este doar unul din 
cazurila de nefolosire inten
sivă a utilajului din dotare. 
Exemplul pe care il dăm in 
continuare dovedește că și 
acolo unde este nevoie de u- 
titaj, doar o parte a timpului 
în care acesta este pus la dis
poziția diferitelor puncte de 
lucru din șantiere aste folo
sită . judicios. Excavatorul de 
0,3 mc, deservit de mecanicul

Gheorghe Petrișor, de pildă, 
sistematic, zi de zi, în cursul 
lunii mai a efectuat (după 
cum reiese din raportul de 
schimb) schimbări ale locului 
de muncă, mecanicul acordîn- 
du-le în fișe, invariabil, două 
or?. Să fie nevoie de atîtea 
manevre, însumînd peste 50 
de ore pe lună cînd șantiere
le duc lipsă de asemenea uti
laje? Mai ales că acestor 
cincizeci de. ore li se adaugă 
alte perioade de stagnări în 
cursul lunii — doar 22 ore 
din 74 in cursul un?i singure 
săptămîni au fost folosite e- 
fectiv, restul însemnînd între
ruperi.

In condițiile în care șanti
erele duc lipsă de utilaj pen
tru excavații se vede că . a- 
cestea funcționează defectuos. 
Ne-am propus să aflăm în a- 
cest caz ce randament reali
zează respectivul utilaj în pu
ținele ore de întrebuințare. 
Apelăm din nou Ia raportul 
de schimb al mecanicului 
Gheorghe Petrișor. In 2 mai 
producția realizată, în 16 o- 
re de funcționare a utilajului,

De- 
in- 
din 
în-

raionului de 
și explorări 

Bărbăteni al 
I. Pl E. G. Hunedoara a ob
ținut, în primele zece zile 
din această lună, o avansa
re suplimentară de 56 metri 
fizici de foraj. Această reu
șită la indicatorul principal 
de plan a fost posibilă prin 
majorarea randamentelor 
tuturor instalațiilor de fo
raj care funcționează în Va
lea Jiului.

Sînt remarcabile realiză
rile dobîndite de formațiile 
de lucru de la sondele 5 381 
— Lonea și 5 392 — Paro- 
șeni, conduse de maistrul de 
foraj Dumitru State care au 
depășit planul fizic de foraj 
al perioadei amintite cu 26, 
respectiv, 16 metri. Așa 
cum spuneam, randamentul 
instalațiilor de la aceste 
sonde a fost sporit prin fo
losirea intensivă a fiecărui 
utilaj și mașină, prin asi
gurarea condițiilor optime 
de lucru. In procesul teh
nologic, desfășurat în „foc 
continuu" s-au evidențiat e- 
chipele lui Grigore Alexan- 
drescu și Matei Zaharia la 
Lonea .șl loan Bloanță și 
Vasile Săuan la I’aroșeni.

încheierea cincinalului 
de term?n — intre u- 
economice care 

fără subvenții de

ii
Uricani 
realizc- 

în 
de

orga- 
prin 

ferme

hotărît
curbul
ritmic,
Printr-o bună 

! a lucrului, 
unei 

muncă, cele

lu-
la 

be-

(Continuare în pag. a 3-a)
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Confecțiile metalice aferente

preparației Lupeni

in 
ter-

ca- 
in- 

sta-
ale

Ing, Anton HOFFMAN

a 
bune, 
acest 

de
care a 

132 
de 

sarcinile de plan la aba
tajul cameră nr. 3, Gheor
ghe Nichita, 
de 
de 
ră 
de 
,4/1
pășire de 73 tone.

cu 139 tone 
cărbune peste sarcinile 
plan la abatajul came- 
nr. 6, și de Traian Pop, 
la abatajul cameră nr. 
care a obținut o de-

- >

modernizării

La atelierul Șanti
erului Petroșani al 
T.C.M.M. se lucrea
ză din plin în aces
te zile la executarea 
confecțiilor metalice 
aferente proiectelor 
de modernizare și 
extindere a prepara
ției Lupeni. întregul 
colectiv de lăcătuși 
și sudori al atelieru
lui în frunte cu co
muniștii Ioan Duca, 
secretarul organiza
ției de bază, Ion Vil

cu. șeful atelierului. 
Ion Roncea și Dumi
tru Birlad, respectiv 
secretarul organiza
ției U.T.C. și organi
zatorul grupei sindi
cale. este mobilizat 
plenar in muncă pen- 
Iru realizarea și pre
darea la montaj 
devans față de
menele preconizate a 
numeroaselor jghea
buri, culuare pentru 
benzi transportoare 
și alte confecții ries-

tinate dotării prepa
rației Lupeni. Echi
pele de lăcătuși și 
sudori conduse de 
loan Duca. Dionisie 
Sporea, Iacob Nicoa- 
ră au terminat recent 
și predat la montaj 
cui ilarul metalic 
re face legătura 
tre spălătoria și 
ția de magnetită 
preparației.

Colectivul atelieru
lui și-a asumat o sar- 
•cină de mare răspun
dere. a cărei înde

plinire îi va solicita 
întreaga inițiativă, 
competență profesio
nală și multă dărui
re — executarea nu
mai pentru prepara- 
tia Lupeni — a 600 
tone de confecții me
talice. El este însă 
hotărît să-și organi
zeze in mod cores
punzător munca pen
tru a onora in con
diții de calitate ire
proșabilă misiunea 
încredințată.

În pagina a 2-as

INDIVID - COLECUVHAU
♦ Omagiu colectiv adus unui „Factorii educaționali să-și

meseriaș. facă datoria".

♦ Omul expedientelor — un ♦ Copii „problemă" — conse
cință inevitabilă a dezbinării

parazit social. familiei și iresponsabilității
♦ CITITORII AU CUV1NTUL : părinților.

MINA VULCAN.
Brigadierul Vasile Urdaș și ortacii din schimbul său sosesc din mină... Minerii sint 

hotăriți ca în această lună să depășească „depășirea" peste plan din luna ce a trecut.

MM»

Vizita președintelui
Republicii Volta Superioară, 
generalul Sangoule Lamizana

In cea de-a treia zi a vizitei 
oficiale pe care o face în țara 
noastră, președintele Republi
cii Volta Superioară, general 
Sangoule Lamizana, a fost 
oaspete al Brașovului.

Vizita în acest important 
centru economic și cultural a 
oferit oaspeților posibilitatea 
unor noi contacte directe cu 
realități ale vieții poporului 
nostru, ale muncii sale pentru 
înfăptuirea unei economii mo
derne și dezvoltarea multilate
rală a patriei. Vizitînd uzinele 
de tractoare, cartiere de locu
ințe din Brașov, cooperativa 
agricolă de producție din Cris
tian, stațiunea turistică Poiana 
Brașov, președintele Republi
cii Volta Superioară a avut 
prilejul să cunoască nemijlo
cit noi aspecte ale progresu
lui economic și social al Ro
mâniei socialiste.

Ca și în zilele precedente, 
oaspeții au fost salutați pre
tutindeni cu multă căldură, 
expresie a sentimentelor de 
prietenie și respect pe care 
poporul nostru le nutrește față 
de poporul voltez, față de e- 
forturile pe care le face pen
tru dezvoltarea economică și

consolidarea independenței 
țării, pentru ridicarea nivelu
lui de viață al poporului.

In vizita la Brașov, pre
ședintele Sangoule Lamizana 
a fost însoțit de Constantin 
Drăgan, președintele Consiliu
lui popular județean, Constan
tin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului 
și geologiei, Alexandru L.ăza- 
reanu. ambasadorul Români
ei la Ouagadougou, de alte 
persoane oficiale.

împreună cu președintele 
Sangoule Lamizana se aflau 
persoanele oficiale volteze 
care îl însoțesc în vizita sa 
oficială în (ara noastră.

Dimineața, de la reședința 
oaspeților, coloana oficială, 
escortată de motocicliști, stră
bate arterele orașului, împodo
bite cu drapele de stat ale 
României și Voltei Superioa
re, înclreptîndu-se spre cu
noscuta uzină de tractoare.

La sosire, în întimpinarea 
oaspeților au venit tovarășii 
Alexandru Mărgăritescu,' ad
junct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini grele, 
Vasile Sechel, directorul ge

neral al uzinei, și membri ai 
consiliului oamerttlop muncii, 
care urează oaspeților un căl
duros bun venit.

Directorul uzinei prezintă 
șefului statului voltez, celor
lalți oaspeți date despre is
toricul întreprinderii, preocu
pările actuale și de perspecti
vă ale colectivului acestei 
mari unități a industriei 
noastre, care a produs ptnă 
în prezent peste 340 000 de 
tractoare, într-o gamă largă 
de tipuri și variante, cores
punzător necesităților agricul
turii și șantierelor de con
strucții.

Pentru oaspeții din Repu
blica Volta Superioară, țară 
cu specific agricol, după cum 
sublinia președintele Sangoule 
Lamizana, vizita la această 
întreprindere prezintă un 
deosebit interes.

Se ilustrează modul cum 
România, o țară cu o econo
mie slab dezvoltată, a reușit, 
printr-o politică economică 
realistă, pusă în slujba inte
reselor poporului, să-și creeze 
o industrie modernă, capa bi

(Continuare in pag. a 4-a)

ADUNĂRILE GENERALE
adevărate școli ale educației partinice

Azi, la posturile de
Astăzi, in jurul orei 

18,00, posturile noastre 
de radio și televiziune 
vor transmite în direct 
de la Palatul Consiliu-

radio șl televiziune 
lui de Stat ceremonia 
semnării Declarației So
lemne a Republicii So
cialiste România și Re
publicii Volta Superioa
ră.

Creșterea eficienței adună
rilor generale constituie o ca
le sigură de întărire a rolu
lui conducător al fiecărei or
ganizații de partid.

Organele și organizațiile de 
partid din Valea Jiului, pe 
baza hotăririlor organelor Su
perioare și proprii, au acumu
lat o experiență bogată în 
pregătirea și desfășurarea a- 
dunărilor generale, în afir
marea rolului lor conducător, 
în toate domeniile de activi
tate.

In atenția birourilor 
nizațiilor de bază a stat 
ales, alegerea minuțioasă 
melor de dezbateri prin 
suitarea unui număr 
nat de comuniști care își aduc, 
valoroasa contribuție Ia abor
darea în cadrul adunărilor 
generale a celor mai actuale 
aspecte. Multe organizații de 
partid planifică temele ce ur
mează să Tie puse în discuția 
comuniștilor prin consultarea 
acestora și fixarea probleme
lor pe o perioadă mai înde
lungată intr-un așa zis plan 
de perspectivă. Această listă 
de probleme permite birou
rilor organizațiilor •’<? bază să 
facă o justă select; a teme
lor și o dezbatere operativă 
a tuturor problemelor din 
viața organizațiilor de partid. 
Orientîndu-și în acest mod 
munca, birourile organizații
lor de bază de la minele Lu-

peni, Vulcan, Aninoasa, Lo
nea, I.F.A. Viscoza, nod C.F.R., 
I.U.M. Petroșani, E.C.E. Pa- 
roșeni, au avut o viziune de 
perspectivă, au dezbătut în 
cadrul adunărilor generale 
problemele ce necesitau ana
liză aprofundată.

In adunările generale se 
dezbat frecvent măsurile ce

orga- 
mai 

a te 
con-, 

însem-

Viața 
de partid

III, în- 
stabili-

P.C.R. 
martie 
struc- 

respec- 
lucru.

se impun pentru îmbunătăți
rea organizării producției și 
a muncii, folosirea intensivă 
a capacităților de producție, 
generalizarea .schimbului II și 
extinderea schimbului 
deplinirea hotăririlor 
te de Plenara C.C. al 
din 28 februarie — 2 
privind raționalizarea 
turilor organizatorice, 
tarea programului de
obținerea unor indicatori su
periori în toate domeniile de 
activitate, valorificarea re
surselor interne, respectarea 
normelor de protecție a mun
cii, eficienta învățămîntului 
de partid, disciplina în pro
ducție, creșterea responsabili
tății fiecărui membru de par
tid. pentru îndeplinirea sarci
nilor economice.

In cadrul adunărilor gene
rale de la unitățile de învăță- 
mint, cultural-educative și sa
nitare s-au dezbătut teme le
gate de aportul fiecărui comu
nist la înfăptuirea programu
lui de educație comunistă, ri
dicarea calitativă a procesu
lui instructiv-educativ, pre
ocuparea cadrelor medico-sa- 
nitare pentru ocrotirea sănă
tății oamenilor muncii din 
Valea Jiului.

Temele cuprinse în planuri
le de muncă lunare ale biro
urilor organizațiilor de bază 
constituie de fapt cele mai ac
tuale și arzătoare probleme 
privind realizarea sarcinilor 
economice, îmbunătățirea ca
litativă a vieții interne de 
partid, a disciplinei în muncă.

In pregătirea materialelor 
pentru adunările generale în 

' atenția unor organizații de 
partid ca, nr. 1 și 7 de la I.F.A. 
Viscoza, nr. 4, 5 și 6 de la 
E.M. Lupeni, aeraj, investiții, 
nr. 1, 3, 5 și 6 de la E.M Ani- 
noasa, nr. 1 și 2 de la mina 
Dîlja, nr. 5 de la E. M. Vul
can a stat formarea de colec
tive de comuniști cu expe
riență în domeniul de activi-

Vasile COCHECJ, 
activist al Comitetului 
municipal de partid 

Petroșani

(Continuare in pag. a 3-a)

R ’F£ I
Cinematograful 
din Vulcan — 

locul doi pe țară
Ieri după amiază la clubul 

muncitoresc din Vulcan a avut 
loc festivitatea de premiere a 
lucrătorilor cinematografului 
din oraș care au ocupat locul 
II pe țară în concursul din re
țeaua cinematografică in a- 
hui 1972, organizat de Consi
liul culturii și educației socia
liste și centrala România - 
film.

— securitatea muncii la lu
crările de pușcare și aparu- 

căilor 
păstrîndu-se un 

în tim- 
cu situa- 
la locu- 
suhteran.

tura de protecție a 
respiratorii, 
permanent contact 
pul simpozionului, 
ții reale existente 
rile de muncă din

Producția 
de sfîrșit de an 
a Școlii populare 

de artă

Simpozion
Comisia pentru protecția 

muncii din Vulcan și clubul 
muncitoresc și-au propus să 
organizeze astăzi, la ora 18 
în sala clubului, un simpo
zion avînd ca tematică ce
rințele respectării N.D.P.M. 
Minerii șefi de brigadă și 
schimb, artificierii care sînt 
invitați să participe vor dez
bate două aspecte ale temei

Astăzi, la ora 18, in sala 
Casei de cultură din Petro
șani are loc un spectacol mu
zical susfinut de elevii Scolii 
populare de artă din Petro
șani. In acest spectacol-pro- 
ducfie la sliușit de an' este 
cuprinsă evdlujia artistică și 
a mijloacelor tehnice inter
pretative a elevilor care se 
pregătesc pentru a ii instruc
tori și componenji ai iormaji- 
ilor artistice de amatori de 
pe lingă cluburi și case de 
cultură.
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Roadele muncii măsurăOmagiu colectiv adus
a vredniciei

mă-/

A-

a/

ARDELEANU

din după-amiezrle 
de mai, in curtea 
timplărie a Fabri-

com- 
realizării 

înainte

de 
datoriei

de activitate, adică 
înființarea acestei sec- 
mobilă.
cîteva minute înainte

raza 
a aces- 
efectu- 
instala-

Ing. Rodica 
corespondent

tîmplărie 
Din acea pe- 
păstrează în-

imaginația mea, și de
parte am reușit acest 
este poate doar pentru 
că mi-a plăcut foarte 

Am

pentru 
electro- 

li-
e-

unui meseriaș
Intr-una 

slirșitului 
secfiei de 
cii de industrie locală Petro
șani era o animație deosebi
tă. De la cei mai tineri uce
nici pînă la director, mem
brii acestui colectiv omogen, 
de acțiune, erau prezenți 
pentru a sărbători într-un 
cadru festiv, momentul ieși
rii la pensie a unui meseriaș 
din rîndurile lor, tîmplarul 
ALEXANDRU BIRO. Colecti
vul întreg a ținut să-i aducă 
acel atît de firesc, de ome
nesc omagiu al prețurii mun
cii depuse de acesta cu dă
ruire și pasiune în răstimpul 
anilor 
de la 
ții de

Cu
de emoționanta despărțire de 
colegii lui de muncă, am a- 
sistat la un moment nu mai 
puțin impresionant: bătrînul 
lucrător lemnar își preda 
iiului său, Endre, cu o vădi
tă undă de regret, sculele 
care l-au slujit la modelarea 
migăloasă a contururilor a- 
titor garnituri de mobilă. Se 
consumau clipele tuiburătoa- 
te ale unei simbolice predări 
de ștafetă. Se poate spune, 
nu fără temei, că o parte din 
personalitatea lui Alexandru 
Biro, va fi prezentă și pe 
mai departe printre tîmpla- 
rii secției, nu numai prin ge
nerațiile de meseriași cărora 
le-a călăuzit pașii pe drumul 
afirmării profesionale, îm- 
părtășindu-le cu generozita
tea și răbdarea unui dascăl 
din vasta sa experiență de 
viață și de muncă, ci și prin 
fiul său, care continuă tradi
ția familiei... pe care vrea 
s-o cinstească.

Bătrînul meseriaș, „Soni- 
baci", cum îi spun foștii lui 
colegi de muncă, a început

să lucreze încă de la vîrsta 
de 15 ani, cind a intrat uce
nic la un patron. Povestea 
despre greutățile prin care a 
trecut în acea perioadă, ca 
și în timpul războiului. Dar 
cu o voință și o încredere 
nemărginită a reușit să le 
învingă. După naționalizare, 
a lucrat în cooperativele 
„Construcția română" și „Par
tizanul", apoi din 1958, ală
turi de alți meseriași au pus 
bazele secției de 
din Petroșani, 
rioadă se mai

că în exploatare unele dintre 
inovațiile lui, printre care și 
mașina de stoss. Mai tirziu, 
pasiunea lui pentru meserie 
l-a determinat să caute so
luții noi, să ușureze munca 
de fabricație a mobilei în se
rie reușind, printre altele, să 
mecanizeze operația de ti- 
pluire. In toți acești ani lu
crați în atelierul de mobile 
Alexandru Biro, nu a avut 
nici o absență nemotivată, 
nici o abatere. A fost con
știincios, bun coleg, om al 
inițiativei și sfatului tovără-

șese, un om de omenie. Așa 
ni-I descriau pe acest mun
citor Constantin Gurlup, se
cretarul organizației de par
tid, losif Cosma, organizato
rul grupei sindicale, Ion 
Colcea, maistru, Ion Iliuță, 
pensionar, fost controlor teh
nic de calitate la acest ate
lier.

— M-am' străduit în toți a- 
cești ani să fac ceva util, în 
care să pun toată priceperea, 
toată 
că în 
lucru, 
faptul 
mult această meserie... 
căutat să-mi cresc și să-i e- 
duc pe cei cinci copii 
mei așa cum am înțeles eu 
că-i mai bine, să ia munca 
în serios, să-și dea tot inte
resul pentru a face din mun
că o cinste. Muncitorilor ti
neri din secție le arătam la 
toți din ceea ce știam eu îi 
îndrumam pe unii care erau 
cam visători, să 
că munca, să-și 
țelul vieții, și 
vor veni și ele...

Priveam la acest om pen
tru care munca in cei 46 de 
ani de activitate a constituit 
însăși rațiunea existenței 
sale.

La sfîrșitul festivității din 
curtea tîmplăriei, bătrînului 
meseriaș i s-au înmînat ca
douri și un simbolic baston 
din nuc lustruit, care 
mintească peste ani, de to
varășii lui de muncă. Pe fa
ța care trăda o emoție pro
fundă se putea desluși, ex
presia unei bucurii greu stă- 
pinite, dar șl acea undă de 
regret pe care ți-o dă des
părțirea de oamenii de care 
ai fost legat mult timp...

Complexul ■ C.F.R. 
Petroșani. Forfota de 
aici a devsnit obișnu
ită, lucrările ample 
de electrificare a- 
nimă colectivele ca
re depun eforturi 
sporite. Și, mai mull 
decît oricînd, pulsul 
muncii este tot mai 
rapid. Faptele aces
tor oameni dau noi 
dimensiuni etice chi
purilor luminate 
satisfacția 
împlinite.

Pentru a 
e toți 

complexului 
Petroșani

vorbi des- 
lucrătorii 

C.F.R.
e qreji, 

căci toți doresc să 
lucreze mai iute, mai 
eficient, fiind angre-

nu ocoleas- 
facă din ea 
satisfacțiile

să-j a-

lonel ȚABREA

l

Copii „problemă" consecință inevitabilă

Omul expedientelor - un parazit social
încă de la naștere - și are, 

acum 24 de ani — viața tinăru- 
lui Petre Fagaș a tost pusa 
sub semnul neimpliniriior. Co
pil (natural) al unui tată pe 
care nu l-a cunoscut și al unei 
mame indiferente și ușuratice, 
a crescut „liber" ca floarea 
cimpului sub oblăduirea ne
putincioasă a bunicii sale.

Nu i-a plăcut școala. A ră
mas cu cele șapte clase ele
mentare. La 14 ani, debuta în 
viață printr-un furt și printr-o 
internare ăe un an intr-un 
institut ăe reeducare. Eliberat 
prea devreme, fără a-și termi
na calificarea ăe timplar- 
mecanic .începută aci, n-a mai 
continuat-o. A Încercat - fără 
a se decide pentru vreuna din 
ele - tot felul de meserii. 
Muncitor necalificat, a fost 
școlarizat prin grija U.E.L. Pe
troșani, dar a preferat... țapi- 
na. Apoi, cu un carnet de șo- 

în mină, a revenit ca șef 
echipă la vechea-i 
forestieră. In această. ulti- 
calitate a săvîrșit o serie 
potlogării : curse clandes

tine cu mașina gnității în inte
rese personale, falsuri în ac
te, furt de benzină și de alte 
bunuri obștești. Pînă la urmă, a 
abandonat orice ocupație. In
tre timp, a început să bea. Ne- 
avînd bani, s-a gîndit - după 
propria-i mărturisire — să și-i 
procure mai comod, din expe
diente necinstite. Așa a ajuns 
să înșele credulitatea unora 
și să abuzeze de încrederea 
altora. Cu două dosare la ju-‘ 
decâtorie și cu o listă încărca
tă de infracțiuni, își așteaptă, 
azi, verdictul. Fără prea mul
tă căință și cu nădejdea măr
turisită — nu fără o no-tă de 
zeflemea pipărată cu cinism ; 
„dacă voi primi o 
mică, mă voi apuca 
Mă voi cuminți,.,"

♦
Pină la un punct, 

ța tînărului Petre Făgaș 
un accident moral al unor con
diții vitrege de viață. Drama 
sa își are rădăcini adinei în 
mediul familial — dezorgani
zat și lipsit de căldură sufle
tească. Sub acest aspect, pa- 
rafrazînd un aforism, familia 
își are „rebuturile" pe care Ie 
merită.

Pe acest fond al unei educa
ții neglijate, mirajul unui trai

comod și tendința de a se stre
cura ușor prin viață a găsit in 
vidul moral al tînărului Făgaș,- 
un sol prielnic. Deși societatea 
i-a intins, nu o dată, o mînă 
de ajutor, oferindu-i posibi
litatea de a duce o viață cin
stită, a preferat totuși să tră
iască din expediente. Opțiu
nea aceasta i-a fost nefastă : 
expedientul l-a împins pe ca
lea fărădelegii. Căci omul ex
pedientelor cochetează doar 
cu munca - de care se servește 
ca de un paravan — speculînd 
situații și trăgînd foloase din 
credulitatea ce se lasă înșe
lată. De aceea, calea expedi
entului - a acestei „negusto
rii de iluzii", cum ar spune 
Claparon, sinistrul personaj 
balzacian - este calea min-

unita-!

pedeapsă 
de treabă.

delincven- 
este

a dezbinării
familiei și iresponsabilității părinților

Zilele trecute am căutat la 
Școala generală nr. 1 din Pe
trila, trei elevi, trei frați care 
în cataloagele claselor a IV-a. 
a III-a și I sînt înscriși 
sub numele de Tăzlăuanu 
Gheorghe, Ionel și, respectiv, 
Liviu. Nu i-am găsit- Nu a- 
veam să-i găsesc nici ' dacă 
i-aș fi căutat și în zilele pre
cedente, fiindcă pe la școală 
n-au mai dat decît sporadic 
în ultimul trimestru. I-am în- 
tîlnit însă pe doi dintre ei în 
dupâ-amiaza aceleiași zile, ju- 
cîndu-se alături de alți copii 
prin cartierul unde ’ 
Se deosebeau evident 
legii lor de joacă.

Care a fost motivul 
care i-am căutat ? Am 
aflăm de ce sînt considerați 
acești copii o problemă pen
tru școală, pentru vecini și-n 
ultimă instanță chiar pentru 
părinți. De ce, în ce împreju
rări au devenit copii — pro
blemă ? Răspunsul trebuie că
utat în lucrurile petrecute cu 
cîțiva ani în urmă în sinul 
familiei căreia îi aparțin, fa
milie care se găsește într-o 
situație grea.

Gheorghe Tăzlăuanu și soția 
sa . Minerva (ambii în vîrsta 
de 34 de ani) au conviețuit îm
preună în Petrila în relații 
bune timp de 16 ani, timp în 
care au venit pe lume cei pa
tru copii ai lor : Gheorghe 
(13 ani). Ionel (11 ani). Liviu 
(8 ani) șl Liliana (6 ani). Dar 
într-un anumit stadiu — poate 
cel mai important — în sînul 
familiei s-a produs prima rup
tură, nefastă pentru destinele

locuiesc 
; de co-

pentru 
vrut să

părinților și ale copiilor lor, " 
ale neînțelegerilor și vrajbei, 
scandalurilor, bătăilor și i- 
moralității. »

Gheorghe Tăzlăuanu a fost 
nevoit să-și părăsească fami
lia de două ori pentru perioa
de diferite, fiind plecat într-un 
loc, în care de obicei, cei a- 
junși acolo, după o îndelun
gată meditație și' căință pro
fundă asupra faptelor comise, 
se reîntorc în sînul familiei 
cu dorința să-și refacă viața. 
In această perioadă copiii au 
fost complet scăpați de sub 
supraveghere și neglijați 
către mama 
lor. Au 
senteze de 
străzile, să 
apucau..

— Am mers de nenumărate 
ori împreună cu învățătoare
le lor acasă la acești copii ca 
să-i aducem noi la școală — 
ne spunea directoarea școlii, 
prof. Lucia Daniel. I-am gă
sit în situații greu de imagi
nat, nespălați, nehrăniți. Ii 
puneam să se spele și îi adu
ceam noi la școală. Am discu
tat cu această femeie, care nu 
știu dacă-si mai poate spune 
mamă, i-am cerut să-i îngri
jească și să-i trimită la școa
lă. Dar insistențele noastre au 
fost zadarnice. Consecințele 
au venit de la sine : Gheorghe 
și Ionel au repetat de două 
ori, unul clasa a IV-a, celălalt 
clasa a III-a, Liviu a repetat 
clasă I, iar acum în condi
țiile unei frecvențe foarte sla
be, primii doi vor fi declarați 
din nou repetenți. împreună

de 
și bunica 

început să ab
ia școală, să bată 
mănînce pe unde

cu comisia de tutelă de pe lin
gă Consiliul popular Petrila, 
am hotărît să-i trimitem la 
școala de copii din Uricani. 
Dar odată ajunși acolo, au 
fugit acasă. Celui mai mare — 
Gheorghe, care este și cel mai 
înrăit, i-am făcut dosar pen
tru a fi trimis la o școală de 
reeducare. Dar am renunțat, 
la insistențele și rugămințile 
mamei, care de față cu copi
lul ne-a dat asigurări că-1 va 
trimite la școală în mod regu
lat și-l va supraveghea. Dar, 
după numai o săptămână, 
mi-am dat seama că ne-a in
dus în eroare, lucrurile reve
nind la vechiul făgaș. Părinții 
n-au încercat să-și reapropie 
copiii, să-i ajute să depășească 
momentele de deprimare su
fletească în care se găsesc. Co
piii însă preferă libertinajul 
încuviințat tacit de mama și 
bunica lor, în 
rii școlii și a 
na te.

Oare cum
cată atitudinea iresponsabilă 
a acestei mame față de cei că
rora le-a dat viață ? Acum, în 
impasul în care se află, în loc 
să se lupte pentru a-i crește 
și a-i educa așa cum se cu
vine, se mulțumește doar să 
arunce toată vina pe soțul ei, 
care are și el, într-adevăr, o 
mare parte din vină, dar care, 
în cele din urmă, încearcă din 
răsputeri să 
posibil ceea 
îndrepta.

Gheorghe
în 1971 a suferit un accident

locul frecventă- 
unei vieți ordo-

poate fi califi-

îndrepte pe cît. 
ce se mai poate

Tăzlăuanu, tatăl,

care i-a produs diferite lezi
uni corporale, vizibile și după 
îndelungate perioade de spi
talizare. La revenirea sa la 
Petrila, soția nici n-a 
vrut să audă de vreo 
viețuire. Prefera să-și neglije
ze în continuare copiii, să ducă 
o viață imorală, să umble în 
compania unor 
căpătîi.

mai 
con-

indivizi fără

In ciuda greșelilor pe 
tatăl acestor 

directoarea
care le-a făcut 
copii, ne Spunea 
școlii, situația lor s-ar putea 
schimba numai datorită lui.

Desigur, va fi foarte greu. 
Este greu pentru că mama co
piilor, nu este alături de acest 
efort al soțului ei și, cu sigu
ranță, peste 
prea tîrziu. 
sînt Iăsați 
transforma 
societății. Și 
primul rînd 
mamei lor iresponsabile. „Am 
să-i las pe toți și mă duc să 
nu mai știu nimic de ei ; nici 
legea nu mă poate obliga 
mai stau dacă nu vreau 
bărbatul meu și cu ei“ — 
fost ultimele cuvinte ale aces
tei femei. Revoltătoare con
cepție, revoltător mod de a 
privi soarta propriilor tăi co
pii ! Nu numai că legea îți va 
putea cere să-ți crești copiii, 
Minerva Tăzlăuanu, dar mai 
există o lege, aceea a firii, a 
îndatoririlor de mamă, care 
te obligă ! Oare această obli
gație, nu-ți spune nimic, Mi
nerva Tăzlăuanu ?

cîțiva ani, va fi 
Drumul pe care 

copiii îi va 
în rebuturi ale 
din vina cui ? In 
a părinților, a

I. NICOEAESCU

harnicele 
surori a- 

com- 
oprit 

unuia, 
restrîns

nați în marea 
petiție a 
cincinalului 
de termen.

Dintre 
oolective
le acestui 
plex m-am 
totuși asupra 
cu un număr 
de oameni, dar care
își face simțită pre
zența tot mai mult. 
Este vorba de 
nunchiul de feroviari 
ai Districtului T.T.R. 
Petroșani, conduși de 
ing. Ion Hanța. De la 
Bouțari pînă la Lu
peni sînt cunoscuți 
harnicii T.T.R.-ști.

Munca nu le dă ră
gaz, totul se face cu 
migală, oriei greșea-

lă aici, la C.F.R.. fi
ind de o gravitate 
deosebită.

Acești oameni s-au 
hotărît ca prin mun
că patriotică să lu
creze la pozarea ca
blurilor telefonice 
speciale urbane în 
complexul Petroșani, 
precum și a aparata- 
jeîor de telecomuni
cații T.T.R. 
centralizare
dinamică specifice 
niei de cale ferată 
lectrificată.

Electromecanicii 
Gheorghe Bîlgăr,
ladar Grosz, Ioan Șo- 
rop. Boris Zubali, 
sînt doar cîțiva din
tre cei pe care îi în-

tilnești zilnic printrs 
liniile de cale ferată, 
în stațiile din 
de activitate

' tui district, 
înd lucrări la 
tiile T.T.R.

Stînd de vorbă cu 
acești - oameni, își 
spuneau cu hotărîre 
că și-au luat angaja
mentul ca în cinstea 
măreței zile de 23 
August să termine 
lucrările cu 3 luni 
mai devreme. Vred
nicia și perseverența 
lor dau siguranța îm
plinirii acestui obiec
tiv. Și roadele mun
cii lor vor fi dărui- 
te-n buchet sărbăto
rii din august.

/

• „Isprăvile" unui... ne
isprăvit Q De la expedient Io 
parazitism și fărădelege * 
Credulitatea complice 0 Alfa
betul muncii se invață I

ciunii, escrocheriei, traficului 
de influență, abuzului de în
credere.

Amăgirea in aceste cazuri 
vine din situația grotesed și 
paradoxală că deși spoliat de 
escroc, „victima" acestuia cre
de totuși că este servită. Așa 
au crezut toți cei „trași pe 
sfoară" de Petre Făgaș atunci 
cind acesta și-a oferit servi
ciul de a le procura permise 
de circulație ca și atunci cind 
„împrumuta" obiecte pe care 
nu le mai restituia. Și „victime
le" sale nu au fost puține : 
Viorel Fabian, Miron Ungur, 
Petru Bilț (Petroșani), Nicolae 
Marinescu (Iscroni), Viorel O- 
nescu și Cornel lorgoni (Ha
țeg), losif Ponoran (Simeria), 
ș.a.

Pentru o asemenea „profe
siune", escrocului nu-i lip
sesc „calitățile" care fac dm 
el un delincvent de soi : intui
ția, cind își alege clientul, „in
geniozitatea" cind își oferă 
serviciile și își alege „armele", 
tupeul cind denigrează, cu 
disimulare, persoana pe lingă 
care pretinde că are influență.

Instabilitatea ■ vieții ca și 
nesiguranța traiului bazat pe 
expediente ucid însă scrupu
lele și ascut simțurile. Mimînd 
inocența, trișînd cu adevărul, 
falsificîndu-și gindirea, omul 
expedientelor se pervertește 
treptat, devenind un purtător 
de rău un parazit social ce răs- 
pîndește în juru-i virusul ne- 
necinstei.

Nu trebuie insă ignorată și 
o altă față a problemei : am- 

■ bianța din jur îi. este, de re
gulă, prielnică. „Clienții" omu
lui de expediente au, fără ex-

cepție aceeași meteahnă : su
feră de anemie morală care-i 
face receptivi la „ofertă", lă- 
sindu-se înșelați. „Inocența" 
victimei - așa cum se crede de 
obicei — este doar aparentă 
căci, atunci cind nu e prostie, 
e imprudență sau — mai grav 
— complicitate morală : 
ce se lasă înșelat știe că 
viciul cerut sau acceptat 
obține pe căi lăturalnice, 
ciâstite. In aceste cazuri — de 
ușurință nescuzabilă sau de 
complicitate morală — îngă
duința față de „victimă" nu 
este cu nimic justificată și o- 
probriul public trebuie să ca
dă și asupra sa. Căci fără un 
astfel de concurs, înșelăciunea 
sau abuzul de încredere n-ar 
fi posibile. Ceea ce, din păca
te, se ignoră ! De aici, din a- 
ceastă ignoranță se naște a- 
ventura credulității cu 
implicațiile ei nefaste.

★
Cu gîndul la cazul tînărului 

Făgaș, îmi vin în minte acele 
admirabile cuvinte ale modestu
lui pescar din tulburătoarea 
confesiune de credință a unui 
evadat („Papiflon" de H. Char- 
riere) : „un om nu-i pierdut 
niciodată. Orice ar fi putut 
făptui, există întotdeauna, la 
un moment dat al vieții sale, o 
șansă de a se răscumpăra, de 
a deveni un om bun și folosi
tor comunității".

Dar omul nu se poate inte
gra social, nu se poate împlini 
în plan moral dacă nu-și cu
noaște locul în societate, dacă 
nu comunică cu semenii săi 
prin cel mai uman limbaj : cel 
al muncii. In contextul eticii so
cialiste, muncii și colectivului 
de muncă le revin această ge
neroasă misiune de a îndrep
ta și reintegra pe cel rătăcit 
în desișurile vieții. Căci munca 
este criteriul oricărei moralități 
și chezășia oricărei împliniri, 
așa cum adevărul este teme
lia oricăror relații umane au
tentice. Tînărul Petre Făgaș a 
greșit, pentru că n-a înțeles și 
nici nu s-a străduit să înțe
leagă tîlcul acestor simple 
postulate ale existenței, deși 
avea atîtea modele de muncă 
și de viață cinstită în jurul său, 
printre tinerii generației sale, 
de care s-a izolat și ale căror 
idealuri, le-a sfidat și, în cele 
din urmă, trădat. Și mai ales, 
n-a înțeles ceva : că „ceea ce 
pierde cel mai mult pe om nu 
e atît otrava stricăciunii lui, 
cît amestecul acesta de min
ciună și adevăr în care (cine
va) vrea să trăiască împotriva 
leailor elementare ale vieții" 
(Vlahuță).

...Alfabetul muncii ca și de
prinderea de a trăi onest se 
învață. Va înțelege, oare, tî- 
nărul Petre Făgaș — acum cind 
încă nu e prea tirziu, — acest 
simplu adevăr din lecția du
reroasă pe care i-a dat-o via-

cel 
ser- 

se 
ne-

toate

■ >

Cititorii au cuvintui
„Factorii educaționali

să-și facă datoria"
Ancheta întreprinsă de ziarul nostru la mină și în ora

șul Uricani în zilele de 28 și 29 mai a.c., constatările făcute 
cu acest prilej, au fost primite cu interes de cititorii ziaru
lui. O dovedesc scrisorile care sosesc la redacție și prin 
care autorii lor, în majoritate mineri, își manifestă dezapro
barea față de atitudinea celor care prin actele repetate de 
indisciplină, diminuează roadele eforturilor pe care le fao 
marea majoritate a minerilor din Uricani și din întreagă 
Valea Jiului, creînd în același timp o imagine falsă despre 
atitudinea față de muncă și viață a acestora, caracterizată 
prin înaltă conștiință profesională și cetățenească.

Ce e de făcut pentru înlăturarea unor asemenea acte de 
indisciplină, dat fiind că faptele semnalate la Uricani sînt 
valabile și pentru alt.e întreprinderi și localități din Valea 
Jiului ?

CohsîdeVănî Jdtil în acest sens sa cităm cîteva idei din 
scrisoarea pe care ne-a trimis-o Ion Voiculescu, miner, 

printr-o bună documentare și atitudine 
de efectele negative

care se remarcă 
responsabilă față 
plină.

ale stării de indisci- t

materialele 
„Steagul 

ti- 
- climatul 
creatoare"

In legătură cu 
publicate în ziarul 
roșu" din 1 iunie a.c. cu 
tlul „Disciplina" 
optim al muncii 
susțin și eu cele arătate în 
articol. Lipsă de 
responsabil itate 
alte unități- miniere din Va
lea Jiului și Ia alte între
prinderi, manifestîndu-se prin 
absențe nemotivate de la 
serviciu, nepăsare, negli
jență în păstrarea avutului 
obștesc, chiul, întîrzieri, ten
dințe de parazitism, așa 
cum se arăta și cu prilejul 
plenarei Comitetului muni
cipal de partid Petroșani. 
Cine se face vinovat de a- 
ceastă situație ? In primul 
rînd cei care săvîrșesc ase
menea 
torii educaționali plătiți 
societate să se ocupe 
ceste probleme.

După 
portul 
nală a 
Român 
cere unirea tuturor forțelor 
in direcția făuririi omului 
nou, să nu se uite nici a cli
pă că mai presus de orice

disciplină și 
există la

abateri și apoi fac- 
de 

de a-

cuni se arăta
Ia Conferința
Partidului Comunist 
din iulie 1972,

în ra- 
Națio-

se

/

omul, făuritorul bu- 
materiale și spiri-

se află 
nurilor 
tuale.

Eu, ca 
rului 
der că factorii educaționali 
nu-și fac așa cum trebuie 
datoria, nu că fac prea pu
țin așa cum spunea tov. Va
ier Dan, secretarul Comite
tului orășenesc de partid U- 
ricani.

Subscriem părerilor ex
primate de tov Ion Voicu- 
lescu. 
că potrivit directivelor 
partid 
tățirea 
gice, de ridicare a 
lui general al cunoașterii și 
educația socialistă a mase
lor, . necesitatea desfășurării 
unei activități susținute în 
direcția formării conștiinței 
socialiste, a lichidării mani
festărilor retrograde care se 
mai manifestă la unii mem
bri ai societății noastre re
vine atît organizațiilor de 
partid, sindicat și U.T.C., 
cît și fiecărui om al mun
cii, care în contextul unei 
opinii de masă ferme își 
poate aduce o contribuție 
însemnată Ia transpunerea 
în viață a prevederilor pro
gramului.

miner, cititor al zia- 
Steagul roșu", consi-

Totodată menționăm 
de 

îmbună- 
ideolo- 
nivelu-

privind 
activității

încă nu e prea tirziu
Parazitismul social este un 

fenomen restrîns, limitat doar 
Ia unii indivizi, puțini ia 
număr. Comportarea lor anti
socială se manifestă sub di
verse aspecte. Esența este 
aceeași — a trăi din munca 
altora, necinstiți. Unii, printreDavid MANIU

care se află și EMERIC PAUL 
din Lupeni, desconsiderînd 
munca recurg la repetate a- 
bateri de la regulile e con
viețuire (in cazul nostru^ fur
turi), perseverează în 
(iune, fapt ce atrage 
sine, pedepse conform 
„Eroul" are 26 de ani, 
re peste 11 petrecuți 
chisoare. Fusese 
de cinci ori. 
sustragere de obiecte de 
S. A. a adus după sine o nou.’ 
pedeapsă cu închisoarea (ur 

.an). A șasea oară E. Pali 
primește o lecție aspră, ruși
noasă. Pe aceasta o va învăța 
oare ? E. Pall a crescut a 
trăit printre oameni, a do- 
bîndit o calificare (este zu
grav). Dar respinge tot ceea 
ce i s-a oferit de către socie
tate. în concepția Iui fiind 
adine înrădăcinată idee» u-, 
hui trai ușor, fără muncă, fă
ră griii. S-ar părea că odată 
ajuns Ia a șasea condamnare 
modul de viată al tînărului 
E. P. nu mai poate fi schim
bat. Nu, recuperarea acestui 
individ pornit pe drumul li
nei vieți necontrolate nu este 
imposibilă. Dimpotrivă, e în
că tînăr iar societatea îi dă 
posibilități nenumărate 
firmare. Trebuie însă 
verență, voință din 
lui, sprijin din partea 
rilor educaționali pentru 
rădăcinarea
fund areșite 
duce E. P. 
muncească, 
stit existența.

inîrac- 
după 

legilor, 
din ca
ia în- 

condamnat 
O ncuă 

?a

mentalltățif 
după 
Va 

să-și

care se 
trebui 
cîștige

de a- 
perse- 
partea 
facto- 

dez-
pro- 
con- 

si 
cin»
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Sfîrșit de stagiune la
Casa pionierilor din Lupeni

I
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De citeva zile Casa pio
nierilor din Lupeni și-a în
chis activitatea pentru o 
perioadă de aproape două 
luni, cînd purtătorii cravate
lor purpurii se vor int'ilni 
iarăși, dar intr-un cadru de 
vacantă.

Sigur că acum, la siîrșit 
de stagiune, se face bilanțul 
muncii pe timpul anului șco
lar. Acest bilanț este mate
rializat în activitățile cercu
rilor de elevi cuprinse in 
expozifii cu lucrări executate 
de micii meșteri la 
de radio, foto, prtă 
cusături folclorice, 
plastie, strung.

Curiozitatea m-a 
să vizitez expoziția și să port 
o discufie cu VASILE NI- 
ȚESCU, directorul casei de 
pionieri. Plăcută surpriză. 
Sălile de expoziție sînt pri
mitoare și au lucrări execu
tate cu o măiestrie demnă de 
invidiat chiar de către mese
riași cu înaltă calificare.

In sala de tehnică sînt ex
puse tot felul de aparate din 
domeniul radioului, electro
tehnicii, mineritului. ’ Pe o- 
rice vizitator îl impresionea
ză gingășia cu care pionierii 
au executat aparate de radio 
cu două tranzistoare, cu un 
tranzistor, alimentator univer
sal, alimentator 
zat, receptoare pentru 
cursul „Vînătoare de 
diferite machete din 
tria minieră (abataje, 
ciur pentru separarea 
nelui etc). Alături se 
ti numele executanfilor: Lu
dovic Kromer, Alexandru 
Marian, fosil Balog, Francisc 
Pop, Costel Mustață, Doru 
Mateaș.

In continuare urmează sa
la de artă populară unde se 
află expuse lucrări de la 
cercul de cusături folclorice, 
metaloplastie și strung, une
le mai reușite decît altele. 
Cusăturile folclorice, din ca
re . nu lipsesc fețele de masă, 
șervetele, ștergătoare și peri- 
nițe, sacoșe, semne de carte, 
toate au o notă folclorică 
distinsă, plină de culori și 
armonie, dovedind recbptivi-

cercurile 
plastică, 
metalo-

împins

tranzistori- 
con- 

vulpi", 
indus- 
suitor, 
cărbu- 
pot ci-

închiderea anului
anului sportiv 

și al pregătirii ti- 
pentru 

a avut 
sîmbălă și

închiderea
școlar 
nerilor 
patriei, 
peni, 
un caracter sărbătoresc, cu o 
participare însemnată a tine
rilor la probele concursurilor 
care s-au desfășurat cu «cest 
prilej. Au fost întreceri pa
sionante, de bunp calitate, nu
mai la tenis de masă au fost 
132 de concurenți Iată echi
pele cîștigătoare : școli -- I 
Casa pionierilor (Ion Scorțar 
și Ionel Țolaș : Violeta Gră- 
dinaru, Catia Văcăriuc, Sil
via Savin): II — Școala ge
nerală nr. 3; III — Școala

apărarea 
la Lu- 

duminică,

Piață sau ce ?
*

ȘTEFAN NAGY. Petrila. 
Ca și în alte orașe, și la Pe
trila s-au făcut eforturi pen
tru a se amenaja o piață a. 
orașului. Două treimi din 
mesele noii piețe, acoperișul 
și betonul incintei sînt de
ja gata. Din păcate, însă, pî- 
nă acum factorii competenti 
nu au reușit să atragă către 
piața Petrilei, în mare parte 
construită după cum spu
neam, țărani cooperatori și 
alți producători cu mărfuri
le solicitate de populația o- 
rașului, mai ales trufandale 
de sezon. Aceasta în timp 
ce aproape zilnic, în diferite 
puncte ale orașului, se pot 
vedea vînzători ambulanți 
desfăcîndu-și produsele pe 
marginea trotuarelor. De ce 
aceștia nu sînt îndrumați 
spre mesele pieții ? Răspun
sul nu este greu de aflat. La 
aceasta concură în primul 
rînd faptul că în momentul 
de fată mesele terminate ale 
noii piețe din Petrila sînt ne
primitoare, neîngrijite, ca de 
altfel întreg perimetrul din 
jur, care e plin de pietre

4.

tatea pionierilor fafă de va
rietatea și bogăția tolclorului 
autentic.

Deloc de neglijat sint lu
crările executate de cercul 
„Micii strungari". Aici pio
nierii Liviu Mazăre, Daniel 
Pășcălău. Viorel Cizmaș au 
învățat repede tainele strun
gului, devenindu-le în scurt 
timp prieteni. Ei au expus, 
in prima lor expoziție, o va
ză de flori, cupe, piese de 
șah. farfurii, pahare de dife
rite mărimi și forme. Deși ca 
număr lucrările de metalo
plastie sînt mai puține, ele 
sint reprezentative prin va
loarea artistică și măiestria 
in execuție și tematică 
(măști de carnaval, familii 
de țărani, țărancă la lucru, 
activități sportive etc).

Expoziția foto, aflată
tr-un circuit prin orașul Lu
peni, a poposit pentru prima 
dată la cinematograful „Cul
tural", apoi la Școala gene
rală tir. 3 iar în prezent se 
află la Școala generală nr. 1 
Lupeni. Este frumoasă iniția
tiva de a populariza astfel 
activitatea din cerc. Amena
jată cu gust, pe panouri 
portative, reușește să expri
me 
tot 
în 
ce. 
de 
zăpadă", 
(Violeta 
păna" (Larisa Laslău), „In 
laborator" (Petru Vlaicu), 
„Un nou abataj" (Gheorghe 
Stanciu).

In final. Vasile Nifescu 
spunea: „Am făcut toi ce a 
fost cu putință ca membrii 
cercurilor să înve/e ; și am 
reușiț. Mă bucură progrese
le de la un an la altul, mă 
bucură rezultatele" Din cele 
constatate se desprinde con
cluzia că cercurile din cadrul 
Casei pionierilor din Lupeni 
au devenit o preocupare ma
joră pentru că aici, în ca
drul lor, se continuă, se com
pletează procesul de făurire 
a omului cu toate calitățile 
lui . morale și spirituale.

prin fotografiile expuse 
ce au avut mai bun 

domeniul artei fotografi- 
Am reținut din mulțimea 
fotografii „Sculpturi în 

„Apus de soare" 
Grădinarul, „Cum- 

(Lari sa Laslău), 
(Petru

D. CORNEA

r ev i a

in-

(Urmare din pag. 1)

pre-o bună 
profesională.sportiv la Lupeni

generală nr. 6 ; întreprinderi 
— I — I.F,A. „Viscoza" rNico- 
lae Bădău, Liviu Bogatu, Teo
dor 'Bogdan); II — E.M: Lu
peni ; III — Preparația Eu
pen i.

Ne-am notat și cîștigători 
ai unor probe atletice: 400 
metri plat fete -r I: Ildico Bi
ro i II: Maria Crăiniceanu; 100 * 
metri plat băieți — I: Gheor- 
ghe Dobroiu ; II : Nicolae Do- 
roftei j III: Teodor 
nu ; 100 metri plat 
Maria Huzmezean ; 
Cretu ■; UI: Lenuta 
asemenea s-au- mai 
rat probe la sărituri, 
cări, 800 metri plat, fotbal.

Tîrnăvea- 
fîte — I: 
II: Lucia 

Strinu. De 
desfășu- 

arun-i

împrăștiate. O treime 
mesele de baton își așteaptă 
fixarea pe... picioarele deja 
turnate.

Așa stînd lucrurile, consi
derăm că Grupul de șantiere 
Valea Jiului al T.C.H. (direc
tor ing. Dumitru Țurnă) e- 
xeculantul noii piețe are da
toria sg finalizeze 
timp cit mai scurt- 
construcție a plătii, 
rete perimetrul ei și 
dea beneficiarului.
vor veni și producătorii. Iar 
din aceasta va cîștiga orașul, 
locuitorii lui care vor bene
ficia de condiții pentru o 
provizionare mai bună.

într-un 
întreaga 

să cu- 
s-o pre-

Atunci

„Sînt după
marfă “ 

chioșcul e me

a-

...dar

reu aproape gol
FLAVIU SPRIESCU, Url- 

cani. Dacă mergi să te apro
vizionezi cu cele necesare 
suplimentului de la chioșcul

r gospodăresc
Banița

Consiliul popular al co
munei Bănită, cu sprijinul 
deputatil-or și prin ’ contribu
ția în muncă voluntar-patri- 
otică a cetățenilor, a obți
nut în ultima psrioadă de 
timp realizări importante în 
domeniul gospodăresc :

O Pe raza comunei s-au 
construit drumuri pe o dis
tanță de peste opt kilome
tri și s-au făcut reparații la 
cele existente pe o porțiu
ne de 16 km.

e In scopul înfrumuse
țării localității lor. cetățenii 
au plantat 
pomi.

@ Pentru 
dațiilor s-au 
pîrîurile în porțiunile 
vulnerabile viiturilor ; 
asemenea s-au reparat 
podețe.

S-au nivelat 15 mii 
de teren, care va avea dife
rite destinații utile (con-

peste 4 000 de

evitarea inun- 
indiguit (2 km) 

mai 
de 

opt

mp

comer-

cadrul 
cetăte-

struirea unui teren de sport, 
a unui nou complex 
cial etc.).

Se evidențiază în 
acestor acțiuni toti
nii, care răspund întotdea
una chemărilor consiliului 
popular., precum și numeroși 
deputati. Din cei mai activi 
deputați amintim pe tova
rășii loan Pantilie (Criva- 
dia), Ion Luncan (Merișor) ț 
și Viorel Costea (Banița).

ADUNĂRILE GENERALE
adevărate școli

ale educației partinice
tate analizat, cu 
gătire politică și 
care, pe baza unei tematici, se 
consultă cu membrii de par
tid asupra problemelor ce se 
vor dezbate și asupra măsu
rilor pentru îmbunătățirea în
tregii activități de partid.

’ Se poate aprecia faptul 
la organizațiile de bază de 
școlile generale nr. 1, 2, 3, 
liceul din Lupeni, nr. 2 
3 E.M. Lupeni^jir. 1, 3. 4, 5, 6 
EiM. .Aninoasa. 1 și 2 mina 
Dîlja există preocupare pen
tru o prezență bună la adună
rile generale de partid. A- 
ceasta se asigură printr-un 
conținut bogat al adunărilor, 
prin pregătirea lor temeinică 
și din timp.

Se constată că birourile or
ganizațiilor de partid mani-

că 
la
5,
Și

gospodărit da Rad Margare
ta, din incinta E.M. Uricani, 
ești primit cu... căldură dar 
nu de gestionara-vînzătoare, 
ci de niște inscripții 
de regulă pe perete 
geam : „Sînt plecată 
troșani", „Sînt după 
„Sînt la ședință". ..Azi chioș
cul este deschis numai pînă 
la ora 11" ș.a.m.d. Mă rog, 
Rad Margareta este ocupată 
cu diferite treburi între care, 
dînd crezare inscripțiilor, și 

■cu aprovizionarea chioșcu
lui. Atunci de ce cînd este 
deschis, chioșcul oferă un 
sortiment de produse limitat, 
sărac chiar, unele mărfuri so
licitate lipsesc. întotdeauna 
se află însă în chioșc per
soane străine și multă de
zordine. Cînd chioșcul » este 
închis, unii salariați ai minei 
Urîcani sînt nevoiți să aș
tepte cunoscuții care fac na
veta în oraș pentru a-i ruga 
să-i servească cu un sfert 
de pîine ori un pachet de ți
gări. Așa stînd lucrurile» ne 
întrebăm ce mai-.rămîne din 
rațiunea 
chioșc în incinta minei ?

Să fie

lipite 
ori pe 
la Pe- 
marfă",

creării acestui

vinovată de aceste 
lipsuri conducerea I.C.L.S. 
limentara Petroșani care 
solicită mereu la ședință 
în orele de program 
gestionara Rad ? Sau 
este motivul preocupărilor ei 
extraserviciu ?

Util ajul folosit nerațional
balast in prețul de cost

(Urmare din pag. 1)

a fost de 700 mc. In ziua ur
mătoare, în 9 ore de funcțio
nare a scăzut la 410 mc.

..Raportul din car? le-ati ex
tras conține date eronate, ne
firești, pentru că asemenea
randamente sînt imposibil de 
realizat, cu acest utilaj,
ne-a replicat inginerul Ion
Ghiță, directorul tehnic al gru
pului de șantiere. Faptul do
vedește, așa cum nu odată 
am putut constata, că rapoar
tele se 
maiștrii 
șantiere 
rapoarte
proape ce este trecut în ele

fac cu ușurință, că 
mecanici și șefii de 
semnează asemenea 
fără a urmări îndea-

și, mai 
modul i 
folosite, 
tate de 
servație 
tîlni pe 
care, prin trei semnături, 
confirmă că un utilaj a 
întrebuințat, într-o singură zi, 
timp de 25 de ore" I

Ge dovedesc cele relatate ? 
Că la punctele de lucru ale 
șantierelor 'există utilaje ce 
nu sînt folosite la capacitatea 
maximă, că se fac încă rapor
tări qreșite, chiar fictive ca
re grevează asupra prețului 
de cost ai producției realiza-

ales, fără să fi urmărit 
în care utilajele sînt 
. Adaug, celor consta- 

dumneavoastră, o 
proprie: se pot 
șantiere cazuri

ob-
în-
în
se 

fost

te. Se impune în aceste con
diții a fi luate toate 
la nivelul fiecărui 
pentru ca rezervele 
le de care dispune
tilizate efectiv. Se cere a se 
trece grabnic la recuperarea 
sumelor cheltuite neeconomi- 
cos la capitolul „utilaje" în 
cursul lunilor trecute din an, 
la degrevarea prețului de cost 
de cheltuielile inutile care se 
fac. Este condiția esențială 
pentru a se putea obține efi
cienta economică scontată la 
nivelul întregului grup de 
șantiere.

festă o mai mare preocupare 
în acest an pentru pregătirea 
și desfășurarea adunărilor ge
nerale, se întocmesc materia
le cu conținut bogat de idei, 
la dezbaterea problemelor 
participă un număr mare de 
comuniști care își aduc o con
tribuție valoroasă la 
rea problemelor puse 
cuție.

Dar s? întîmplă și altfel. 
Astfel, în lunile martie și a- 
prilie, la unele adunări ge
nerate.. .ale, „ ougaw^jilpp. • 4e 
bază de la spitalul ’ Lupeni, 
comerț alimentar și industri
al Lupeni, sectorul adminis
trativ al E.M. Aninoasa, nr. 4 
și 6 aeraj de la mina Lupeni, 
prezența a fost slabă datorită 
unei insuficiente preocupări 
a birourilor organizațiilor de 
bază pentru pregătirea din 
timp a adunărilor generale, 
fixarea datei, a locului de des
fășurare și convocarea mem
brilor de partid. Sînt frec
vente cazurile cînd, în mod 
repetat, unii membri de par
tid de la organizațiile de ba
ză nr. 4 și 6 E.M. Lonea de 
pildă lipsesc nemotivat de la 
adunările generale, iar mem
brii birourilor . organizațiilor 
de partid se complac în ase
menea situații și nu-i trag la 
răspundere.

Dezbaterile ideologice tri
mestriale din adunările gene
rale sînt componente impor
tante ale muncii de educație. 
Bine pregătite, ele dezvoltă 
conștiința socialistă a mem
brilor de partid, cultivă res
pectul față de normele și prin
cipiile eticii comuniste, afir
marea principialității comunis
te. In această 
s-au 
zultate 
peni,
I.U.M.P., șantierul 
la organizațiile nr. 
mina 'Dîlja, la E.M.
E.M. Paroșeni, spitalul Petro
șani, Grupul de construcții al 
T.C.H.

♦

In
obținut 
bune Ia
Lonea,

direcție 
unele re- 

minele Lu-
Aninoasa, 
T.C.M.M., 
și 3 de la

Vulcan,
1

A apârut

Astăzi a apărut nr. 25 al 
revistei „Lumea". Din sumar, 
reținem un amplu comentariu 
pe marginea vizitei președin
telui Voltei Superioare, San- 
goule Lamizana, în România. 
La încheierea consultărilor 
multilaterale de la Helsinki 
privind convocarea conferin
ței goneral-europene, revista 
Lumea publică textele integra
le ale documentelor finale ; 
la același' capitol — un co
mentariu transmis de la Hel
sinki și o convorbire avută 
la Viena cu ministrul de ex
terne al Austriei, Rudolf 
Kirchschlaeger.

Despre evenimentele politi
ca ale săptămânii, trimișii spe
ciali ai revistei „Lumea" 
transmit din Reykjavik. Co
penhaga, Bochum și Madrid. 
Alte corespondente — din Pe
kin, Belgrad, Roma si Atena 
— completează imaginea actu
alității internaționale, cuprin
să în acest număr.

Revista „Lumea" inaugurea
ză un nou serial: „Duelul ce
lor doi armatori — Onassis și 
Niarchos" ; în același număr, 
un interesant articol de me
morialistică : mărturii inedite 
din viata generalului De 
Gaulle, transcrise de aghio
tantul și confidentul fostului
președinte al Franței. La ru
brica „Reportaj de glob" — 
note de drum din Chicago.

Reinnoiti-vă abonamentele 
la „Era Socialistă"

Revistă teoretică Si socia-l-ipolitică a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist. Român, „Era socialistă" publică

• probleme teoretice ale 
construcției socialiste.

• Economie.
• Știință și filozofie.
• Sociologie.
• Istorie
• Critică literară și ar

tistică.

• Probleme ale vieții in
ternaționale și ale miș
cării comuniste munci
torești mondiale.

• Dezbateri.
• Consultații.
Q Recenzii.
@ Note.

Prin tematica sa variată „Era Socialistă" se adresează 
unui larg cerc de cititori, reprezintă un instrument util 
tuturor celor care se preocupă de problemele teoriei și prac
ticii făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, ce
lor ce vor să fie la curent cu principalele fenomene ideolo
gice, social-politice, economice ale lumii contemporane 
abordate în lumina politicii Partidului Comunist Român, a 
concepției materialist-dialectice.

Abonamentele se fac la oficiile poștale și agenții 
P.T.T.R. din toată țara, prin factorii poștali și difuzorii de 
presă din întreprinderi, instituții și de la sate.

Prețul unui abonament este de 72 lei anual (24 de nu
mere) și de 36 lei semestrial.

Se îmbogățește continuu 
salba obiectivelor turistice

Baza turistică a țării s-a întregit în acest an cu o serie 
de construcții și amenajări, ce pot conferi un plus dă atrac- 
tivitate și interes pentru iubitorii de drumeții.

♦ în renumita stațiune bal- 
neo-climaterică Herculane a 
fost construit uin modern com
plex sanatoria!, care dispune 
de 360 de locuri de cazare, o 
cantină-restaurant, bază dă 
tratamente și alte anexe me
nite să ofere oaspeților condi
ții optime de odihnă și de în
grijire a sănătății. In prezent, 
se află în construcție un nou

0 ilustrată pe adresa...
...părinților acestui copilaș care în după-amiaza zilei de 

12 ale lunii curente stătea postat la intrarea magazinului a- 
limentar cu autoservire al complexului comercial din Petri
la. Orice încercare a fost inutilă de a-1 „urni" pe copilaș ca
re nu vroia să plece pînă vine... mama.

Nu știu cînd a venit dar noi ne săturasem de... privit 
și. am plecat! I

Datorită preocupării majori
tății birourilor organizațiilor 
de bază, s-a îmbunătățit 
conținutul adunărilor gene
rale, ele devenind’o .formă de 
exprimare a democrației in
terne de partid dar și o școa
lă de educație comunistă. Re
zultatele bune obținute în pre
gătirea și desfășurarea adu
nărilor generale se datoresc 
și faptului că membrii comi
tetelor de partid au fost re
partizați pe organizații gle ba
ză,- acordând • sprijin -substan
țial' birourilor- organizațiilor 
de bază la pregătirea mate
rialelor și hotărîrilor ce tre
buie adoptate în adunări.

Dar mai sînt și destule ne
ajunsuri. De aceea este nece
sar să se manifest^ din par
tea tuturor birourilor organi
zațiilor de bază o preocupare 
susținută pentru pregătirea și 
desfășurarea adunărilor gene
rale, pentru conținutul mate
rialelor prezentate și pentru 
modul cum se transpun în 
viață măsurile stabilite. In a- 
cest scop se recomandă să se 
planifice judicios ținerea adu
nărilor generale pentru a se 
acorda posibilitatea partici
pării tuturor membrilor de 
partid la viața de organiza
ție, pentru îmbunătățirea frec
venței. In adunările generale 
să se analizeze modul în care 
membrii de partid se preocu
pă de îndeplinirea hotărîrilor 
proprii și ale organelor su
perioare. Materialele prezen
tate, informările, rapoartele 
să fie scurte, concrete, anali
tice, să antreneze un număr 
mare de comuniști la discuta
rea problemelor.

Este o datorie a fiecărui co
mitet de partid de a urmări 
modul în care se desfășoară 
viata internă a organizațiilor 
de bază, asigurîndu-se o mun
că politică și organizatorică 
vie, pătrunsă de simțul res
ponsabilității partinice, com
bative și- ancorate în proble
mele principale ale fiecărei 
colectivități.

Concurs sanitar
Retent, în curtea Spitalului 

din Lupeni s-a desfășurat un 
concurs de Cruce roșie la ca
re au participat șapte gru
pe din întreprinderile și 
cartierele localității. La con
curs au luat parte tovarășii 
Wiliam Szuder, președin
tele comisiei orășenești de 
Cruce roșie, dr. Nicolae Al- 
dica. directorul spitalului, 
dr. Ilie Vonica, președinte
le juriului, dr. Ana Roznay, 
dr. Iosif Feldman, dr. Ervin 
Benedek și alte cadre me
dicale.

Toate echipele au primit a- 
precieri din partea juriului 
pentru cunoștințele temeini
ce, practice și teoretice. In 
fruntea tuturor s-au situat 
însă grupa Preparatiei Lu
peni și a circumscripției I.

măsurile, 
șantier, 

potentia- 
să fie u-

Formarea prafului la per
forarea găurilor de mină 
poate fi prevenită și com
bătută, folosind cu conștiin
ciozitate perforajul umed, 
precum și alte dispozitive 
pentru captarea prafului (a- 
parate de captare uscată, cu 
spumă etc.).

Perforajul umed aplicat 
conștiincios reduce pînă la 
98 la sută din praful care 
se formează la perforajul 
uscat.

Perforarea găurilor va fi 
incepută (prusturirea) nu
mai pe cale umedă.

FOLOSIȚI SFREDELE CU

TĂIȘURI BINE ASCUȚITE 

ȘI CU ORIFICIUL DE DE

BITARE A APEI CÎT MAI 

APROAPE DE TĂIȘ.

hotel cu o capacitate de 300 
de locuri, amplasat lingă ve
chile băi romane, una din ce
le mai pitorești zone ale fer
melor de pe valea Cernei.

în pădurea Rediu, din a- 
propierea orașului Botoșani, 
se ridică o casă de vînătoare. 
Acest frumos Ioc de popas va 
fi încadrat de un parc dendro- 
logic ce va cuprinde aproape 
toate speciile de arbori exis- 
tenți în pădurile patriei.

+ cunoscutele cabane și 
hanuri de la Putna, Rarău, 
Deia, Rădășenî, Adîncata, Ili- 
șești, Mestecăniș și Zugreni 
dispun, în prezent, de circa 
3 000 locuri de cazare. Tot pe 
meleagurile „Țării de sus“. la 
Cîmpulung Moldovenesc a 
fost amenajat „Muzeul lemnu
lui", unic în țară, care reu- 
nește peste 1 900 de expona
te. De-a lungul celor 12 săli 
de prezentare, originalul mu
zeu reconstituie istoria prelu
crării lemnului de Ia cele mai 
vechi unelte și obiecte gos
podărești sau de uz casnic, pî
nă la produsele moderne ale 
industriei. Turiștii care vor 
cutreiera zona de nord a Mol
dovei nu trebuie să uite co
drul secular de la Slătioara. 
întins pe mai bine de 330 ha 
și considerat unul dintre cele 
mai importante atrgcții de a- 
cest fel.

< pe văile Zăbalei, Tulni
cului, Nărujei și Zăbăuluțiu 
au fost construite cabane tu
ristice și stini, care pun Ia 
dispoziția drumeților produse 
tradiționale. Reputatelor buca
te moldovenești li se adaugă 
o mare varietate de sortimen
te din bucătăria a numeroase 
țări europene.

< în sfîrșit, o noutate p n- 
tru automobiliști. La intrarea 
în Miercurea Ciuc a fost dată 
în folosință o modernă stație 
..PECO". Un obiectiv similar a 
fost construit în stațiunea Tuș- 
nad-Băi. In curînd va fi gata 
o asemenea stație și în orașul 
Gheorghieni.

(Agerpres)

INSPECTORATUL SILVIC
r (

Hunedoara-Deva
Anunța :

In cadrul Școlii profesionale materiale de construcții 
Deva — va funcționa, începînd cu anul școlar 1973-1974, 
o clasă care pregătește PERSONAL SILVIC ÎN FUNCȚIA 
DE PĂDURAR.

Durata școlarizării este de doi ani.

EXAMENELE DE ADMITERE VOR AVEA LOC ÎN PE
RIOADA 1 — 15 IULIE 1973.

Candidații trebuie să aibă stagiul militar satisfăcut și 
virsta de pină la 35 de ani.

Pentru înscriere sînt necesare următoarele acte:
1) Certificat de absolvire a școlii generale, copie lega

lizată și originalul ;
2) Copie legalizată a livretului militar;
3) Avizul favorabil al organului de miliție că nu a' su

ferit condamnări (nu are cazier) ;
4) Recomandarea Ocolului silvic in raza căruia domi

ciliază ;
5) Certificat medical eliberat de circumscripție;
6) Buletin de analiza singeluj și examen radiologie pul

monar efectuat cu cel mult trei luni înainte de concurs.
Examenul va consta din probe scrise și orale Ia :
- MATEMATICA
- BOTANICA
Orice relații se vor cere de la Inspectoratul silvic De

va, telefon 13299 — 14032 sau Ocolul silvic apropiat.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cenușă 

Ion. eliberată, de mina Dîlja. O declar nulă.
PIERDUT carnet de student pe numele Kabugu Micha

el Philip. II declar nul.
PIERDUT legitimație de student pe numele Faur Mir

cea. O declar nulă.
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Borcea 

Ilie, eliberată de I.U.M. Petroșani. O declar nulă.
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4 Steagul roșu

e

Vizita președintelui 
Republicii Volta Superioară, 
generalul Sangoule Lamizana

(Urmare din pag. 1}

iă să satisfacă nu numai ne
voile dezvoltării interne, ci și 
ale exportului. In prezent o 
parte importantă din produc
ția uzinei este destinată ex
portului. La aceasta se adaugă 
cele trei linii de montaj ale 
tractoarelor construite în In
dia, Iran și Egipt. Calitatea 
tractoarelor românești este 
cunoscută și apreciată azi pe 
toate continentele.

După vizitarea unor secții 
ale uzinei, oaspeții asistă la o 
demonstrație cu ultimele ti
puri de tractoare aflate în fa- 
bfricație — de la 45 la 180 CP. 
Președintele Sangoule Lami- 
zana dă o înaltă apreciere 
tractoarelor românești, remar
când că performanțele tehnice, 
modul de concepție le asigu
ră o mare varietate de utiliza
re. Se interesează, de aseme
nea, de prețurile, de condiți
ile de livrare.

La încheierea vizitei, șeful 
statului voltez a adresat mul
țumiri pentru posibilitatea o- 
jferită de a cunoaște această 
mare uzină românească. „De
legația mea și eu însumi — a 
spus președintele Lamizana — 
ținem să vă adresăm cele mai 
vii felicitări pentru tot ceea 
ce am văzut progrese con
tinue, o înaltă tehnicitate. 
Toate acestea fac onoare bra
vului popor român".

De la Uzina de tractoare, 
coloana oficială străbate stră
zile și bulevardele marelui 
cartier de locuințe „Steagul 
roșu".

Oaspeții au posibilitatea să 
cunoască preocupările urba
nistice, realizări în domeniul 
construcțiilor de locuințe, în 
vederea ridicării nivelului de 
viață al locuitorilor acestui 
important centru industrial.

La amiază, președintele Co
mitetului executiv al Consi
liului popular al județului 
Brașov a oferit un dejun în 
onoarea președintelui Repu
blicii Volta Superioară, la Ho
telul Sport din stațiunea Po
iana Brașov.

Salutînd cu acest prilej pe 
președintele Sangoule Lami- 
zana, în numele locuitorilor 
județului, tovarășul Constan
tin Drăgan a spus: Vizita ce 
o faceți pe aceste străbune 
plaiuri transcarpatine ne ono
rează și amplifică bucuria și 
satisfacția locuitorilor din ju
dețul nostru pentru bunele 
relații statornicite între po
porul român și poporul Repu
blicii Volta Superioară.

Nutrim convingerea că vizi
ta dv., discuțiile purtate cu 
președintele Consiliului, de 
Stat, tovarășul Ni c o I a e 
Ceaușescu, vor deschide noi 
perspective prieteniei și co
laborării dintre România și 
Republica Volta Superioară, 
vor servi țărilor și popoarelor 
noastre. Acestea sînt gindurile 
cele mai sincere cu care, ală
turi de întregul popor, locui
torii județului Brașov vă în
conjoară pe dv., stimați 
oaspeți.

In cuvîntul său, președin
tele Sangoule Lamizana a 
mulțumit pentru primirea căl
duroasă și prietenească pe 
care i-au făcut-o autoritățile 
și populația Brașovului. In 
continuare, înaltul oaspete a 
spus : „Este o mare favoare 
și un mare privilegiu, la 
care nimeni nu poate să rămî- 
nă insensibil, acela de a se 
găsi în această fascinantă re
giune Brașov, care îmbină ar
monia naturii cu o arhitectu
ră din ■ cele mai respectabile 
Este o adevărată frumusețe. 
Românii au știut, deci, să tra
ducă o artă de un rar echili
bru — arta 'de a trăi. '

Țara dv. se bucură pe plan 
exterior de o reputație de in
vidiat, și pe bună dreptate. 
Este vorba de calitatea ospita
lității românești, de minunate
le realizări economice și so
ciale obținute în cîteva dece
nii și, în special, de un simț 
excepțional al umanității, 
pentru dreptate și demnitate. 
Iată ceea ce reprezintă Repu
blica Socialistă România de 
astăzi. Apărînd neobosit prin
cipiile de independență și de 
suveranitate, scumpe partidu
lui său, guvernului și poporu
lui său, România a făcut o 
opțiune curajoasă și dezintere
sată de a pune marile idealuri 
care o animă în serviciul drep
tății, cooperării și păcii in în
treaga lume. In acest sens,
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Alfred cel mare; 
Republica : Am încălcat
legea ; PETR1LA : Lupul
negru ; LONEA — Minerul: 
Fete în soare ; AN1NOASA: 
Copiii mării : VULCAN : 
Domnului profesor cu dra
goste ; LUPENI — Cultural: 
Veronica : UR1CANI : A- 
leargă repede, aleargă liber.

5,00 Buletin de știri ; 5,05 
Melodii în zori de zi ; 5,20 
Drag mi-e cintecul și jocul ; 
5,50 Muzică ușoară ; 6,00' — 

Africa combatantă, ca și A- 
frica independentă, au benefi
ciat din plin de manifestarea 
concretă a sprijinului și soli
darității ei. Inspirîndu-se din- 
tr-o tradiție multiseculară a 
viziunii deosebit de exigente 
in ceea ce privește demnitatea 
omului, România se găsește 
in mod fericit alături de a- 
ceia care sînt încă în faza în
cercărilor și dezvoltării. Sînt 
cu atît mai fericit să mă gă
sesc la Brașov, cu acest popor 
al României, în mijlocul că
ruia nu poți să te simți decît 
mai mare, mai generos și mai 
mîndru de condiția ta de om"

După dejun, oaspeții voltezi 
au vizitat stațiunea Poiana 
Brașov, care, prin frumusețea 
peisajului montan, atrage un 
mare număr de turiști din ța
ră și de peste hotare.

In cursul după-amiezii, pre
ședintele Republicii Volta Su
perioară, general Sangoule 
Lamizana, și persoanele ofici
ale române și volteze care îl 
însoțesc au fost oaspeți ai ță
ranilor cooperatori din comu
na Cristian, județul Brașov.

Vizita la Cooperativa agri
colă de producție din Cristi
an a prezentat pentru înalții 
oaspeți un interes deosebit, 
avînd în vedere că în agri
cultura Voltei Superioare lu
crează aproape 95 la stltă din 
populație, că țara prietenă 
posedă, la rîndul ei, un sector 
important cooperatist. Expe
riența. cooperatorilor din Cris
tian, una din comunele frun
tașe pe țară în cultura carto
filor și cu rezultate foarte 
bune în creșterea animalelor, 
a înlesnit oaspeților cunoaște
rea modului de organizare și 
funcționare a cooperativelor 
agricole de producție din țara 
noastră în general, a gradului 
de dotare tehnică existentă 
aici, a unor metode moderne 
utilizate în sectorul zootehnic 
și in producția vegetală.

La sosire, oaspeții sînt sa
lutați cu deosebită cordialitate 
de primarul comunei, Ion Ne- 
goescu, de președintele coope
rativei agricole de producție, 
Toma Cardoș, precum și de 
numeroși cooperatori. La se-, 
diul acestei unități agricole, 
oaspeții primesc explicații de
taliate privind dezvoltarea co
operativei agricole, posesoare 
a unei mari experiențe și a 
unor rezultate bune în . pro
ducția vegetală și animală. 
Astfel, aici s-a obținut, în ul
timul an, o producție medie 
la cartofi de 35 000 kg, la grîu 
de 4 227 kg, iar la sfecla de 
zahăr de 40 000 kg. In secto
rul zootehnic, care numără 
1 100'!tăurine,’ din; care 600 vaci 
eu lapte, s-ah obținut anual 
3 000 I de fiecare vacă. Coope
rativa posedă, de asemenea, 
o formă pentru creșterea por
cilor, avînd posibilitatea să 
livreze mari cantități de car
ne pentru consumul popu
lației. Organizarea judicioasă 
a tuturor acestor sectoare a 
făcut posibil ca anul trecut să 
se realizeze o producție glo
bală de 1 900 000 lei la suta de 
hectare.

Președintelui Lamizana îi 
sînt prezentate, apoi, o serie 
de date privind dezvoltarea 
comunei, creșterea gradului ei 
de urbanizare, crearea aici a 
unor unități ale industriei lo
cale, construirea unor moder
ne așezăminte social-rultura- 
le.

Oaspeții se interesează de 
posibilitățile de export, de 
modalitățile de sporire a be
neficiilor cooperativei, de me
todele avansate folosite în 
sectorul zootehnic, de condi
țiile de viață .ale cooperatori
lor. In continuare, sînt vizi
tate fermele cooperativei.

In încheierea vizitei, pre
ședintele Lamizana a notat 
în cartea de onoare a coope
rativei : „Am fost îneîntat de 
rezultatele obținute de această 
cooperativă. In numele dele
gației mele și al meu perso
nal adresez cooperatorilor 
viile mele felicitări și urări 
de noi succese. Experiența co
operatorilor de aici este foar
te utilă pentru noi".

Luîndu-și rămas bun de la 
gazde, președintele Voltei Su
perioare a mulțumit coopera
torilor și gazdelor din comuna 
Cristian pentru fericitul pri-, 
lej de a cunoaște activitatea, 
realizările și preocupările a- 
cestei unități frimtașe.

•
(Agerpres)

8,08 Radioprogramul dimine
ții ; 8,08 Matineu muzical;
8.30 La microfon, melodia 
preferată ; 9,00 Buletin de 
știri; 9,30 Odă limbii româ
ne ; 10,00 Buletin de știri; 
10.05 Orchestra de muzică 
populară „Chindia" din Tîr- 
goviște ; 10,30 La numele tă
rii ; 11,00 Buletin de știri;
11,15 Din țările socialiste;
11.30 Cîntece de muncă;
12,00 Discul zilei ; 12,30 In- 
tilnire cu .melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,30 Concert 
de prînz; 14,00 Compozito
rul săptămînii ; 14,40 Tineri 
interpret! de muzică popu
lară ; 15,00 Buletin d?. știri ; 
15,05 Tribuna radio ; 15,15
Muzică de estradă ; 15,40 As
pecte de la concursul coral 
mterjudețean „Cintare patri
ei" ; 16,00 Radiojurnal; 16,15 
Melodii populare ; 16,35 îna
intași ai muzicii ușoare ro
mânești : Petre Andreescu și

Viu interes față de perspectivele ce se 
deschid Conferinței europene pentru 

securitate și cooperare
0 Ample comentarii în rîndul cercurilor politice, presei și opiniei 

publice din Europa
LONDRA 13 '— Corespon

dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite: fncheierea cu suc
ces a consultărilbr multilate
rale da la Helsinki și perspec
tivele încurajatoare ce se des
chid pentru Conferința privind 
securitatea și cooperarea în 
Europa, care se va întruni la 
3 iulie a.c„ fac obiectul unui 
viu interes și al unor ample 
comentarii în .rîndul cercuri
lor politice, presei și opiniei 
publice britanica.

Intr-o convorbire cu deputa
tul laburist Robert Edwards, 
participant la conferința par
lamentarilor..vest-europenj des
fășurată la Londra, în zilele 
de 9 și 10 iunie, sub patrona
tul grupului de cercetare pen
tru cooperarea europeană", a- 
cesta a declarat: „Conferin
ța pentru cooperară și secu
ritate în Europa este rezul
tatul dorinței de pace a po
poarelor de pe continent. Po
poarele europene au vrut să 
se tină această conferință și 
ea se va realiza. Ca deputat, 
reprazentant al cetățenilor din 
circumscripția mea electora
lă, înțeleg sentimentele opini
ei publice, care manifestă gri
jă pentru ca reuniunea pe te
ma securității și cooperării pe 
continentul nostru să nu se. 
termine cu un insucces. D asi
gur, nu va fi ușor să se rezol
ve toate problemele, dar dia
logul trebuie să continue, 
chiar dacă se vor ivi unele 
dificultăți. A sosit, în sfîrșit, 
timpul să discutam ser.ios des
pre pace, destul am . vorbit 
despre război". .

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

Convorbirile franco- 
vest-germane

BONN 13 (Agerpres). — Lă 
Bonn s-au desfășurat mier
curi convorbirile între miniș
trii de externe ai Franței și 
R. F. Germania — Michel Jo- 
bert și Walter Scheel — în ca
drul consultărilor periodice 
prevăzute prin Tratatul din 
1963. Convorbirile au fost con
sacrate pregătirii întîlnirii la 
nivel înalt care va reuni, Ia 
21 și 22 iunie, pe președintele 
Georges Pompidou și cancela
rul Willy Brandt.

Intr-o conferință de presă 
comună ținută de cei doi mi
niștri de externe la încheierea 
consultărilor, Michel Jobert a 
indicat că la întrevederile 
Pompidou—Brandt vor fi evo
cate marile probleme ale ac
tualității internaționale.

Declarațiile ministrului francez 
al economiei și finanțelor

“ LONDRA 13 (Agerpres). — 
Ministrul francez al economiei 
și finanțelor, Valery Giscard 
d’Estaing, care participă la 
Conferința asupra relațiilor 
economice franco-britanice, 
organizată la Londra de ma
rile. cotidiene „Financial Ti
mes" și „Le Figaro",. a decla- 

■ rat că țara sa apre
ciază ca nerealistă încercarea 
de a realiza, un acord defini
tiv asupra viitorului sistem 
monetar internațional în ca
drul 'reuniunii Fondului Mo
netar Internațional, progra
mată pentru luna septembrie, 
la Nairobi (Kenya). „Există o 
rațiune practică a refuzului 
de a trage o concluzie grăbită 
din analizele în curs", a sus-

Ionel Fernic ; 17,00 Antena 
tineretului ; 17,25 Concertul 
nr. 4 în sol minor 17,50 Me
lodii populare ; 18,00 Orel? 
serii ; 20,00 Zece melodii pre
ferate ; 20,45 Consemnări ; 
21,00 Revista șlagărelor ; 
21,25 Moment poetic; 21,30 
Bijuterii muzicale ; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,30 Concert de 
seară ; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

9,00 Curs de limbă france
ză — Lecția a 59-a ;

9,30 Prietenii lui Așchiuță; 
10,00 Telex ;
10.05 Publicitate ;
10,15 Avanpremieră ;
10,20 Steaua polară :
10,50 Romanțe, canțonete și

Un alt participant la Confe
rința parlamentară de la Lon
dra, senatorul belgian Georges 
Housseaux, după ce a expri
mat satisfacția în legătură cu 
convocarea conferinței euro
pene a vorbit în termeni elo- 
gioși despre „poziția și poli
tica constructivă a României 
l,a convorbirile pregătitoare de 
la Helsinki". „Aceasta este o 
dovadă, a spus senatorul bel
gian, că țările mici și mijlo
cii au de jucat un rol deose
bit de important în viața in
ternațională. România ne-a o- 
ferit un exemplu demn de a- 
preciat și de urmat".

MOSCOVA 13 (Agerpres). 
— Ziarul sovietic „Pravda" a- 
preciază, în. articolul său de 
fond, de miercuri, . că înche
ierea consultărilor multilatera
le d? la Helsinki constituie 
„un nou succes al politicii de 
pace". Europa, scrie ziarul, 
poate și trebuie să devină un 
exemplu viu și însufletitor de 
eficientă a principiilor coexis
tentei pașnice pentru toate 
popoarele globului pămîntesc.

Popoarele doresc o pace 
trainică, ele fiind vital intere
sate în succesul conferinței 
general-europene de securitate 
și colaborare. Conferința, sub
liniază ziarul, este chemată să 
contribuie ca colaborarea pe 
multiple planuri, reciproc a- 
vantajoasă dintre statele con
tinentului — independent de 
orînduirea lor socială — șă 
devină o normă cotidiană în 
relațiile lor • reciproce.

★
BELGRAD 13 — Corespon

dentul Agerpres, S. Morco-

Cererea R.D. Germane 
de a ti primită în O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 13 (A- 
gerpres). Observatorul per
manent al Republicii Demo
crate Germane la Organizația 
Națiunilor Unite, ambasado
rul Horst Grunert, a remis, 
în cadrul unei. întrevederi, se
cretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, cererea ofici
ală a țării sale privind admi
terea în rîndul statelor mem
bre ale Națiunilor Unite, 
transmite agenția ADN.

Totodată, ambasadorul 
Horst Grunert a înmînat se
cretarului general al O.N.U. o 
scrisoare a ministrului de ex
terne al R.D.G., Otto Winzer.

Primind documentele, secre-

ținut Valery Giscard d’Estaing, 
argumentînd că „acestea sînt 
încă marcate de aprecierile 
făcute pe marginea situației 
plăților internaționale pînă în 
1973. Faptul că această situa
ție se va modifica sensibil de 
acum pînă în 1974 va conduce 
inevitabil la o reexaminare a 
atitudinilor diverselor state 
față de viitorul sistem mone
tar internațional".

Ministrul francez al econo
miei și finanțeldr a exprimat 
opinia că dezordinile consta
tate pe piețele occidentale de 
schimburi în ultimele săptă- 
mîni dovedesc că regimul pro
vizoriu al cursurilor fluctuan
te, care este în vigoare de trei 
luni, nu va prefigura viitorul 
sistem monetar internațional".

melodii distractive (re
luare) ;

11,05 In cronica ta, tară; 
Emisiune de versuri 
revoluționare și patri
otice ;

11,15 Telecinemateca (relua
re). Ciclul „Filme mari 
— genuri cinematogra
fice diferite". „Gustul 
mierii" ;

13,00 Telejurnal ;
16,00-17,00 Teleșcoală :
17.30 Emisiune în limba ma

ghiară ;
18.30 Telex ;
18,35 Publicitate ;
18.40 Univers beethovenian;
19,05 Arta plastică ;
19,20 1001 de seri :
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
1973 — an hotărî tor ;

20,00 Cintecul săptămînii ; 
20,05 Seară pentru tineret ;
22,00 24 de ore — Din tarile 

socialiste ;
22.40 Lumea de mîine. Revo

luția în biologie ; 

vescu, transmite : Referindu-se 
la însemnătatea hotărîrilor ,a- 
doptate de reuniunea, multila
terală de la Helsinki și pregă
tirile în vederea Conferinței 
general-europene pentru secu
ritate și cooperare, cotidianul 
iugoslav „Borba" subliniază 
că „trebuie avut în vedere 
faptul că Conferința europea
nă nu este concepută ca o a-, 
dunăre la care, intr-un loc și 
un moment anumit, să fie re
zolvate toate problemele se
curității și colaborării pe con
tinentul nostru. Este vorba în 
primul rînd de un consens în 
continuitate, în cadrul căruia 
trebuie să se tină seama de 
toate circumstanțele interne și 
externe în care trăiește Eu
ropa. Conform acestui /apt 
este oarecum logic, că Ia Hel
sinki se tine scama și de va
rianta de la Vienn a convor
birilor cu privire Ia reducerea 
trupelor în Europa centrală, 
ceea ce nu determină Confe
rința europeană să renunțe la 
discuțiile și la hotărîrile în 
legătură cu toate problemele 
cheie ale aspectelor politice 
și militare ale securității.

De asemenea, este inevita
bil ca Conferința europeană 
să se ocupe în modul cel mai 
direct și de toate celelalte do
menii ale instabilității și po
sibilelor crize care se răs- 
frîng asupra relațiilor din E- 
uropă. Fără îndoială, miniș
trii de externe vor acorda o 
atenție deosebită extinderii o- 
rizontului politic al Europei 
atunci cînd se vor întîlni la 
3 iulie, la Helsinki.

tarul* general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, și-a exprimat sa
tisfacția în legătură cu hotă- 
rîrea Republicii Democrate 
Germane și l-a asigurat pe 
ambasadorul Horst Grunert că 
va întreprinde demersurile 
necesare pc lingă membrii 
Consiliului de Securitate în 
vederea admiterii cererii.

4* Intre R.P. Chineză și Ca
nada a fost semnat la Ottawa 
nn acord in domeniul trans
portului aerian civil și un im
portant protocol tehnic — a- 
nunță agenția China Nouă.

❖ Guvernul stalului indian 
Uttar Pradesh și-a prezentat 
demisia, ca urmare a inci
dentelor dintr? membrii poli
tiei provinciale și unități ale 
armatei.

I ♦ Ia Atena a fost dat pu 
blicitățil un decret-leqe care 
stabilește dala de 29 Iulie 
pentru organizarea referendu
mului asupra modificării Con
stituției grecești din 1968. Re
ferendumul va permite electo
ratului grec să se pronunțe a- 
supra structurilor noii forme 
de stat — Republica preziden
țială parlamentară — procla
mată la t iunie 1973.

♦ Parlamentul britanic a 
aprobat proiectul de. lege pro
pus de guvern privind acorda
rea independentei, la 10 iulie 
a.c. Insulelor Bahamas, aflate 
sub dominație engleză de a- 
proape 300 de ani. Proiectul 
urinează să fie semnat în

Pronoexpres
La tragerea Pronoexpres 

din 13 iunie 1973 au fost ex
trase următoarele numere :

Extragerea I : 28, 15, 19, 
7, 24, 11.

Extragerea a Il-a : 17, 20, 
21, 8, 27.

•Fond de premii: 956 207 
lei.

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani -4- 22 
grade ; Paring 4- 15 grade.

Minimele : Petroșani 4- 14 
grade ; Paring 4- 8 grade.

Pentru instaurarea în Orientul 
Apropiat a unei păci juste, 

trainice și durabile
Dezbaterile din Consiliul 

de Securitate
NAȚIUNILE tlNITE — 13

(Agerpres), — In Consiliul de 
Securitate continuă dezbate
rile pe marginea situației în 
Orientul Apropiat, inițiate de 
ministrul, afacerilor - externe 
al Rcpubl-icii Arabe Egipt, Mo
hammed Hassan el Zayyat.

Luînd cuvîntul în ședința 
de marți seara, reprezentan
tul U.R.S.S., Iakov Malik, a 
declarat că Uniunea Sovieti
că s-a pronunțat și se pronun
ță pentru reglementarea pe 
cale politică a crizei, fiind 
gata să sprijine orice propu
neri vizînd instaurarea în 
Orientul Apropiat a unei păci 
juste, trainice și durabile. Gu
vernul sovietic, a spus Iakov 
Malik, consideră că. pentru re
alizarea acestui obiectiv exis
tă o singură cale, și anume, 
retragerea trupelor israeliene 
de pe teritoriile arabe ocupate, 
conform rezoluției 242 din 22 
noiembrie 1967 a Consiliului 
de Securitate. Reprezentantul 
sovietic a elogiat eforturile 
depuse de ambasadorul Gun-

Mesajul lui Kurt Waldheim 
adresat Consiliului Guvernatorilor 

Programului O.N.U. pentru mediul 
înconjurător

A
GENEVA 13 (Agerpres). — 

In mesajul adresat de secre
tarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, primei reuniuni a 
Consiliului Guvernatorilor 
Programului Națiunilor Unite 
pentru mediul înconjurător, 
care se desfășoară la Geneva 
se cere tuturor națiuhil&’f, 
„dezvoltate sau în curs1 de 
dezvoltare", să coopereze în 
lupta pentru protejarea me
diului înconjurător.

„Știm, astăzi, destul pentru 
a înțelege că resursele .natu
rale ale planetei nu sînt ne
limitate. Știm, de asemenea 
că eforturile susținute de dez
voltare economică riscă să 
aibă, pe termen lung, repercu
siuni grave. Obiectivul nostru 
trebuie- să fie acela de a găsi 

cursul următoarelor zile de 
regina Elisabela a Il-a.

Consiliul Comandamentu
lui Revoluției din Libia a ho- 
tărît ca toate drepturile și o- 
bligațiile companiei nord-ame- 
ricane „Nelson Bunker Hunt", 
recent naționalizate, să ■ fie 
preluate de către Societatea 
de prospecțiuni „OASIS" — 
A fost format și un comitet 
care să aprecieze suma ce ur
mează să fie acordată compa
niei nord americane naționa
lizate, cu titlu de compensa
ție.

♦ Penn Nouth, președinte
le Biroului Politic al Comite
tului Central al Frontului U- 
nit Național al Cambodgiei 
(F.U.N.C.). primul ministru al 
Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei 
(G.R.U.N.C.), a adresat intelec
tualității. clerului și studenți- 
mii din Pnom Ponh și din zo
nei?. temporar controlate de 
regimul lonnolist un mesaj în 
care denunță politica forțelor 
antinaționale din Cambodgia 
și amestecul Statelor Unite în 
această tară.

Faptul divers pe glob
VARȘO\'lA 13 (Agerpres). 

—' Un grup de cercetători 
polonezi a obținui,' cu ajuto
rul impulsului laser și a u- 
nui sistem de tip „tocat", o 
temperatură a plasmei de 
ordinul citorva zaci de mi
lioane de grade Celsius, ri
dică temperatura la care se 
produce microsinteza termo
nucleară cu emisiune de ne
utroni de sinteză. Printre u- 
tilitățile pașnice ale acestei 
descoperiri se numără în
făptuirea sintezei termonucle
are,,. pentru obținerea unor 
surse noi și ieftine . de ener
gie.

*
ISTANBUL 13 (Agerpres). 

— Cinci persoane și-au pier
dut via/a ca urmare a furtu
nilor ce s-au abătut asupra 
părții vestice a Turciei. Ploi
le au provocat importante 
pagube culturilor de cereale 
Pe de altă parte, regiunile 
din sudul și sud-estul Anato- 

nar Jarring în direcția solu
ționării pașnice a situației, re- 
levînd că U.R.S.S. este gata 
să contribuie, în continuare la 
succesul misiunii sale, ca și al 
eventualelor inițiative con
structive ale O.N.U.

Ministrul egiptean al aface
rilor externe a arătat că țara 
sa este dispusă să angajaze, în 
cadrul O.N.U., convorbiri cu 
Israelul, în cazul în care a- 
cesta își retrage trupele din 
.teritoriile ocupate în urmă cu 
șase ani și renunță la poziția 
sa (exprimată în răspunsul la 
memorandumul din 8 februa
rie 1971 al lui Gunnar Jar
ring) privind nerecunoașterea 
granițelor existente la 5 iunie 
1967. Hassan el Zayyat a re
clamat, totodată, recunoaște
rea dreoturilor naționale ale 
populației palestiniene.

Folosindu-șe de dreptul la 
replică, ambasadorul israelian, 
Yosef Tekoah, a afirmat din 
nou că Israelul insistă pentru 
negocieri directe, ..fără condi
ții prealabile", cu țările arabe.

un ritm de creștere în care e- 
lementul uman să fie prote
jat așa cum trebuie", se arată 
în mesaj.

„Trebuie, de asemenea, să 
găsim fără întîrzier.e mijloace 
de a pune de acord necesități
le imediate și legitime ale u- 
manității —' diri care cea mai 
mare parte trăiește în mizerie 
și privațiuni — și apărarea 
intereselor generațiilor viitoa
re. Aceasta este o sarcină care 
revine tuturor țărilor lumii.

Misiunea

Astronauții au 
serie de

HOUSTON 13 (Agerpres). 
— Astronauții de la bordul 
laboratorului orbital american 
au început o nouă serie de 
experimente, avînd ca obiec
tiv studierea comportării me
talelor și a altor elemente în 
stare da imponderabilitate și 
realizarea eventuală, în condi
țiile ideale ale vidului cosmic, 
a unor produse cu calităti/su- 
perioare. Potrivit oficialități
lor N.A.S.A., programul vizea
ză în prima fază producerea 
unor noi aliaje, a unor cris
tale cu proprietăți electrice și 
optice deosebite și a unor noi 
vaccinuri. Daniel Fink, vice
președinta al firmei „General 
Electric", participă la cerce
tările în această direcție ale 
N.A.S.A.,, apreciază că, pînă 
la șfîrșitul secolului, valoarea 
totală a materialelor electro
nice și a substanțelor biologice 
manufacturate în spațiu ar pu
tea atinge 50 miliarde dolari. 
Lipsa gravității permit? com
binarea completă a substanțe
lor topite, în limp ce pe pă- 
mînt particulele mai grele au 
tendința de a se deplasa spre 
exterior. Există, teoretic, pOM 
sibilitatea realizării unor cris
tale de dimensiuni mari și a 
unor metal? superpure, a u- 
nor aliaje foarte dure și în 
același timp ușoare etc.

liei cunosc cea mai gravă 
secetă din ultimii 30 de ani.

★
LONDRA 13 (Agerpres). 

Prototipul unei locomotive 
britanice „Diesel" a stabilit 
un nou record mondial de vi
teză al acestui gen de loco
motive — 226,87 kilometri 
pe oră. Precedentul record, 
de 213,9 km pe oră, fusese 
realizat de o locomotivă ger
mană, in iunie 1939.

★
PARIS 13 (Agerpres). — 

Primul ministru al Franței, 
Pierre Messmer, a anunțat, 
mărfi seara, adoptarea unor 
măsuri cu privire la securi
tatea rutieră, printre care li
mitarea la 100 kilometri pe 
oră a vitezei de circulație, 
purtarea obligatorie de către 
automobiliști și pasageri în 
anumite locuri a centurii de 
siguranță și a căștilor de 
către motocic/iști in toate 
împrejurările.

Populare a R.D.L
BERLIN 13 — Coresponden

tul Agerpres, Constantin Var
vara, transmite : Camera
Populară a Republicii Demo
crate Germane, convocată 
miercuri în cea de-a 8-a sesi
une, a dezbătut legea referi
toare la Tratatul privind ba
zele relațiilor dintre R.D.G, șî 
R.F.G. Expunerea de motive 
asupra legii a fost prezentată 
de ministrul afacerilor exter
ne, Otto Winzer.

Referindu-se la efectele Tra
tatului asupra relațiilor dintre 
R.D.G. și R.F.G., Otto Winzer 
a declarat că „acesta va face 
posibilă încheierea de acor
duri în domeniile economiei, 
științei și tehnicii, circulației 
și reglementărilor juridice a* 
le circulației, poștei și teleeo' 
municațiilor, sănătății, cultu
rii .și sportului, protejării me
diului înconjurător și în alts 
domenii de jntefes pentru ce- 

. le două părți.
Supusă aprobării deputatilor, 

legea referitoare la Tratatul 
privind bazele relațiilor dintre 
R.D.G. și R.F.G. a fost votată 
în .unanimitate.

Nu avem decît o singură pla
netă și este indispensabil ca 
toate națiunile să acționeze 
unite pentru protejarea și 
punerea în valoare a patrimo
niului nostru comun", subli
niază mesajul lui Kurt Wald
heim.

In continuarea lucrărilor 
Consiliului; participanții î-au 
ales pe ministrul suedez al a- 
griculturii, Ingemund Bengts
son, în funcția de președinte 
al reuniunii.

„Skylab“

început o nouă 
experimente

In cadrul primului experi
ment, Charles Conrad a pro
cedat la topirea și sudarea fr 
vid, cu ajutorul unui aparat 
electronic, a unor fragmente 
de oțel și aluminiu. Testul a 
dat rezultate satisfăcătoare, 
fiind, după o serie d? experi
ențe ale cosmonautilor- sovie
tici, al doilea de această na
tură din istoria zborurilor 
spațiale.

Miercuri, în cadrul calei 
de-a' 28-a etape a campiona
tului categoriei A de fotbal, 
în Capitală, Sportul Studențesc 
a învins cu 2—1 (1—0) pe Pe- 
troltil Ploiești, prin punctele 
marcate de Lucaci (44’) și Mol- 
doveanu (69’). Pentru ploieș- 
teni a înscris Moldovan. Ju- 
cînd în deplasare, Dinamo a 
dispus cu severul scor de 
5—1 (1—0) de Universitatea 
Cluj. Au marcat pentru bucu- 
reștbni Lucescu (3), Dumitra- 
che și R. Nunweiller. Unicul 
punct al studenților a fost re
alizat de Uifăleanu (Șl1).

Rezultatele înregistrate în 
tară : Universitatea Craiova
— C.S.M. Reșița 2—0 (0—0).
A marcat Oblemenco în minu
tele 53 șl 82 ; A.S.A. Tg. Mu
reș — Rapid 1—1 (1—6). Ca- 
niaro (min. 15) și respectiv 
Marin Stelian (min. 84) au 
fost autorii punctelor; S. G. 
Bacău — St?agul roșu 2—0 
(1—0). Cele două goluri au 
fost realizate de Băluță (min. 
37) și Dembrowski (min. 66); 
F.C. Constanta — Jiul Petro
șani 3—1 (2—1). Au marcat 
pentru constănteni Turcu (1'), 
Caraman (8') și Mărculescu 
(49’), iar pentru oaspeți Sto
cker (22'); F.C. Argeș Pitești
— C.F.R. Cluj 3—2 (2—0). Pi- 
teștehii au înscris prin Roșu 
(2) — minutele 35 și 41 și 
Marian Popescu (49'), puncte
le oaspeților fiind marcate de 
Adam și Cojocaru în minute
le 67 și. țaspectiv 80.

In clasament conduce Uni
versitatea, Craiova, cu 37 punc
te, urmată de Dinamo Bucu
rești — 34 puncte, C.F.R. Cluj
— 32 puncte, F.C. Argeș — 
31 puncte ele.

★
In meciul disputat în noc

turnă pe stadionul „23 Au
gust", Steaua a terminat la e- 
galitațe : 2—2 (1—0) cu U. T. 
Arad. Au înscris Tătaru (11 
m), Ion Ion, respectiv Sima șl 
Pojoni.

(Agerpres)
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