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Două căi nevalorificate pe deplin pe calea

DE 
„MINA 
ÎNTÎI"
conducerea sectorului

sporirii eficientei economice a investițiilor
• gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale

La
Livezeni, apartinind E.M. A-i 
ninoasa, am discutat cu mulfii 
dintre cei care-1 cunosc de 
ani de zile pe șeful de briga
dă HARALAMBIE NEGREA) 
Spre satisfacția mea de co-l 
respondent am aflat astfel că] 
omul despre care urma săi 
scriu este considerat de toți] 
drept „UN MINER DE 
lNTll".

• execuția în condiții de calitate ireproșabilă a lucrărilor
Apropierea sfîrșitului de. se

mestru este un bun prilej de 
bilanțuri, de trecere în revis
tă a ceea ce s-a făcut și ce a 
mai rămas de făcut în scopul 
realizării în mod exemplar a 
planului anual la toți indicato
rii.

Se poate aprecia că în ac-, 
tivitatea de construcții-montaj 
ce se desfășoară in Valea Jiu
lui, timpul deosebit de bun din 
trimestrul II nu a fost. îndea
juns folosit pentru a se produ
ce revirimentul așteptat. Cu 
două decade înainte de sfîrși
tul semestrului I, planul anu
al este realizat în proporție de 
43,3 la sută astfel că, pentru 
realizarea a cel puțin 50 la su
tă din planul anual in primul 
semestru, în cele două decade 
care au mai rămas, aste nece
sară . obținerea unei producții 
de 21 619 mii lei față de 
8 895 mii lei cit s-a realizat 
in prima decadă a lunii iunie. 
Sarcina este cu atît mai grea 
cu cît între cele cinci șantie
re de investiții care activează 
în Valea Jiului există însem
nate ineqalităti în realizarea 
planului : în timp ce la șantie
rele l.L.H.S. Iscroni și I.C.F. 
Cimpa realizările cumulate de 
la începutul anului, pină la 10 
iunie, reprezintă 58,2 respec
tiv, 70,6 la sută din planul a- 
nual, șantierele T.C.M.M. și 
T.C.H. au realizat numai 36,7 
la sută, respectiv 40,6 Ia su
tă din planul anual. Nu întîm- 
plător tocmai la aceste șantie-

re se constată și un număr în
semnat d? lucrări cu stadii fi
zice rămase in urmă față de 
prevederile graficelor de exe
cuție.

Este momentul, deci, ca toa
te problemele care condițio
nează execuția accelerată a lu
crărilor documentații, am
plasamente, utilaje, materiale, 
forță de muncă — să fie grab-

le unităților de construcții- 
montaj din municipiu.

S-a constatat astfel, în mod 
frecvent, că șefii de depozit 
nu respectă prevederile norme
lor tehnice de transport, des
cărcare, manipulare și depozi
tare, motiv pentru care canti
tăți însemnate de materiale au 
fost degradate ori sînt ame
nințate a fi degradate. In a-

In primul semestru — 
cel puțin 50 la sută 

din planul anual de investiții
ilic rezolvate ridieîndu-se ni
velul conlucrării dintre bene- 
ficiar-executant la o cotă su
perioară.

Din verificările efectuate, re- 
. cent la șantiere a r vultat că 
există o scamă de deficiențe 
in ce privește gospodărirea 
mijloacelor materiale și calita
tea lucrărilor executate, aces
tea explicînd în parte rezulta
tei’ nesatisfăcătoare economi
ce obținute pină acum. In con
dițiile în care eforturile impu
se de cerința reducerii sub
stanțiale a cheltuielilor mate
riale sînt maxime în toate ra
murile economiei naționale, in 
marea
lor
țele ds natura celor constatate 
grefează nefavorabil rezultate-

ceasta situație s-au găsit: 
34 000 buc. cărămidă, 5 400 kg. 
oțel beton, plăci B.C.A., traver
se da beton la șantierul 
T.C.M.M. ; radiatoare, plăci 
B.C.A., oțel beton la Grupul 
de șantiere T.C.H.clei de 
orise, carbid, țeavă de instala
ții, pînză P.N.A., sirmă de a- 
luminiu, material mărunt de 
cale ferată la șantierul 71 C.F. 
S-a constatat, de asemenea, că 
șeful depozitului Lainici, 
la acest șantier, nici nu 
noaște normele tehnice 
scrise pentru depozitarea 
terialelor pe care le are 
gestiune.

Importante cantități de mate
riale, datorită modului defec
tuos de transport și depozita- 
re au devenit nefolositoare. A 
fost nevoie de intervenția băn-

de 
cu- 

pre- 
m?- 

in

cii pentru ca persoanele vino
vate de această stare de. lu
cruri să fie trase la răspunde
re. In această situație s-au gă
sit : 45 mp geam tras și 1 000 
kg ciment — la șantierul 
T.C.M.M. ; 35 mp pînză asfal
tată, 3 tuburi de canalizare, 8 
buiandruqi, 8 fîșii prefabrica
te, 7 plăci beton pentru trotu
are, 200 kg. terasit — la punc
tul de lucru Petrila al grupului 
T.C.H.

Se mențin importante imo
bilizări de fonduri ale execu- 
tanților în stocuri de materia
le fără mișcare sau cu mișca
re lentă, fără ca șantier ale să 
ia măsurile necesare pentru 
readucerea lor în circuitul e- 
conomic. La Șantierul 71 C. F. 
există materiale în valoare de 
peste 75 mii lei fără mișcare 
de mai mult de un an ; la Gru
pul de șantiere al T.C.H., vo- 
lu.mul materialelor fără miș
care de un an este de numai 
13 mii lei, <făr alte materiale 
irpobilizate de, peste, șase luni 
atinge o valoare de 174 mii 
lei.

La Grupul de șantiere .al 
Ț.C.H-. sînt blocate...în magazie 
echipamente da protecție in 
valoare de peste 20 mii lei, 
în timp ce un număr important 
de muncitori de pe șantiere lu-

I
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In primăvara acestui, 
Haralambie Negrea implineș-l 
te 20 de ani de minerit ini 
Valea Jiului și tot în acest! 
an, împreună cu brigada pe: 
care o conduce, înaintează I 
vertiginos cu săparea magis-l 
tratei subterane care în fi-l 
nai va lega incinta principală] 
Livezeni cu sectorul dg pro- ■ 
duefie Maleia.

L-am aflat -pe minerul Ha-l 
ralambie Negrea acasă în ’
ctirtierul 8 Martie din orașul 
Petrila. Are un apartament 
bine pus la punct : mobilă, te-

majoritate a ufiităti-
■economice, deficien-

Francisc IACOB, 
directorul filialei din Petroșani 

a Băncii de investiții

lulian 1ORDACHE, 
lăcătuș, sectorul minier Live

zeni

(Continuare in pag. a 3-a)
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Munca și talentul elevilor
De citeva zile, în- ‘ 

tr-una din sălile Ca
sei ■ corpului didactic 
din Petroșani (fostul 
liceu) s-a deschis o 
expoziție cu vînzare. 
Exponatele executate 
de elevii liceului de 
cultură generală din 
Petroșani prezintă un 
deosebit interes pen
tru vizitatori, ceea ce 
explică faptul că o 
mare parte din ele 
sînt deja cumpărate. 
Lucrările expuse con
stau în obiecte de ar
tizanat, covoare și 
carpete persane, o- 
biecte de îmbrăcămin
te și uz casnic, unel
te de lăcătușerie, ve- 
iiize, mobilier ușor, o- 
biecte decorative din 
melaloplastie și lemn 
etc., executate cu 
multă măiestrie de li
ceeni. De menționat 
ca o notă aparte, a- 
ceste exponate con
țin peste 100 de uni-

cate. Maiștrii instruc
tori Eleonora Schel- 
ker, Domnica Pascu 
și Ion Greu care au 

condus aceste lucrări 
cu adevărat îndemî- 
natice au dat dovada 
unui înalt nivel de cu

decor și artizanat se 
revelează lucrările e- 
levelor Gabriela Slă
bii, Florinela Tontea, 
Cristina Cioată, Rodi
ca Cărnărășan, Emilia 
Muru, Adriana Nedo- 
•paca, Elena Lupu,

Pe marginea expoziției 
cii vînzare de la Liceul 

din Petroșani
noaștere, instruire și 
coordonare care, îm
binate cu creafia și 
talentul elevilor au 
dat la iveală lucrări 
ce pot echivala cu 
produsele unor insti
tuții de specialitate.

Nu putem să nu a- 
mintim pe elevii cre
atori care s-au re
marcat in acest sens.

La secția croitorie

Ani, Rodica 
Dana Avra- 

Mi- 
Rozalia Și-

Mihaela Truică,

De. la seefia covoa
re de asemenea se re
marcă elevele Dorina 
Țuțuian, Irina Mag- 

dalin, Sanda Jurca, 
Dorina Brîndeu, Baby 
Baneș, Eva Atyai, E- 
telca Stan și, tinea in- 
structoarea să subli
nieze, majoritatea e- 
levelor sînt foarte do
tate cu talent și per
severență.

Intrucît nu avem 
date despre elevii a- 
Utori ai uneltelor, mo
bilierului și celorlal
te obiecte expuse nu 
putem spune decit că, 
toate dovedesc dărui
rea, talentul și iste
țimea lor creativă.

De la această expozi
ție vizitatorul nu poa
te pleca dec'it cu 
preside cele mai 
moașe 
altfel 
cartea

Productivitate 
sporită la frontal

Abatajul frontal 2—4 este 
una din principalele capaci
tăți de producție ale sectoru
lui IV din cadrul E.M. Ani
noasa șl care îșl aduce și 
în această lună o importantă 
contribuție la realizarea sar
cinilor de plan ale sectoru
lui. Brigada condusă de mi
nerul fruntaș ALEXANDRU 
VEREȘ, în cadrul căreia se 
remarcă minerii IOSIF LEN
GYEL. HAIDU BALAȘ, IOAN 
CSOGOR, IOAN PENTEK și 
alții, a încheiat decada a 
doua a lunii cu o depășire de 
150 tone a planului propriu 
și cu peste 10 la sută a nive
lului planificat al productivi
tății muncii.

La originea acestor succe
se stă și spiritul organizato
ric de care dă dovadă șeiul 
de brigadă și șeîii de schimb, 
transmiterea precisă a sarci
nilor pentru fiecare munci
tor, buna coordonare a acti
vității schimburilor.

Succesele 
bunei organizări
Una din brigăzile care ob

țin rezultate constant bune 
în Cadrul E.M. Uricani este 
cșa condusă de PAVEI. MA- 
DARAS. Caracteristic grupei 
este faptul că execută in 
condiții calitativ superioare 
atît lucrările, de abataj, cit și 
lucrările de pregătiri 
te.

In prezent brigada 
ză Ia abatajul cameră 
la preabatajul nr. 3,

aferen-

lucrea- 
nr. 3 și 

unde, 
printr-o bună organizare a 
muncii și prin utilizarea ra
țională a fondului de timp 
disponibil, brigada își depă
șește sarcinile de plan. Ast
fel, la sfîrșitul decadei a 11-a 
a lunii iunie, planul de pro
ducție al qrupei a fost de
pășit cu peste 1.00 de tone în 
condițiile realizării nivelu
lui planiiicat al producti
vității muncii.

La invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, vineri 
dimineața a sosit în Capitală 
prințul Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian, președin
tele Frontului Unit - Național 
al Cambodgiei. cu soția, prin
țesa Monique Sianuk, care face 
o vizită neoficială în țara 
noastră.

Vizita prințului Norodom 
Sianuk, eveniment de seamă 
în cronica legăturilor de prie
tenie și colaborare dintre po
poarele român și cambodgian, 
constituie o nouă și puternică 
expresie a simpatiei și solida
rității militante a poporului 
nostru cu lupta eroică a po
porului cambodgian, cu acțiu
nile întreprinse de Guvernul 
Regal de Uniune Națională de 
sub egida F.U.N.C. în apărarea 
ființei și libertății naționale, 
a dreptului imprescriptibil de 
a dispune de propriile destine,

conform voinței și intereselor 
legitime ale acestuia.

Sosirea înalților oaspeți a 
avut loc la aeroportul interna
țional Otopeni.

Pe frontispiciul aerogării au 
fost arborate drapelele de 
stat ale României și Cambod
giei, care încadrau portretele 
președintelui Consiliului 
Stat, Nicolae Ceaușescu, 
prințului Norodom Sianuk. 
mari pancarte era înscrisă 
limbile română și franceză 
rarea : „Bun . sosit în România 
Alteței Sale Regale, prințul 
Norodom Sianuk, șeful statu
lui Cambodgia, 
Frontului Unit 
Cambodgiei".

La ora 11,30, 
care au călătorit 
a aterizat.

La coborârea din avion, prin
țul Norodom Sianuk și prințe
sa Monique Sianuk au fost 
salutați cu căldură de tovară
șul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, de to
varășul ton Gheorghe Maurer

de 
Și 

Pe 
în 
u-

președintele
Național al

aeronava cu 
înalții oaspeți

și soția, Elena Maurer, de to
varășii Miron Constantinescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, George Macovescu,.- 
ministrul afacerilor externe.

Cei doi șefi de stat își string 
călduros 
șează.

Prințul 
prezintă 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, personalitățile ofi
ciale care-1 însoțesc: leng
Sary, trimis special al Fron
tului Național Unit și al Gu
vernului Regal de Unitate Na
țională al Cambodgiei : Alte
ța Sa Principesa Norodom 
Keth Kanya ; Sarin Chhak, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al F.U.N.C. 
si ministrul afacerilor externe 
al G.R.U.N.C., cu soția ; doam
na Kou Roun ; general Duong 
Sam Ol, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central 
al F.U.N.C. și ministru al e-

mîinile, se

Norodom 
tovarășului

îmbrâți-

•Sianuk 
Nicolae

(Continuare în pag. a 4-a)

Intîlnirea dintre președintele
Nicolae Ceaușescu

și prințul Norodom
Vineri după-amiază, la Pa

latul Consiliului de Stat, au 
avut loc convorbiri intre 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, președintele Consi
liului Național al Frontului 
Unității Socialiste, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, Nicolae Ceaușescu.

și șeful statului Cambodgia, 
președintele Frontului Națio
nal Unit al Cambodgiei, Alte
ța Sa Regală prințul NorOdom 
Sianuk.

Continuînd dialogul fruc
tuos stabilit între cei doi șefi 
de stat cu prilejul întîlnirilor 
precedente, convorbirile din
tre președintele Nicolae

Sianuk
Ceaușescu și prințul Norodom 
Sianuk au abordat probleme 
bilaterale și internaționale de 
interes comun, într-o atmos
feră de cordialitate, de depli
nă înțelegere și stimă recipro
că, care caracterizează relați
ile de prietenie și solidaritate, 
militantă dintre 
mân și poporul

poporul ro- 
cambbdgian.

Vizită protocolară
Altețele Lor Regale, prin

țul Norodom Sianuk, șeful sta
tului Cambodgia, președintele 
Frontului Unit Național al 
Cambodgiei, și prințesa Moni
que Sianuk, au făcut, vineri 
seara, o vizită protocolară to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, președintele Consi
liului Național al Frontului 
Unității Socialiste, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, și. tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La întîlnire au participat 
tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului 
de Miniștri,. și țo.varășa Elena 
Maurer, tovarășii Miron Con- 
stantiriescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, George 
Macovescu, ministrul afaceri
lor externe.

Au participat, de asemenea,, 
leng Sary, trimis special al 
Frontului Național Unit și al 
guvernului regal de 
națională - - — ■ 
Sambath, 
Politic al

unitate 
al Cambodgiei, Huot 
membru ai Biroului 
C.C. al F.U.N.C., mi-

■

publice, alnistrul lucrărilor 
telecomunicațiilor și al recon-: 

strucției, ambasadorul Regatu
lui Cambodgiei în România, 
cu soția, Alteța Sa prințul 
Sisowath Methavi, directorul 
de cabinet al șefului statului.

întrevederea dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu și Alte
țele Lor Regale, prințul Noro
dom Sianuk și prințesa Moni
que Sianuk, s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă cordi
alitate, de prietenie.

(Agerpres)

Ministrul de stat Julian Amery
In ziua de 22 iunie, tovară

șul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe Julian -Amery, 
ministru de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe și al Com- 
monwealthului al Marii Bri
tanii. Oaspetele, care ne vizi
tează țara la invitația Minis
terului Afacerilor Externe, a 
fost însoțit de Winston 
Churchill, deputat, secretar 
parlamentar personal, și M. 
Goulding, secretar particular.

La întrevedere au participat 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, și Mircea 
Malița, consilier al președinte
lui Consiliului de Stat.

De asemenea, au fost pre- 
zenți Derick Rosslyn Ashe, 
ambasadorul Marii Britanii la 
București, și Popa Pretor, am
basadorul României Ia Lon
dra.

Mulțumind pentru onoarea 
de a fi primit, Julian Amery 
a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din partea 
premierului Edward Heath și 
a ministrului de externe, Alee 
Douglas-Home, întregul lor 
respect și expresia dorinței de 
a dezvolta o colaborare foarte 
apropiată între cele două țări 
în viitor.

Intr-o atmosferă cordială, 
au fost discutate cu acest pri
lej probleme privind relațiile

și de altă 
două țări,

politice, economice 
natură dintre cele 
exprimîndu-se satisfacția pen
tru evoluția lor pozitivă și 
interesul comun pentru pro
movarea mai largă, pe multi
ple planuri, a raporturilor 
româno-britanice.

In cadrul schimburilor de 
vederi asupra unor aspecte 
principale ale vieții internațio
nale, au reținut îndeosebi a- 
tenția problemele actuale ale 
securității europene, ale de
zangajării militare și dezar
mării în această zonă, precum 
și cele referitoare la. Confe-

rința general-europeană, a 
cărei apropiată convocare a 
fost apreciată ca un moment 
de o importanță deosebită 
pentru edificarea unui climat 
de pace și colaborare în Eu
ropa, în întreaga lume.

Președintele 
Ceaușescu a rugat 
pete să transmită 
tea sa 
Heath 
Home salutări și urări cordi
ale, împreună cu dorința de 
a se realiza o colaborare mai 
bună între România si Marea 
Britanie.

domnilor 
și Alee

Nicolae 
pe oas- 

din par-
Edward 

Douglas-

Ministrul 
al dezvoltării

iranian
și locuințelor

după cum 
reiese și 

de impresii

Doina
Boțan,
mescu, Mihaela 
culescu, 
mo,
Mihaela Abalâșiu, Ro- 
dica Arcz, 
pescu, 
Moldovan
Malide, Elena Juncu. 
Rodica Noșlocan, 
Georgeta Staicu 
lista ar putea conti-

Eluța Po-
Alexandra 

Daniela

Despre aceasta insă in cele
Petroșani Și

(Continuare in pag. a 3-a)

I. LICIU

CĂMINELE MUNCITOREȘTI Șl ORELE OE
DESTINDERE ALE TINERILOR NEF1MILIȘTII

La sugestia... celor ce le locuiesc (și care 
ar dori mult să găsească în casa lor tem
porară suficiente mijloace de destindere, 
de educație, care să-i țină locului, Ia orele 
serii și să le lărgească în continuu orizon
tul de, cunoaștere), am vizitat, inopinat, 
câteva dintre căminele muncitorilor ne- 
familiști din Petrila, Lonea, Petroșani Și

Aninoasa. Condițiile de cazare se mențin 
în genere aceleași, inscriindu-se in peri
metrul de la acceptabil pină la foarte bine. 
In ce privește posibilitățile de petrecere 
plâcut-utilă a timpului liber pe care le 
oferă aceste cămine, lucrurile nu stau... 
chiar pe roze, 
ce urmează...

se poate I
Am vizitat căminul de nefa- 

miliști „23 August" din Ani
noasa în 14 iunie. Seară fiind, 
ne așteptam să găsim gazdele 
prinse în activități recreativ- 
educative intense : citind o 
carte sau răsfoind o revistă 
interesantă, împrumutate de

la bibliotecă, vizionînd progra
mul de televiziune ori jucînd 
o partidă de șah, table sau 
remmy. Mă rog, se poate face 
cite ceva pentru a consuma cu 
folos spațiul de citeva ore ale 
unei seri. Cu o condiție însă : 
căminul să ofere cu generozi
tate mijloacele de care e ne
voie (și cu care a fost dotat), 
pentru desfășurarea activită
ților cultural-recreative pro
prii și, totodată, ambianța ne
cesară.

Ne-am îndreptat, așadar, 
pașii spre camera care face o- 
ficiul de club. Surpriză ! Ușa 
și fereastra erau deschise la 
perete. In încăpere, întuneric. 
La prima vedere lăsa impre
sia unei săli de spectacole ca
re trăiește momente de res- 
piro între două reprezentații 
de unde tocmai au plecat spec
tatorii și unde aceștia au gus
tat din plin clipele de destin-

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri di
mineața. pe Kurosb Amuzaenar, 
ministrul iranian al dezvoltării 
și locuințelor.

La întrevedere a participat 
Vasile Patilineț, ministrul eco
nomiei forestiere și materiale
lor de construcții.

A fost, de asemenea, de față 
Sadegh Sadrieh, ambasadorul 
Iranului la București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a avut o convorbire, cordială 
cu ministrul iranian, în cadrul 
căreia a fost evidențiat carac
terul rodnic al colaborării e- 
conomice bilaterale, sublini- 
indu-se cu satisfacție faptul că 
înțelegerile convenite între 
președintele Consiliului de 
Stat al României și șahinșahul 
Iranului' se transpun cu suc-

au 
fa
in 
în 

c-o-

ces în viață, în folosul ambelor 
țări și popoare. Totodată, 
fost apreciate perspectivele 
vorabile ale dezvoltării, 
continuare, a conlucrării 
diferite domenii de interes
muri — între care și al mate
rialelor de construcții — pe 
baze reciproc avantajoase, și 
s-a exprimat voința comuna 
de a se găsi noi forme și acți
uni de cooperare, corespunză
toare potențialului actual al 
economiilor României și Ira
nului.

In cursul întrevederii, oaspe
tele a adresat calde mul
țumiri președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru onoarea de 
a fi primit, pentru prilejul o- 
fferit de a vizita România și de 
a purta convorbiri utile cu 
personalități ale vieții econo
mice, pentru ospitalitatea cu 
care a fost întîmpinat pretu
tindeni în țara noastră.

Lucrările Conferinței
internaționale a sindicateloi

din învâțămînt
Vineri dimineața au început 

în Capitală lucrările Conferin
ței internaționale a sindicatelor 
din învâțămînt. Organizată de 
Federația Internațională a Sin
dicatelor din Invățămînt în co
laborare cu Uniunea sindicate
lor din invățămînt, știință și 
cultură din Republica Socialis
tă 
pe 
sînt t
tuale ale educației tehnico-pro- 
fesionale și unitatea de acțiu
ne a organizațiilor educatorilor 
cu clasa muncitoare in soluțio
narea acestor probleme, re
unește delegații repre- 
zentînd sindicatele învățători
lor, profesorilor si educatori
lor din 44 de state ale lumii, 
precum si reprezentanți ai 
Federației Sindicale Mondiale

România. Conferința, 
a cărei ordine de zi 

înscrise probleme ac-

și ai UNESCO.
Lucrările Conferinței au fost 

deschise de Paul Delanoue 
(Franța), președintele Federa
ției Internaționale a Sindicate
lor din Invățămînt,

In numele guvernului Repu
blicii Socialiste România, parti
cipants la Conferință au fost 
salutați de tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul educației și învățămîntu- 
lui.

In numele Uniunii Generale 
a Sindicatelor, tovarășul Mihai 
Dalea, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., a salutat 
pe participanți.

In continuarea lucrărilor, 
participanții au ascultat o se
rie de referate.

(Agerpres)
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Schimb de experiență

Colaborarea între mișcarea

artistică de amatori și Școala

o problemă /

T. SFAT ARI

/ Sprneany

cinecluburilor

se 
de

și

filme 
(filme cu 
geografic, 

naturii

la 
românești și activita- 
filmul în rîndul tine- 
elevilor și copiilor. La 
datorită unui interes

cineaști amatori din Pe-
Șî

producții de 
școlarilor 

istoric, 
frumusețile

care nu întă- 
fel formațiile 
îndoială, școa- 
artă poate fi

de cultură qenerală. Acțiunea 
a fost urmată de o întîlnîre 

membri ai cinecluburilor

populară de artă

de
a-
de
La

frumos e chipul țării

ci •
din Valea Jiului. Au partici
pat
troșani. Lupeni, Vulcan 
Uricani care au prezentat o 
gală de filme inspirate din 

problematica contemporană 
a tinerilor.

Cărturarii
pașoptiști

O sută douăzeci și cinci de ani 
Rostogolește Oku-n bolovani, 
Peste un veac întreg și un pătrar 
Frunțile noastre luminos răsar. 
De roșu patos piepturile bat 
In timpul nostru rodnic și bărbat, 
In graiul țării mai răsună treaz 
Cuvîntul vremii voastre proclamind 
Intîiul răsărit de la Islaz.

Mișcarea artistică de ama
tori din Valea Jiului s-a lărgit 
și diversificat în formele con
crete de manifestare ilustrînd, 
pe de o parte, esența umanistă 
a societății socialiste care ofe
ră excelente condiții pentru 
dezvoltarea armonioasă a o- 
mului și, pe de altă parte, va
rietatea și profunzimea talen
tului adăpostit în om. In acest 
cadru relațional trebuie consi
derată Școala populară de artă, 
instituție de învăț.ămînt artis
tic care trebuie să fie un spri
jin real și constant pentru miș
carea amatoristică. Și acest 
sprijin are două aspecte — 
Unul direct, obligația elevilor 
de a activa în diferite formații, 
altul indirect, final — absol
venții să fie într-adevăr in
structori competent! sau mem
bri activi ai cluburilor și ca
selor de cultură care să aducă 
un spor de exigentă în peisa
jul artei promovate de amatori.

Aceste reflecții și deziderate 
(mai vechii) au fost prilejuite 
de producția școlii care încheie 
fiecare an de studii, ilustrînd 
progresele artistice ale elevi
lor. Orchestra școlii (dirijor 
pi ol. Gh. Cherecheș) este sur- 
prinzător de mare, cu posibili
tăți nuanțate de interpretare 
.acest potențial muzical a fost 
cuprins în interpretarea frag
mentului din opereta „Silvia" 
de Kalman). O impresie foarte 
bună a imprimat-o ansamblul 
de acordeoane (dirijor prof. 

FRUMOS F Cfff/W MR/f
/on

Este posibilă diversificarea muncii 
de cultură-educație cinematografică
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Francisc Szaboszlai) și, excep- 
tînd unele inegalități, grupul 
vocal. Dintre soliști s-a detașat 
Camelia Ilieș (anul V pian) cu 
o tehnică interpretativă înaltă 
și o înțelegere de spirit a mu
zicii lui Mozart („Fantezia"). 
Cu calități reale, ce se vor 
perfecționa, sînt elevij Lenuța 
Demeni (canto), Alexandru 
Peter (vioară), Iqnațiu Doboș 
(canto) și mulți alții. Acest 
concert reprezintă o verificare 
pentru munca de un an a pro
fesorilor, iar evoluția elevilor 
convinge că acest efort a dat 
rezultate. La fel stau lucrurile 
și cu clasa de actori condusă 
de prof. Alexandru Jeles.

In școala populară de artă 
elevii, pe lingă dezvoltarea 
artistică, primesc și o indispen
sabilă cultură de specialitate. 
Deci, cît beneficiu pentru 
mișcarea amatoristică 1 Dar, 
privind mai atent componența 
elevilor școlii, am încercat să 
observăm cîți provin de la clu
burile din Valea Jiului. E foar- 
te greu de spus, pentru că a- 
proape în totalitate sînt elevi 
ai diferitelor școli din Petro
șani sau Petrila 
resc în nici un 
cluburilor. Fără
Ia populară de 
urmată de oricine are calități 
în acest sens, dar o cuprindere 
mai rațională și a artiștilor a- 

• matori n-ar fi decît binevenită.
Pentru că, altminteri, însăși 
scopul existenței școlii, acela
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de a întări mișcarea artistică 
de amatori, nu e realizat decît 
parțial.

Dar nu numai școala e res
ponsabilă de acest fapt. In mod 
firesc la un astfel de spectacol 
final reprezentanții cluburilor, 
caselor de cultură, căminelor 
sau ai celor care au vizat favo
rabil înscrierea, tînărului la a- 
ceste cursuri (pentru că se 
solicită astfel de aprobări) nu 
trebuie să lipsească. Dar, de
zamăgire, nicj un director de 
club n-a fost prezent în sală. 
De ce? Probabil pentru că 
n-au trimis pe nimeni la cursuri.

Apare limpede lipsa de co
laborare dintre școală și miș
carea amatorilor. Și atunci tre
buie să ne întrebăm: ce se în- 
timplă cu absolvenții acestei 
instituții? Întăresc ei formați
ile din Valea Jiului ? Toate clu
burile au nevoie de instrumen
tiști, de soliști care să posede 
o pregătire tehnică menită să 
le evidențieze mai clar talen
tul, de instructori pentru bri
găzi. Și cu toate acestea, nu 
s-au gindit la posibilitățile 
școlii populare de artă oare, 
de altfel, nicj nu și-a propus 
un scop constant din cuprinde
rea artiștilor amatori activi.

Relațiile existente între 
Școala populară de artă din Pe
troșani și cluburile din Valea 
Jiului reprezintă încă o pro
blemă, dificilă, care se răs- 
frînge negativ asupra calității 
mișcării artistice de amatori.

Cinematografia este cunos
cută ca fiind arta cu cea mai 
largă sferă de accesibilitate în 
zilele noastre. Disimulată de 
cele mai multe ori, funcția 
sa complex educativă este, to
tuși, mereu prezentă. In aces
te condiții se impune o acțiu
ne de modelare, de dirijare a 
preferințelor spectatorilor că
tre acele filme care posedă 
atît o valoare artistică remar
cabilă — și care, adeseori, e 
insuficient sesizată din cauza 
intrigii care-i absoarbe pe 
spectator —, dar și un bogat 
conținut de idei care să dez
bată probleme umane majore. 
Și această acțiune se face prin 
diverse canale specializate 
(critica), nelăsînd indiferenți 
nici pe lucrătorii din rețeaua 
de -difuzare a filmului. In a- 
cest sens, anualul concurs pen
tru lucrătorii din rețeaua ci
nematografică, organizat de 
Consiliul culturii și educației 
socialiste și Centrala Româ- 
nia-film pentru activitatea 
popularizare a filmelor și 
tragerea spectatorilor, este 
o neîndoielnică valoare.

In cadrul relațiilor de colabo
rare existente între casele de 
cultură din Petroșani și Timi
șoara astăzi și mîine, în Petro
șani, are loc un schimb de ex
periență culturală. Cu acest 
prilej se au în vedere și ilus
trările practice ale activității 
cultural-artistice care se des
fășoară la Timișoara — forma
ția vocal instrumentală „Clasic

ediția 1972 a concursului, co
lectivul de lucrători de la ci
nematograful din Vulcan a 
ocupat locul al doilea pe țară, 
demonstrînd o muncă susți
nută de educație a gustului 
spectatorilor.

— Concursul nostru, ne 
spunea tov. Gheorghe Dobres- 
cu, din cadrul întreprinderii 
cinematografice a județului 
Hunedoara, are două obiecti
ve : atragerea publicului 
filmele 
tea cu 
r.etului, 
Vulcan, 
constant, s-a reușit ca, în 1972, 
0 proporție de 42 la sută din 
numărul total de spectatori 
să vizioneze filmele naționale 
In ceea ce privește al doilea 
obiectiv, lucrătorii de la cine
matograful premiat cu locul 
fi pe țară au organizat acțiuni 
tematice cu filmul, simpozioa
ne cu elevii și, săptămînal, să 
susțină 
adecvate 
caracter 
despr» 
etc.).

XX” susține spectacole de mu
zică ușoară la Lupeni (astăzi, 
ora 20) și Petroșani (duminică, 
ora 19), iar echipa de teatru 
interpretează celebra comedie 
a fui I.L. Caragiale „O noapte 
furtunoasă". Schimbul de expe
riență iși propune să stabileas
că un contact sistematic între 
artiștii amatori din cele două 
orașe, să fie un schimb de opi
nii cu scopul de a fi îmbunătă-

conștiință 
consideră u 
modelare 

discernământului

Colectivul de lucrători de 
Ia cinematograful din Vulcan 
— Maria Mocanu (responsa
bil), Ana Szabo, Ana Boch (o- 
peratori), Noenii Kernacs (ca
sieră), Anastasia Marcu (con
troloare), și Olga Lupu (în
grijitoare) — s-a remarcat, în 
ultimă analiză, prin conștiința 
profesiunii, 
care 
tor 
tului 
spectatorului. Această frumoa
să distincție se încadrează în 
eforturile întreprinderii cine
matografice pentru a găsi for
me noi în activitatea cultural- 
educativă cu filmul.

Remarcăm, cu uceșt prilej, 
inițiativa „Filmul politic la 
locul de muncă", desfășurată 
și în Valea Jiului (în sălile 
de apel ale minelor Lonea, 
Petrila, Uricani, Lupeni, Ani- 
noasa, Vulcan, Dîlja) în cin
stea aniversării proclamării 
Republicii. Activitățile de 
cultură și educație cinemato
grafică sînt binevenite, trebuie 
diversificate și extinse pentru 
a se transforma într-o metodă 
de muncă permanentă. 

țită munca cultural-artistică în 
conținut și formă de manifesta
re. Consemnăm această iniția
tiva culturală cu încrederea că 
șî celelalte cluburi muncito
rești din municipiu iși vor com
pleta metodele de muncă prin 
organizarea unor schimburi de 
experiență, similare sau mai 
complexe, cu instituții culturale 
din Valea Jiului sau din 
localități.

Traian FILIMON

In freamăt cald cînd inima viorii 
De-a ta simțire, simplu se cuprinse, 
Meleagul Mioriței viață prinse 
Și oameni, cer și ape, munții, norii. 
Se regăsiră-n cîntece aprinse, 
In care doina revărsă fiorii ;
Ai înțeles că fără soare, zorii. 
Nu fulgeră pe creste flori încinse. 
Te retrăim in clarul melodiei. 
Cum tu ai fost, cu inima tumult, 
De mîngîieri, și te iubim mai mult, 
Și azi. din fructul artei tale sameni 
Sub bolta lumii simburul frăției. 
In simfonia dragostei de oameni !...

loan CHIRAȘ 
muncitor tipograf

Pluguri de veacuri taie brazda 
în vatra stinsă sub cenușă. 
Semințe moarte string cu teamă 
din valul vremii în căușe, 
Și le jertfesc făpturii mele 
pe-altarul vaietelor mute.
S-aud cum cheamă-n glas de cronici 
ecoul clipelor trecute.
Șî parc-aud cum plînge griul 
pe strune candide de șuier, 
Cum zbiară oile, minate 
de-un vis descătușat din fluier, 
aud cum scîrție obada 
la roata carului cu boi, 
Cum se cufundă-ncet opinca 
în negrul toamnelor noroi. 
Cum strigă glia descuiată 
de fierul asudat al sapei, 
Cum plînge cumpăna-nserării 
cînd turmele se-nchină apei. 
Citesc icoana altor veacuri 
din slova ștearsă de pămînt. 
Și anii grei îmi trec prin minte 
ca un fior adus de vînt.
Printre urcioarele de pulberi 
de valul veacurilor sparte.
Și sorb, sub penele tăcerii, 
căldura trupurilor moarte.

Valeriu BUTULESCU, 
student

Comitetul municipal U.T.C. 
a organizat joi după amiază 
faza municipală a concursu
lui „Olimpiada minerilor" (pe 
primele locuri s-au clasificat, 
în ordine, formațiile de la mi
nele Dîlja, Lonea și Lupeni), 

binevenită formulă menită să 
sporească interesul tinerilor 
în pregătirea profesională și

Cu noi orașe răsărite-n zori
Și coșuri de uzine pînă-n nori, 
Cu ciocîrlii suind în slăvi albastre, 
Frumos și drag e chipul țării noastre.

Și fiecare colț, în șes, în deal, 
Noi, simplu îl numim pămînt natal 
Și cum se-ntorc cocoarele-napoi, 
La sînul lui, așa ne-ntoarcem noi.

Frumos e chipul țării noastre dragi 
Cu largi cîmpii și cu păduri de fagi, 
De-aici din nord și pîn-la marea-albastră 
Pămint străbun, tu ești mîndria noastră.

Cowboy
Poate că filmul „Cowboy" nu 

este un mare western, dar, în 
mod sigur este un film fru
mos in care imaginea minuna
tă ne întinerește inimile și ne 
face avizi de cavalcade dure și 
sănătoase, convingîndu-ne 
de victoria posibilă a 
slabi împotriva 

Și 
celor 

celor mari și

PE ECRANE
ca toate cele- 

acest qen, este 
sănătos spirit

rai. „Cowboy", 
lalte filme de 
condus de un 
etiic.

Acțiunea e simplă și încor- 
<1 ila. Pentru a-și trasporta tur
ma de vite, de-a lungul a 600 
de kilometri, fermierul Wil 
Andersen angajează tinerii din 
sat înlrucît adulții plecaseră, 
atrași de febra aurului. In 
timpul călătoriei, el găsește în 
Rossignol, un bucătar negru, 
un bun prieten care-i modelea
ză firea 
fidentul 
vestește 
aj săi și 

ursuză, devenind con- 
său. Andersen îi po- 
moartea celor doi fii 
faptul că, de atunci, a

pierdut obișnuința unui limbaj 
comun cu tinerii. Datorită u- 
morului lui Rossignol, el în
cepe să privească cu mai multă 
indulgență fanteziile băieților, 
încet, încet, tinerii încep să 
cunoască și să aprecieze cali
tățile deosebite ale luj Ander
sen, curajul, tenacitatea lui, 

manifestate mai ales cu prile
jul înfruntării cu trei răufăcă
tori care încercau să fure tur
ma. După o spectaculoasă lup
tă, Andersen e doborît sub 
ochii tinerilor care îl răzbună 
și duc turma la destinație. 
„Cowboy" se recomandă drept 
un film atractiv in care renu
mitul actor de gen western, 
John Wayne, interpretează un 
personaj traumatizat sufleteș
te, dar care luptă pentru trium
ful binelui aSupra răului, fiind 
prima calitate a mesajului u- 
man a acestui film.

Rulează la cinematograful 
.,7 Noiembrie" din Petroșani.

PANAIT
OCTA- 

față de 
dovedit

Istoria noastră literară con
semnează anul 1913 ca unul 
dintre cei mai vitregi prin dis
pariția prematură a pe nedrept 
uitatului critic literar ILARIE 
CHENDI și a poeților 
CERNA și ȘTEFAN 
VIAN IOSIF. Dacă 
CERNA destinul s-a 
deosebit de parcimonios rezer- 
vîndu-i doar 32 de ani de via
ță (1881-1913), Iui IOSIF i-a 
hărăzit un epilog de viață din 
cele mai neașteptate și zgudui
toare, sub povara căruia s-a 
prăbușit după cîțiva ani de 
zbucium și frămînt obsedant și 
mistuitor.

Născut la 23 octombrie 1875 
în Brașov.viitoiul poet și-a pe
trecut copilăria sub vraja fas
cinantă a peisajului montan, a 
codrilor de pe Tîmpa și Bucegi 
— care-și vor răsfrînge necon
tenit ecoul în sensibilitatea sa 
excesivă.

Studiile, începute la Brașov, 
le continuă la Sibiu, iar vacan
tele Ie petrece la bunicii1 săi 
din satele Vingard și Drăușeni, 
unde este fermecat de lumea 
miraculoasă a basmelor, a le
gendelor și a baladelor ce-i 
vor fertiliza mai tîrz.iu creația, 
revărsindu-se cu generozitate 
în cunoscutele poezii : „Gruia", 
„Pintea", Zmeoaica". „Frumoa
sa Irina", „Doina" 
anul 1891, părăsind Ardealul 
împreună cu familia sa, poetul 
iși continuă studiile la Bucu
rești, unde își trece 
restul în 1895 și se înscrie la 
Facultatea de litere și filozofie, 
ale cărei cursuri nu le urmea
ză însă, pe de o parte din pri
cina situației materiale deose
bit de precare, iar pe de alfa 
parte datorită antrenării sale 
integrale într-o bogată și va
riată activitate literară. După 
ce a îndeplinit puțin timp 
funcția de copist la Ministerul

ș.a. In

bacalau-

Caragiale. 
alături de 
pierdute" 
utilă

se-
Pe- 
au- 

a 
pentru

domeniilor, IOSIF devine, pen
tru scurtă vreme, în 1896, 
cretar al lui I.L. 
rioada petrecută 
torul „Scrisorii 
fost deosebit de 
tînărul versificator, care avu
sese prilejul să cunoască ex
cesiva exigentă cu care opera 

marele dramaturg în laborato
rul său artistic.

In urma debutului din 1892. 
cînd i se publică poezia ..Izvo
rul" în „Revista școalei" din 
Craiova, tînărul poet devine 
colaborator cu versuri origina
le și traduceri la publicațiile : 
Adevărul, Vieața, Gazeta să
teanului, Lumea nouă, Convor
biri literare și Epoca. Rodul 
activității poetice diD această 
primă etapă a creației sale îl 
constituie volumul 
..Versuri", publicat în 
caracterizat printr-o 
seninătate sufletească, 
tă dintr-o vibrantă și nealtera
tă dragoste de viață („Veselie", 

intitulat 
1897 și 
evidentă 

izvorî-

„Vară", „Lumea lor" ș.a.). Sub 
influența mișcării socialiste, cu 
care poetul luase legătură în 
1894 prin intermediul poetului 
ION PĂUN PINCIO, cu care a- 
vea multiple afinități, și-ndeo- 
sebi datorită sensibilității sale 
față de suferințele celor umili, 
în acest volum apar și piese 
ca : „Artiștii", „Surorile",. Goa
na" și „Domnul profesor" — 
în care străbate compasiunea 
pentru lumea năpăstuiților 
copleșiți de sărăcie și umilin-

ȘTEFAN Iii:rAVIAN IIISH
(60 de ani de la moarte)

In 1901, în timp ce se afla 
în străinătate, la invitația și 
pe cheltuiala prietenului său 
VIRGIL CIOFLEC, " 
volumul de poezii 
le", a cărui notă 
este oboseala și dezgustul, în- 
sinqurarea și dezamăgirea — 
pricinuite de o generală degra
dare a vechilor tradiții și vir
tuți. In volum se răsfrîngea. 
mai mult, ecoul unei dureroase 
experiențe de viață dintr-o pe
rioadă cînd, deși poetul era un 
nume cunoscut, se zbatea în- 
tr-o chinuitoare sărăcie. 
De-altfel sărăcia nu s-a înde
părtat niciodată prea mult de 
poet. Ilustrativ în acest sens 
este anul 1902, cînd fusese de
corat cu Bene Merenti, dar 
poetul n-avea haina de care 

îi apare 
„Patriarha- 
dominantă

sărși poată prinde medalia — 
situație tragi-comică și ironie 
dureroasă pentru artist din par
tea unui regim lipsit de cea 
mai elementară grijă față de 
adevăratele valori.

Un episod senin, care lumi
nează viața sfiosului și sensibi
lului poet, custode al bibliote
cii Fundației universitare, este 
dragostea pentru studenta NA
TALIA NEGRU, cu care se că
sătorește în 1904, cînd îmbra
că pentru prima dată fracul și 
trăiește împlinirea marii și u

nicei sale iubiri. Romanul aces
tei iubiri începută atît de ro
mantic în biblioteca universită
ții, se conjugă acum cu munca 
în redacția revistei Semănăto
rul, de care soții IOSIF sînt 
integral atașați, alături de N. 
IORGA, M. SADOVEANU, D. 
ANGHEL și ILARIE CHENDI. 
Poezia i se încarcă de sensuri 
noi, luminate de credința în 
idealuri nobile și generoase.

Din această perioadă datea
ză și începuturile colaborării 
lui IOSIF cu Dimitrie Anghel, 
care avea să impună în litera
tură numele misterios al lui 
A. MIREA, autorul unui valo
ros și bogat număr de opere 
(„Legenda funigeilor", „Calei
doscopul lui A. Mirea", „Come
ta", „Carmen seculare", „Cire- 

șui luj Luculus").
Prietenia și colaborarea ce

lor doi poeți — cea mai fruc
tuoasă din istoria noastră li
terară — ia sfîrșit într-un mod 
uluitor și neașteptat de dure
ros pentru IOSIF: în anul 1911, 
cînd Natalia îl părăsește pen
tru a se. căsători cu Angliei 
care — departe de idealul cla
sic de odinioară — nu putea 
renunța la iubire,.de dragul u- 
nei prietenii. Absurdul acestei 
întîmplărj inexorabile și capri
cioase a zguduit din temelii 

cele trei destine, ce nu și-au 
mai regăsit integral echilibru1, 
și fericirea.

întregul său zbucium, decan
tat în retortele iubirii, este re
vărsat cu generozitate și no
blețe în volumul „Cîntece", pu
blicat în 1912, dedicat Natalie:, 
volum ce este un adevărat imn 
închinat iubirii ce se dorea 
absolută si nemărginită.

învăluit într-o sinqurătate și 
tristețe sfîșietoare, poetul se 
stinge în zorii zilei de 22 iunie 
1913. Vestea mortii sal= 
fectează atît de profund 
bunul său prieten
CHENDI, incit acesta se șinu 
cide. Peste un an îi 
și Dimitrie Anghel, iar Helianta 
(Natalia Negru) avea să supra
viețuiască pe tărîmul unor is

îl a-
pe

ILARIE

urmează

și 
în-
și 
o- 
în

vi- 
li- 
de 
își
e-

Poet 
rrMa- 

iniaqin cuceritoare 
de o rară ran ta-

ST. O. IOSIF ' eșto 
unei hoqate la vin

uri ooerice ru a- 
în lumea e-

pășiri de 49 de ani între um
brele dureroase ale celor dis
păruți.

Apărut în perioada epiqonis- 
muiui eminescian, în momen
tul strălucirii lui Coșbuc și al 
afirmării lui Goga, ST. O. IO
SIF are meritul de a-și fi asiqu- 
rat un loc specific și o notă o- 
riginală în literatură. Deschisă 
une! arii tematice bogate' 
variate — ce îmbrățișează 
deosebi satul cu bucuriile 
tristețile sale răsfrînte în 
chii senini ai copiilor sau 
melancolia bătrîmlor orașul 
cu umilii și nepăstuiții săi ; zi
lele mar: ale istoriei ; eroii fol
clorici și natura în ecourile 
căreia și-a răstrînt exuberanta 
și durerea poezia lui IOSIF 
este expresia artistică a unei 
sensibilități autentice și since
re caracterizai prin discreție 
și qinqășie. Departe de adînca 
și ampla reflexivitate emines
ciană străină lirismulu obiec
tiv al lui Coșbuc și fără 
qoarea profetică a iui Goga 
rica lui IOSTF este o suită 
lieduri în versurile c’jjj-eja 
răsfrînq vibrațiile nuanța1' 
courile doine românești, 
al ronfes’uni: intime < 
Uzată în 
și-n versuri 
bililale 
creatorul 
tur> de mini 
cordur- ce cbivluc
moliilor d< duioșie, exubetanță, 
însingurare, iubire. nosialqie, 
tristețe, voioșie, umor sau me
lancolie. Acest fond uman sin
cer și d?s< hts al creației sale 
asiqură podului ȘTEFAN 
OCTAVIAN IOSIF o perenii și 
vie actualitate.

Prof. Dumitru SUSAN
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Informații de partid
Miner de

„mina întii

Dezbaterile finale 
la cursul ideologic

Temele dezbătute in cadrul 
cursului de doi ani al învă- 
tămîntului ideologic au con
tribuit la cunoașterea de că
tre cele 39 educatoare de Ia 
grădinițele de copii din Pe
troșani a conținutului multor 
documente de partid și de 
stat.

In atenția cursantelor s-a 
aflat în ultima perioadă stu
dierea documentelor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 3-5 mai
1971, ale Conferinței Națio
nale a partidului din iulie
1972, a documentelor plena
rei din 20-21 noiembrie 1972 
precum și ale celei din 28 fe
bruarie — 2 martie a.c. Or
ganizația de partid din cadrul 
grădinițelor și propagandis
tul și-au îndreptat atenția cu 
deosebire spre pregătirea te
meinică, din timp, a dezbate
rilor finale. Discuțiile care au 
avut loc la prima dezbatere 
din ultima parte a lunii mai. 
precum și dezbaterea finală 
de la sfîrșitul acestei luni au 
fost axate pe aprofundarea 
celor șapte teme recomanda
te pentru studiu privind per
fecționarea organizării și 
conducerii economiei națio
nale, îmbunătățirea continuă 
a formelor și metodelor de 
organizare și conducere a 
vieții sociale, adîncirea de
mocrației în toate comparti
mentele, rolul școlii și al ca
drelor didactice în educarea 
tinerei generații, probleme 
ale politicii externe a Româ
niei.

Cursantelor Ii s-au ' făcut 
cunoscute, de asemenea, ho-

tărîrile ' conferințelor jude
țeană și municipală de partid 
și modul de a acționa cu efi
ciență pentru înfăptuirea sar
cinilor ce 1" revin.,

In decursul celor doi ani 
d.e studiu, multe din proble- 
m ■ au fost discutate pe larg 
și aprofundate rămînînd ca în 
cadrul dezbaterilor finale 
să se releve noul, pu
nerea în evidență a 
măsurilor luate de partid 
pentru dezvoltarea viitoare 
a țării.

Pînă la ultima dezbatere fi
nală trebuie .să se studieze 
temeinic materialul bibliogra
fic recomandat pentru ca 
discuțiile să fie bogate și la.' 
ele să participe toate cursan-, 
tele.-

Datoria de a fi 
vigilenți, de a întări 

disciplina muncii 
încadrarea în exigențele 

activităților desfășurate în 
întreprinderi și instituții, dis
ciplina în muncă, constituie 
obligații primordiale ale fie
cărui salariat. Comuniștii din 
cadrul Oficiului municipal de 
poștă și telecomunicații sini 
conștienți de necesitatea res
pectării și întăririi discipli
nei în muncă și a răspunderi, 
fiecărui salariat față de în
deplinirea corectă a sarcini
lor încredințate. In această 
direcție o mai mare preocu
pare s-a observat în ultima 
vreme din partea oficiantelor 
Elisabeta Dumitrana. Paras- 
chiva Adămuț, Viorica Pop, 
a factorilor poștali Constan

tin Cățan, Petre Stelescu și 
Paul Afrim care au servit 
prompt și conștiincios publi
cul cu abonamentele la ziare 
și alte trimiteri poștale. S-au 
constatat însă și cazuri de sa- 
lariați, ca Viorel Ienulescu, 
Maria Niculescu, Iacob Ie
nulescu care nu s-au preocu
pat în suficientă măsură de 
realizarea sarcinilor încredin
țate. Factorița Irina Giurgiu 
a încălcat normele de servi
ciu ceea ce a făcut posibilă 
achitarea eronată a unui 
mandat portal. De asemenea, 
ca urmare a încălcării grave 
a eticii de serviciu, prin nea- 
chitarea unor mandate poș
tale și însușirea sumei de 
peste 1 400 lei, cu semnături 
false, factoriței Maria Dără- 
ban i-a fost desfăcut contrac
tul de muncă și a fost trimi
să în judecată. Nici factori- 
ta Ileana Babeu nu a înțeles 
ce înseamnă disciplina mun
ci, și îndeplinirea obligațiilor 
de serviciu. Altceva ce ar pu
tea să explice ’’’•auda adusă do 
ea instituției pentru care, ca 
și colega amintită mai sus, a 
fost deferită justiției.

Din inițiativa organizație' 
de partid și a conducerii ofi
ciului pentru a se trage în
vățămintele cuvenite, aceste 
cazuri au fost dezbătute du 
toți salariații, iar procesele 
celor două factorițe vor fi ju
decate .în instituție. Totodată 
aceste exemple negative tre
buie să amintească mereu co
muniștilor, tuturor lucrători
lor din instituție de obligația 
ce o au de a fi mereu vigi- 
Ienți, de a lupta pentru întă
rirea disciplinei și răspunde
rii în muncă.

Vasile COCHECf 
activist de partid

(Urmare din pag. 1)

Eficiență sporită practicii

de vară a studenților
ta 1 iulie, cînd emoțiile ul

timului examen vor fi trecut, 
unitățile miniere din județ și 
din țară își vor deschide por
țile studenților de la Institu
tul de mine din Petroșani care 
se vor răsfira în numeroase lo
calități minerești, în vechi cen
tre industriale, pentru efec
tuarea practicii de vară. Pen
tru cei 414 strjdenți de la fa
cultatea de mine (277 de la 
secția ingineri, 187 de la sub- 
ingineri) și 208 studenți de la 
facultatea de electromecanică 
minieră — (149 ingineri, 59 
subingineri) au fost stabilite 
deja centrele de practică, du
pă mai multe criterii. Astfel, 
pentru studenții anilor mici 
s-a hotărît efectuarea unei 
practici de inițiere în minerit 
urmărindu-se îndeosebi însu
șirea N.D.P.M., cunoașterea lu
crărilor miniere. Ea repartiza
rea lor s-a ținut seama de o- 
bligativitatea studenților de

a efectua, în perioada studen
ției cel puțin o practică de va
ră la cărbune și una la mine
reuri. Se urmărește, de aseme
nea, în pregătirea programu
lui de practică posibilitatea de 
a ajunge ca în final studentul 
să dobîndească o calificare. In 
acest sens s-â trecut și la ela
borarea unor programe de 
practică pe fiecare secție dc 
specialitate și.an de studii.

Pentru organizarea riguroasă 
a activității studenților în pro
ducție s-au definitivat din 
timp activitățile de contrac
tare cu toate centrele de prac
tică. La exploatările miniere 
Vulcan, Dîlja, Uricani, Lupeni, 
Aninoasa, Barza, Deva, Bălan. 
Motru, Voievozi, Sălaj, Uri
cani, Petrila, la preparația De
va, vor putea fi întîlniți, pe 
parcursul perioadei de prac
tică, studenții facultății de 
mine.

Pe lîngă activitatea produc-

O halucinație cu 
...stupefiante !
Ștefan Neacșu în vîrstă de 22 

de ani, angajat la E. M. Lupeni, 
în ziua de 19 iunie a.c., după un 
chef strașnic făcut în ziua pre
cedentă, cînd a absentat și de 
la serviciu, a ajuns în gara Pe
troșani. Și așa dintr-o dată, s-a 
apucat să strige în gura mare că 
în trenul care urma să sosească 
în stație vor sosi niște... traficanți 
de stupefiante. Cu mare tărăboi 
a intrat în biroul recepției de 
cărbune din complexul stației, 
molestînd funcționarii de aici. Lo 
intervenția organului de ordine. 
Șt. Neacșu a răspuns prin vio
lență. Pentru ultraj cu violență la 
adresa organelor de stat și con-

turboreo liniștii publice a fost 
arestat și deferit justiției urmînd 
să-și primească răsplata.

Așa-i cînd te „droghezi" cu 
alcool și, pierzîndu-ți controlul, 
acționezi violent, iar pe deasupra 
mai visezi și... stupefiante !

Ce a căutat, 
a găsit !

Costachi Hodan, fiind anga
jat la E. M. Petrila a falsificat în 
mai multe rînduri citeva adeve
rințe, cu ajutorul cărora a reușit 
să obțină eliberarea unor car
tele de masă pentru cantina ex
ploatării. Apoi, locuind în că
min, a furat de la un coleg 600 
lei, de la altul un costum și ul
tima oară o scurtă de fîș. Dar, 
se vede că și in situația lui pro
verbul cu mersul ulciorului lo 
apă s-a adeverit. A fost prins. 
Pentru fals, furt în dauna avutu
lui particular și înșelăciune în 
dauna avutului obștesc, va avea 
ocazia ca pentru doi ani (la care 
i s-a mai adăugt un an) să se 
îmbrace și să mănînce pe gra
tis, după cum își dorise. Ce a 
căutat, a găsit !

tivă, studenții din anii III și 
IV ingineri, și II subingineri 
sînt antrenați și la acțiuni de 
culegere a datelor în vederea 
elaborării unor lucrări de cer
cetare științifică, cuprinși fi
ind, unii dintre ei, în diferite 
colective de cercetare la ca
tedrele de specialitate (mașini 
miniere, mecanică și rezisten
ță, electrotehnică ș.a.)

Alături de cîteva dintre ex
ploatările miniere enumerate, 
studenții facultății de electro
mecanică minieră își vor des
fășura practica Ia Cavnic, Să- 
sar, Cugir, la „Eleetroputere" 

, Craiova și „Eleetroban it“ Ti- 
1 mișoara, la Rovinari, Cîmpu- 
• lung, Livezeni, Baia Mare.

In stabilirea acestui evantai 
larg de locuri pentru practică 
s-a avut în vedere, în primul 
rînd, corelarea practicii cu 
programele analitice, pe ani 
de studii și specialități. Pen
tru cît mai buna organizare a 
acestor activități de impor
tanță esențială în pregătirea 
de, specialitate a studenților, 
s-a constituit un comandament 
de practică format din repre
zentanți ai comitetului jude
țean de partid, U.T.C., ai con
ducerii institutului, comitetu
lui de partid și U.A.S.C.» din 
institut.

De la șeful de lucrări, ing. 
Ilie Rotunjeanu, președintele 
consiliului U.A.S.C. din insti
tut, aflăm amănunte privitoa
re la rolul educativ ale practi
cii din acest an. Pe lîngă fap
tul că fiecare centru de prac
tică* beneficiază și de un res
ponsabil de practică pe linie 
de asociație, a fost convocată 
O ședință comună în cadrul 
municipiului cu secretarii 
U.T.C. din unitățile unde stu
denții fac practică, cu scopul 
de a-i integra pe noii practi- 
canți în viața organizațiilor 
U.T.C. respective. Sprijinului 
pe care acestea îl vor acorda 
pentru buna desfășurare a 
practicii i se va adăuga proiec
tarea unor filme documentare, 
colocvii cu muncitori și spe
cialiști.

Toate acestea sînt premise 
ale unei eficiente sporite a 
practicii de vară din acest an.

C. PETRUȚA

levizor, mașină de spălat, a- 
ragaz, frigider. Cum s-ar zice, 
tot ce trebuie intr-o locuință.

— Dumneavoastră, tovară
șe Negrea, aveți 20 de ani de 
minerit aici In Valea Jiului, 
perioadă in care ați partici
pat numai la lucrări de inves
tiții : săpări de puțuri, galerii, 
suitoare, planuri Înclinate, 
deci lucrări foarte pretențioa
se. Cînd ați semnat actul de 
prezență aici? își trece degetul 
prin părul frumos aranjat, se 
uită spre soția lui — Ioana — 
își accentuează parcă zîmbe- 
tul și, în sfîrșit, spune :

— Apoi, n-am de ce să o- 
colesc cum s-au petrecut lu
crurile. Am venit de la Tur- 
nu Severin în ’53, la mina Pe
trila. Aici am devenit miner 
și tot aici am cunoscut-o pe 
soția mea și iată-ne după 
douăzeci de ani tot îm
preună. Eu zic că e ceva nor
mal.

— Am putea vorbi, deci, 
despre o frumoasă statorni
cie...

— După doi ani de zile 
m-am transferat la mina Lo- 
nea, mină de care mă leagă 
cele mai frumoase amintiri. 
Si asta pentru că aici m-am 
format ca om, meseriaș, aici 
am devenit șef de brigadă și 
m-am convins pe viu că tră
ind și lucrînd 'între oameni 
de omenie devii la fel ca ei.

— Cum explicați faptul că 
ați rămas credincios lucrări
lor de investiții atîția ani ?

— Nu aș vrea să dau un 
răspuns neadevărat... Cred că 
aș putea să spun că am Sim
țit o chemare pentru aceste 
lucrări. M-am împrietenit cu 
piatra din adîncurile pămîn- 
tu/ui și cu oamenii cu care 
lucrez.

— Contați mult pe oamenii 
din brigadă în ceea ce vă 
propuneți să realizați ?

Întotdeauna întreaga briga
dă. colectivul a hotărît suc
cesele. Cei mai buni oameni 
din brigada mea sînt la ora 
actuală minerii: Gheorghe 
Stan, Mihai Moldovan, Gheor
ghe Foca și Zaharia Moga. 
Cu primul sînt împreună de 
vreo 15 ani. Mai 
ciu Constantin, 
Borca. Sînt băieți 
cesc conștiincios, 
mai laude.

— Ați gvut în 
oameni care vă creau proble
me în ale disciplinei ?

— L-am avut pe Plăiașu, 
dar s-a schimbat, își vede de 
muncă, n-am ce zice.

— Cum ați ajuns la mina 
de la Livezeni ?

— Simplu. Printr-o dispozi
ție a .Centralei cărbunelui. 
Aici am început magistrala la 
care lucrăm în prezent. Do
rim și ne străduim ca această 
lucrare să fie-în UnaL de-bu-• 

■ nă calitate, o magistrală dtira-*- 
bilă, să servească mulți ani . 
producția. ‘Art: 'o- lungime 
de aproape 3 000 de me
tri și sperăm că vom ajun
ge sub munte, la incinta Ma
leia, adică la capăt, la sfîrși
tul anului 1974. Asta însă de
pinde de foarte multe amă
nunte-

— Ce alte planuri aveți 
pentru viitor ?

— Să rămîn același miner 
hotărît și plin de abnegație, 
fiica mea, Silvia, să poată 
urma institutul minier, iar în 
rest sănătate să fie...

am pe Pîr- 
pe Ștefan 
buni, mun- 
merită nu-

brigadă și

Noi trasee de circulație în perspectivă
E.G.C. Petroșani studiază po

sibilitățile de creare în pers
pectivă a unor noi linii de au
tobuze menite să ducă la îm
bunătățirea transportului în co
mun din cadrul municipiului 
nostru.

Astfel, după terminarea pa
sajului C.F.R. suspendat, din

zona Aeroportului, autobuzele 
vor circula și pe traseul Surduc
— strada Anton Parin — Cuza 
Vodă — gara C.F.R. Petroșani
— str. Cărbunelui cu o frec
vență de două curse pe oră. 
Crearea noului traseu urmăreș
te descongestionarea circulați

ei pe actualele trasee, unind 
zone de mare importanță din 
punct de vedere economic și 
social (platforma industrială Li- 
vezeni cu mina Dîlja, gara ș: 
halele orașului Petroșani) îm
bunătățind transportul în carti
ere cu peste 20 000 de locuitori.

Sporirea eficienței economice 

a investițiilor
(Urmare din pag. 1)

crează fără echipamentul pre
scris de normele de protecție 
a muncii.

In cazul construcțiilor de lo
cuințe din panouri prefabrica
te mari s- semnalează în mod 
frecvent defecte de calitate, în 
special în ce privește finisajul 
acestor panouri. Defectele pro
vin mai puțin din fabricație, 
mai mult din transport și ma
nipulare qenerînd cheltuieli în 
plus ca urmare a lucrărilor su
plimentare impuse de remrdi- 
erea lor după montare. De alt

fel, se constată în ultimul timp 
o scădere în general a calită
ții lucrărilor la construcțiile de 
locuințe, motiv pentru care lis
tele de remedierj încheiate d? 
beneficiari la recepție sînt nu
meroase, amînîndu-se chiar re
cepțiile unor obiectiva pentru 
că există un volum mare de 
remedieri. Aceeași cauză expli
că și numărul mare de recep
ții intîrziate la lucrările exe
cutate de șantierul T.C.M.M. 
La lucrările executate de Șanti
erul I.L.H.S. există încă remedi
eri neexecutate la lucrările re
cepționate în anii 1971 și 1972.

Este evident că în activitatea 
constructorilor se manifestă o 
seamă de deficiente care co
boară nivelul rezultatelor sub 
cel obținut în anii precedenți. 
O astfel de situația nu poate 
să mulțumească pe nimeni. Co
lectivele de muncă din aceste 
șantiere dispun de capacitatea 
de a elimina lipsurile, iar ca 
urmare, această capacitate tre
buie mobilizată în vederea îm
bunătățirii substanțial-’ a acti
vității sub toate aspectele, re
alizării sarcinilor de investiții 
pe semestrul I în cele mai bu
ne conditiuni.

Deci, se
(Urmare din pag. 1)

ne-înfruptat cu 
hrană spirituală

să facem o ast- 
Incercînd 

din 
cu

dere și s-au 
saț dintr-o 
îmbelșugată.

Ce eroare, 
fel de comparație !
să alungăm întunericul 
sala de club, constatăm 
stupoare că nici măcar becul 
nu arde. însoțitorul nostru ră
sucește de mai multe ori co
mutatorul instalației electrice, 
dar văzînd că încercarea sa 
de a alunga întunericul e za
darnică, se mulțumește să 
dea o explicație de consolare:

— Tot nu avem ce vedea în 
sală. Televizorul este dus la 
reparație de cîteva zile, cu 
șah și garnituri de table sîn- 
tem dotați și nu prea sîntem.. 
Dacă vrei să te retragi la club 
să citești în liniște o carte, u- 
na care să-ți satisfacă gustu
rile, n-ai de unde să alegi pen
tru că volumele din bibliote 
că sînt mereu aceleași pe care 
le știm de ani și ani, cu filele în
gălbenite și prăfuite în rafturi : 
fondul de cărți ar mai trebui 
împrospătat și el din cînd în 
cînd cu niscaiva noutăți

— Insă ?
— Ce să mai lungim 

și așa biblioteca e mai
închisă iar cheia e la tovară-

însâ..

vorba 
mult

poate!
șui Cocota (administratorul 
căminului — n.n.)...

Ne-am îndepărtat de aceas
tă cameră neprimitoare, vitre
gită de chiar funcționalitatea 
și rostul ei. Prin geamul și 
ușa rămase deschise în urma 
noastră vîntul stîrnea un cu
rent rece. Se potrivea „de mi
nune" cu... răceala camerei...

...In fața intrării în cămin, 
sub cerul înstelat de iunie, 
grupuri, grupuri de tineri dea- 
bia se deslușeau dar se auzeau 
tăifăsuind, fredonînd frînturi 
de melodii din cine știe care 
film vizionat pe micul ecran, 
glumind și chicotind zgomo
tos. Haz de necaz ! își „omo
rau" și ei timpul cum puteau...

Joi dimineața un redactor al 
ziarului nostru a trecut din 
nou pragul clubului din cadrul 
căminului muncitorilor nefa- 
miliști din Aninoasa. Surpriză 
olăcută. Televizorul trecuse 
orin reparații și se aîla la lo
cul lui în stare de funcționare 
Lumina ardea și ea în încă
pere iar o mînă de gospodar 
lăsase amprenta curățeniei și 
ordinei. La una din mese era 
în toi o partidă de șah Așa- ■ 
dar, ceva spre bine s-a produs 
aici de Ia ultima noastră vi
zită. Deci se poate ' Și dacă se 
poate, să se poată și fără 
..impulsuri" din afară...

nerilor, am întîlnit-o la cămi
nul de nefamiliști al exploată
rii miniere Aninoasa, sectorul 
Livezeni, aflat tot în cartierul 
Aeroport. Aici se întîmplă de
seori ca unii tineri certați cu 
disciplina să facă scandaluri 
nocturne, deranjînd liniștea 
celorlalți. Din octombrie anul 
trecut, după cum ne relatau 
unii tineri, nu a mai avut loc 
nici o întrunire cu factorii e- 
ducaționali de la mină, nu s-a 
mai interesat nimeni de mo
dul în care locatarii căminului 
își ptetrec orele lor libere. Sa
la în care se află televizorul 
era închisă. Doar atunci cînd 
vreunul dintre tineri lasă bu
letinul la poartă, angajîndu-se 
totodată să răspundă de tele
vizor pînă la închiderea emi
siunii, se poate urmări progra
mul ! Iar celelalte activități, 
ca jocurile de șah, remmy nu 
se fac decît sporadic. Unii 
și-au găsit un fel de a-și „omo
rî timpul", jucînd cărți în ho 
Iul căminului, aruneînd restu
rile de țigări pe jos.

— In condițiile actuale, cînd 
nici Ia locurile de muncă mi
nerii nu se apropie de cei noi 
angajați, ba mai mult repar-

tizîndu-i din primele zile la 
muncile cele mai dificile, 
cînd la cămin lucrurile stau 
așa de rău, nu e de mirare că 
din cei 35 de tineri cîți ne-am 
angajat în februarie a.c. în 
aceeași zi, nu am mai rămas 
decît eu singur — ne spunea 
Vasile Preja, muncitor la sec
torul V Maleia, membru în co
mitetul de cămin.

Și ceilalți locatari cu care 
am stat de vorbă — Aurel 
lonescu, lăcătuș la F. S. H. Vul
can, membru în comitetul de 
cămin, Costică Curigan și E- 
manuel Filiinon, muncitori Ia 
sectorul V — Livezeni, ne-au 
relatat neajunsurile existente 
în cămin, pe care în parte am 
avut ocazia să le vedem și 
noi : lipsa fețelor de masă, lip
sa cărților tehnice și a unor 
apariții beletristice recente în 
biblioteca căminului, canalli- 
zarea băii de la parter . nu 
funcționează, opinînd totoda
tă, pentru o mai mare exigen
ță din partea conducerii minei 
și a administratorului căminu
lui împotriva abaterilor 
vîrșite de unii tineri de 
normele de conviețuire 
cămin.

O gazda
Aici sâ se ajungâ!

primitoare

Un reviriment, dar...
La Lonea, tinerii nefamiliști 

angajați ai exploatării minie
re locuiesc în două cămine, 
„cel vechi" și „cel nou", după 
cum sînt denumite.

De Ia vizita noastră ante
rioară, făcută cu cîteva luni 
în urmă la aceste cămine, cînd 
am constatat o serie de defi . 
ciențe de ordin gospodăresc, 
lucrurile s-au schimbat mult 
în bine. Cu ocazia ultimului 
raid efectuat la orele serii, 
am ayut plăcutul prilej de a 
consemna un reviriment în 
starea de lucruri existentă aici 
Pe coridoare, în camere și în 
spațiile de folosință comună 
curățenia domnea autoritar 
(Se vede mîna de bun gospo
dar- a noului administrator, E- 
mil Tănase, care se preocupă 
pentru ca tinerii să aibă con
diții optime de cazare). In sa
la unde se afla televizorul, 
mai mulți tineri urmăreau 
programul. In afară de tele
vizor, practic tinerii din că
minul vechi îșî mai pot petre
ce orele libere, doar jucînd șah 
și table. In rest, alte posibi
lități "rnr ati. "După “cum opi-‘ * r 

mdiGTOhrte "mulți rilititl-d^ei -±- 
Ak . su^serjetn

noi — ar trebui ca chri partea

cursii. Dai' pentru îndeplini
rea acestor deziderate — fi
rești, la urma urmei — trebuie 
în primul rînd ca inițiativele 
tinerilor să-și găsească mate
rializarea cu,ajutorul concret 
al factorilor educaționali de 
mină, organizațiile U.T.C. 
sindicat.

La căminul nou, situat 
cartierul „7 Noiembrie", 
toate că le sînt create tineri
lor condiții de cazare confor
tabile (2—4 persoane într-o 
cameră), în privința petrecerii 
timpului liber în cămin lu
crurile nu se prezintă la fel 
de bine. Aici nu există nici 
măcar un televizor (!?). Tar 
camerele, mici, unde locuiesc 
cîte două persoane, din lipsa 
spațiului, nu sînt dotate cu 
dulapuri pentru haine, tinerii 
fiind obligați să și le țină pe 
cuiere. Ar exista o soluție de 
rezolvare dacă la fiecare etaj 
s-ar elibera cîte o cameră ca
re să fie transformate în ves- 

„„ dulapuri...

comitetului U.T.C. al minei să 
primească un ajutor mai con
cret, să se facă simțită mai 
mult prezenta în cămin a fac
torilor direct răspunzători de 
îndrumarea și controlul acti
vității extraprofesionale a ti
nerilor. Unii și-au manifestat 
dorința de a practica diferite 
jocuri sportive (în acest sens 
amenajările unui teren de vo
lei în spatele căminului se gă
sesc într-un stadiu avansat), 
sau să participe la diferite ex

întreprinderea comercială 
locală de stat pentru 

alimentare publică Petroșani

anunță publicul consumator:
Primește înscrieri pentru abonamente la bucătăriile de 

bloc ce funcționează pe lîngă unitățile :
23 Transilvania din Petrila
71 Parîngul din Petroșani (Cart. Aeroport)
43 Perla din Vulcan
46 Cina din Lupeni

i Unitățile servesc meniuri bogate și diversificate, la prețul de 
7 lei, alcătuit din 3 feluri.

In toate restaurantele din Valea Jiului, se servesc :
— meniuri pensiune în sortiment bogat, la prețul de 9 lei;
— în fiecare dimineață, „zone" delicioase (jumătăți de 

porții), la prețuri convenabile : între 3—4 lei ;
— sandvișuri asortate ;
— micul dejun.
+ Onorăm orice comandă la domiciliu pentru produse de 

cofetărie—patiserie, pentru diferite ocaziuni, prin casele de 
comenzi ce funcționează pe lingă unitățile :

— Cofetăria nr. 9 „Nufărul" din Petroșani — telefon 1511;
— Cofetăria nr. 65 „Corso" din Lupeni — telefon 227 ;

Laboratorul de preparate reci din Petroșani — telefon 
1817 — oferă o gamă variată de preparate și semipreparate de 
bucătărie.

Valoarea unei comenzi trebuie să fie de minimum 50 lei, 
la care se percepe taxa de transport.

Mica publicitate
VIND Gordyny. Telefon 1421. Zilnic orele 17—19.
PIERDUT legitimație de student pe numele Focuțescu 

Mircea. O declar nulă.
PIERDUT legitimație de student pe numele Sîrb Ion. O 

declar nulă.

la
Ș>

în 
cu

preocupare, 
în altul■ ■■

situat
nr. 37, 
Petro- 
într-o 
de la

Căminul T.C.H.-ului, 
pe str. Independenței 
din cartierul Aeroport 
șani, ne-a întîmpinat 
ambianță plăcută încă
intrare. Cei peste 360 de con
structori, în majoritatea lor 
tineri, care locuiesc aici au cre
ate condiții optime de cazare 
și de petrecere a timpului li
ber. însoțiți de tovarășul Ion 
Chircă, președintele comitetu
lui de cămin, am vizitat cîteva 
camere. Tinerii Petru Groza 
vu, zidar, Arsene Țaga, meca
nic auto. Iulian Grozavu, ins
talator, Nicolae Bălan și Cos- 
tel Enache, fierar-betoniști 
s-au declarat întrutotul mul
țumiți de condițiile în care 
locuiesc și pe care le au pen
tru a-și petrece orele libere.

In clubul amenajat la par
terul căminului am întîlnit ti
neri în fața micului ecran, al
ții jucînd șah, remmy în sala 
destinată acestui scop. Și bi
blioteca, după cum ne spunea 
tovarășa Ghizela Kosznaș, res
ponsabila clubului, numără 
45 de cititori. Aici au avut loc 
simpozioane și dezbateri pe 
diferite teme organizate cu 
sprijinul casei de cultură. Deci, 
activități car.e-i interesează pe 
tineri, care reușesc să le agre 
menteze orele lor libere în
tr-un mod ”'ăcut...

O situație care se află la 
polul opus al preocupărilor 
pentru crearea condițiilor de 
cazare și divertisment a tj-

să- 
la 
în

Ne aflam în sala clubului, 
în mijlocul unui numeros grup 
de locatari ai căminului pen
tru nefamiliști al minei Petri
la. Notam cu atenție aprecie
rile, părerile lor despre ce ar 
trebui și. ce li se oferă aici în 
timpul dintre șutul de la mină 
și orele de somn.

...Am putea și dorim să ci
tim mai multe cărți cu condi
ția să le avem la îndemînă, în 
biblioteca căminului și dacă 
ar exista un mod permanent 
de împrumutare și restituire. 
Ceea ce este în prezent la că
minul nostru nu se poate numi 
bibliotecă, ori mod de „lucru" 
cu cărțile. Nimeni nu ne în
treabă ce am dori să citim, iar 
dulapul de la club este foar
te... sărac. De cărți noi nici 
nu poate fi vorba.

...Am dori să se organizeze 
și să participăm Ia excursii 
în județ și în țară. Dar de 
mult nu ni s-a mai creat o a- 
semenea posibilitate.

...Singurele mijloace 
formare, de cultivare, 
de distracție pe care ni 
ră căminul sînt 
cîteva cărți, 
de table și de șah.

Antonie Mihăilă, mecanic de 
Diesel la sectorul I ni se des-

de 
sin-

de în
că și 
le ofe- 

televizorul, 
cîteva garnituri

tăinuie: „Impruțguț cgrți de 
la bibliotecă clubului sindica
telor din oraș pentru că cea 
de la cămin nu dispune de 
cărți noi și, practic, nici nu 
prea împrumută..."

Mai mulți tineri, angajați 
de peste un an la mină, ne 
prezintă cîteva păreri, suges
tii : „Ar fi binevenită o ini
țiativă în privința organizării 
de echipe de fotbal și de volei 
ale sectoarelor miniere ori ale

căminelor de tineri nefamiliști 
care să fie antrenate în între
ceri sportive pasionante, ade
vărate prilejuri de destindere 
și recreere activă. Această ac
țiune ar trebui sprijinită 
organizațiile U.T.C. și de 
dicate.

..In cămin nu se respectă 
liniștea atît de către unii 
catari cît și de administrație. 
De două luni de zile se tot re
pară niște conducte sparte, 
..operație" însoțită de puterni
ce și stăruitoare lovituri de 
daltă și ciocan întotdeauna de 
dimineață, cînd celor din 
schimbul IV, de noapte, abia 
sosiți din șut, ar trebui să Ii 
se respecte orele de odihnă. 
Comitetul de cămin ar trebui 
să fie mai activ, să-și afirme 
mai mult prezența în rezolva
rea tuturor acestor probleme 
căci altcineva vedem că nu 
vine..."

Păreri, observații, opțiuni și 
i sugestii exprimate spontan și 
1 aprobate de toți cei prezenți la 
discuții.

Toate acestea arată că sînt 
încă multe, foarte multe de 
făcut pentru a transforma a- 
cest loc de conviețuire în co
mun a unui apreciabil număr 

_ țineri, angajați ai minei 
Petrila — .căminul —. într-un 
..pol" al educației, ai civili
zației, ăl „depoluării" unor 
caractere de diferitele influen
te negative, de formare a unor 
oameni cu un profil moral 
sănătos, într-un cuvînt intr-o... 
gazdă primitoare. în care cei 
.venlțî la mină să întîlnească 
căldura grijii față de ei, lucru 
care să-i determine să nu se 
mai despartă cu ușurință de 
mină și colectivul ei.

lO-

Căminele sâ fie locuri
ale muncii educative!
...E clar și foarte vizibil. Ceea ce oferă căminele muncito

rești locatarilor lor nefamiliști nu satisface integral 
cerințele. Tinerii locatari ai acestor cămine doresc — și opțiu
nile lor, e la îndemîna oricui să observe că nu depășesc po
sibilitățile generale de realizare — să-și petreacă orele dintre 
ieșirea din șut și somn, într-un cadru ambiant propice destin
derii, să dispună de întregul (pe cît e posibil) arsenal de mij
loace de reconfortare, la nivelul cerințelor timpului, ta nive
lul exigențelor pe care activitatea lor diurnă i-a învățat să le 
pretindă. Dispunem de cămine noi, confortabile, le-am înzes
trat în așa măsură incit să satisfacă gusturile cele mai... în
drăznețe de confort. Se încearcă, se fac eforturi ca aceste că
mine să ofere tinerilor condiții de locuit cît mai bune. Dar 
dacă am făctit o treabă bună, mulțumitoare, apoi atunci, în 
nici un caz nu avem voie să trecem peste imperfecțiuni. A- 
vem localuri pentru cămine foarte frumoase — da ? Dar un 
lucru bine făcut presupune și finisările de detaliu. Mai ales 
cînd pretențiile nu sînt prea mari... Și mai ales că factorii e- 
ducaționali din întreprinderile de care aparțin aceste cămine 
au niște obligații. Timpul liber — această inestimabilă bo
găție a oamenilor — poate și trebuie să fie umplut cu mult 
mai multe acțiuni cultural-educative, recreative, care să sti
muleze interesele de cunoaștere, să determine modificări în 
conștiințe, să influențeze în bine activitatea productivă de a 
doua zi, să dezvolte răspunderea cetățenească, dragostea de 
meserie, de muncă a tinerilor. Sînt locuri atit de prielnice 
INIȚIATIVELOR. ACȚIUNILOR EDUCATIV! CREATOARE 
aceste cămine de nefamiliști ! Ce se așteaptă insă ?

0 ilustrată pe adresa...
...celui care a pierdut un... tractor. Sau 

nu l-a pierdut ? Poate mai potrivit ar fi 
să-i spunem că... l-a uitat I Sau, poate, și 
mai potrivit ar fi să-i zicem că... nu l-a 
uitat. Că l-a lăsat din neglijență. Sau nu 
din neglijență ? Atunci în orice caz, din 
nepăsare 1 Sau

anunțăm păgubașul (sau 
că „obiectul" se află în 
studențesc de mai bine 
se găsesc
41 B1012 vă

amatori... 
spune ceva !

nu e păgubaș ?) 
curtea clubului 

de 4 luni. Poate 
Poate numărul

nu din nepăsare. Atunci,

- >

Foto : C. BARBU
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Sosirea în România a prințului
Norodom Sianuk, șeful statului

Cambodgia
(Urmare din pag. 1)

chipamentului militar și arma
mentului, cu soția ; Chea San, 
membrp al Biroului Politic al 
C.C. al F.U.N.C. și ministru 
al justiției și al reformelor ju
diciare ; Alteța Sa Prințul 
Sisowath Methavi, directorul 
de cabinet al șefului statului : 
Alteța Sa Regală Prințul No
rodom Yuvanatah ; Alteța Sa 
Regală Prințul Norodom .Si
hamini ; Pung Peng Cheng, 
secretar general al înaltului 
Consiliu al Tronului, cu soția, 
pe ceilalți membri ai suitei. A 
fost prezent Huot Sambath, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al F.U.N.C., ministrul lu
crărilor publice, al telecomu
nicațiilor și al reconstrucției, 
ambasadorul Regatului Cam
bodgiei Ia București, cu soția.

Un grup de pionieri 
înalților oaspeți buchete 
flori.

oferă 
de

In continuarea ceremoniei, 
comandantul gărzii de onoare 
prezintă raportul. Se intonează 
Imnurile de Stat. ale . Româ
niei și Cambodgiei. Cei doi 
șefi de stat trec în revistă gar
da de onoare; . . -

Prințului Norodom Sianuk 
și prințesei Monique Sianuk le 
sînt prezentați apoi tovarășii 
Gheorghe Cioară, Dumitru Po
pescu, ■ Ion Ioniță, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, membri ai guver
nului și celelalte persoanei ofi
ciale române, care au venit în. 
întîmpinare.

Erau prezenți șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
țara noastră.

Numeroși cetățeni ai Capita
lei, aflați pe aeroport, au acla
mat cu multă căldură pe to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
pe prințul Norodom Sianuk. Ei

și-au exprimat satisfacția pen
tru vizita pe care șeful statu
lui Cambodgia o întreprinde 
în țara noastră, convingerea 
că ea corespunde intereselor 
popoarelor român și cambod
gian, cauzei luptei antiimperi- 
aliste, progresului și păcii în 

. lume. Prin aplauze și aclama
ții ei dau glas sentimentelor 
de deosebită stimă și dragoste 
față de conducătorul partidu
lui și statului nostru, a cărui 
neobosită activitate este, pusă 
în slujba intereselor națiunii 
noastre, în slujba edificării în 
lume a unui climat de pace 
și înțelegere, care permite dez
voltarea liberă și independen
tă a popoarelor.

In. aclamațiile celor prezenți, 
cei doi șefi de stat iau loc 
într-o mașină, escortată . de 
motocicliști, 
spre reședința 
vată. înalților

îndreptîndu-se 
ce a fost rezer- 
oaspeți.
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Ultimele știri
/

Președintele P.C. Italian 
Luigi Longo, a primit

pe tovarășul

Burtică, 
Comitetu- 
al C.C. al 
cu ocazia 
al ziaru-

Cornel Burtică
ROMA 22 — Corespondentul 

Agerpres, R. Bogdan, transmi
te : Președintele P.C. Italian, 
tovarășul Luigi Longo, l-a pri
mit vineri la prînz, la sediul 
Comitetului Central al P.C.I., 
pe tovarășul Cornel 
membru supleant al 
lui Executiv, secretar 
P.C.R., aflat în Italia 
festivalului național
Iui „L’Unita", la care România 
participă in calitate de invita
tă de onoare.

In timpul convorbirii care a ' 
avut loc cu acest prilej și ca
re s-a desfășurat intr-o atmos
feră caldă, tovărășească, tova
rășul Cornel Burtică a adresat 
tovarăștilui Luigi Longo un sa
lut cordial și cele mai bune u- 
rări. de .sănătate din partea se-

cretarului general al P.C.R., to-' 
varășul Nicolae Ceaușescu.

Evocînd cu multă căldură re
centa întîlnire pe care a avut-o 
cu secretarul general al P.C.R., 
cu ocazia vizitei oficiale în I- 
talia, președintele P.C.I. a 
transmis, la rîndul său, urări de 
sănătate și de succes tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în rod
nica sa activitate de conducător 
al partidului și statului român.

La întîlnire a fost prezent Ia- 
cob Ionașcu, ambasadorul Ro
mâniei Ia Roma.

★

Semnarea altor
la nivel înalt

acorduri între U.R.S.S. și S.U.A

Președintele Consiliului 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și 
varășa Elena Ceaușescu au 
ferit, vineri, un dineu în 
noarea Altețelor Lor Regale,
prințul Norodom Sianuk și
prințesa Monique Sianuk.

Au participat tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și tovarășa 
Elena Maurer, tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, 
Gheorghe Cioară, Dumitru Po
pescu, Miron Constantinescu, 
Ion Ionită, Constantin Stătescu,

secretarul Consiliului 
George Macovescu, 
afacerilor externe, cu 
alți membri ai guvernului, per
sonalități ale vieții științifice 
și culturale.

Au luat, de asemenea, parte: 
leng Sary, Alteța Sa Principesa 
Norodom. Keth. Kanya, Sarin 
Chhak, cu soția, doamnă Kou 
Roun, general Duong Sam. Ol, 
cu soția, Huot Șambath, cu so
ția, . Chea San, Alteța Sa prin
țul Sisowath Methavi, . Alteta 
Sa Regală prințul Norodom Yu-

vanatah, Alteța 
tui Norodom Sihamini, 
Peng Cheng, cu soția, și cele
lalte persoane din suita Alte
țelor lor Regale.

S-au intonat imnurile de stat 
ale României și Cambodgiei.

In timpul dineului care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă cordialitate, președintele 
Nicolae Ceaușescu și prințul 
Norodom Sianuk au rostit toas
turi.

Sa Regală prin- 
Pung

(Agerpres)

Semnarea Comunicatului

comun cu privire
la vizita delegației

Frontului de Eliberare din
Mozambic (FRELIMO)

Vineri la amiază, la sediul 
C.C. al P.C.R., a avut loc 
semnarea Comunicatului co
mun cu privire la vizita în Re
publica Socialistă România a 
delegației Frontului de E- 
liberare din 
(FRELIMO).

Comunicatul a 
nat de tovarășul

de
Mozambic

fost sem- 
Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist 
și de Samora Moises 
președintele Frontului 
berare din Mozambic.

La solemnitate au fost de 
față tovarășii Emil Bodnaraș, 
Gheorghe Pană, Gheorghe 
Cioară. Lina Ciobanii, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Stoica, Mi
ron Constantinescu, Mihai Da
le;;, Mihai Gere, șefi de secție 
și ad,juneți de șefi secție la 
C.C. a] P.C.R.. conducători ai 
unor organizații de masă.

. Au participat, de asemenea, 
membrii delegației /Frontului 

•de Eliberare din Mozambic — 
Alberto Joaquim Chipandc,
membru al C.C. și al Comitetu
lui Executiv al FRELIMO.
Armando Panguene, membru 
al Cdmitetului Central, Jose 
Oscar Monteiro, membru al 
Comitetului Executiv, Jose 
Moyane, Marcelina Chisano și 
Miguel Ambrosio, cadre 
conducere ale FRELIMO.

După semnarea Comunicatu-

Român, 
Machel, 
de Eli

de

lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și Samora Moises 
Machel s-au felicitat călduros, 
imbrățișîndurse prietenește.

Luînd cuvîntul, 
Nicolae Ceaușescu a

„Aș dori, încă o 
mâți tovarăși, ca în 
conducerii noastre de partid și 
al poporului român să exprim 
satisfacția pentru 
bune dintre partidul 
Frontul de Eliberare 
zambic.

Apreciez vizita pe 
legația Frontului de Eliberare, 
condusă de președintele 
FRELIMO, o face în Ro
mânia, ca o contribuție la dez-' 
voltarea colaborării în lupta 
împotriva imperialismului , și 
colonialismului. Consider acest 
comunicat, care exprimă hotă
rîrea comună de a întări co
laborarea și solidaritatea, ca 
nn document ce deschide pers
pective bune pentru colabora
rea viitoare.

încă o dată, doresc să urez 
Frontului de Eliberare din Mo- 
zabic, tuturor luptătorilor ar
matei de eliberare succes în 
lupta împotriva colonialiștilor, 
portughezi. Urez, de aseme
nea, poporului din Mozambic 
să obțină cit mai repede victo
ria în lupta de eliberare, să 
poată trece astfel la făurirea

tovarășul 
spus : 

dată, sti- 
numele

relațiile 
nostru și 
din Mo-

care de-

unei vieți libere, independen
te". (Aplauze).

In cuvîntul său, Samora 
Moises Machel a spus :

„Vă mulțumesc, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Noi, de asemenea, ne expri
măm sentimentul nostru pro
fund. Considerăm că semnă
turile pe care le-am depus pe 
acest document cimentează te
melia prieteniei dintre po
porul român și poporul mo- 
zambican. Considerăm aceas
ta ca o întărire a bazei, ca o 
cosolidare a sprijinului pe 
care îl reprezintă România în 
lupta pe care noi o ducem îm
potriva colonialismului. Consi
derăm că relațiile noastre se 
vor dezvolta, vor fi indestruc
tibile si vor rezista la toate 
încercările.

Noi vom transmite comba
tanților noștri, poporului mo- 
zambican toate aprecierile 
înalte pe care le-ați făcut aici 
în legătură cu lupta pe care 
o desfășurăm in Mozambic". 
(Aplauze).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători ai partidu
lui nostru, s-au întreținut, în
tr-o atmosferă cordială, de 
caldă prietenie, eu președinte
le Frontului de Eliberare din 
Mozambic, Samora Moises Ma
chel. cu membrii delegației 
FRELIMO.

SIMBĂTĂ, 23 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Cowboy ; Republica : 
Fuga e sănătoasă ; I.ONEA — 
Minerul: Sfîrșitul Liubavi- 
nilor ; ANINOASA : Săgeata 
căpitanului Ion ; VULCAN : 
Micul om mare ; LLIPENI — 
Cultural: Fata care vinde 
flori; Muncitoresc : Vacantă 
la Roma ; UR1CANI : Ara în
călcat legea.

Buletin de știri; 5,05
Melodii în zori de zi; 5,20
Dragi mi-s cintecul și jocul ; 
5,50 Muzică ușoară ; 6,00-8,08 
Radioprogramul dimineții ; 
8,08 Matineu muzical ; 8,25

Tovarășul Cornel Burtică 
s-a întîlnit cu tovarășul Gian
carlo Pajetta, membru al Direc
țiunii și al Biroului Politic al 
P.C.I. Convorbirea ce a avut 
loc cu acest prilej s-a desfășu- 

. rat într-o atmosferă cordială, 
tovărășească.

★

R.D. Germane și
de

Hotărîrea 
Consiliului 

de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 22 (A-

gerpres). —' Examinînd cereri
le adresate anterior secretaru
lui general al O.N.U. de către 
guvernele
R.F. Germania, Consiliul 
Securitate a hotărît în unanimi
tate, la 22 iunie, să recomande 
Adunării Generale admiterea 
celor două state germane în 
Organizația Națiunilor Unite. 
Hotărîrea Consiliului a fost a- 
doptată Ja propunerea Comite
tului său pentru admiterea de 
noi state membre în O.N.U., ca
re a recomandat, in două para
grafe distincte și în ordine al
fabetică, primirea R.D.
ne și R.F. Germania in organi
zație.

După recomandarea 
bilă a Consiliului de Securita
te, Adunarea Generală urmea
ză să se pronunțe asupra ad
miterii în O.N.U. a celor două 
state germane în ședința de 
deschidere a celei de-a 28-a se
siuni, la 18

In cursul după-amiezii de vi
neri, tovarășul Cornel Burtică 
s-a întîlnit cu Mario Zagari, 
membru al direcțiunii Partidu
lui Socialist Italian. Cu acest 
prilej, a avut loc o convorbire, 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească.

WASHINGTON 22 (Ager
pres). — Joi, la Camp David, 
au continuat convorbirile so- 
yieto-americane la nivel înalt. 
Agenția TASS informează că în 
cursul convorbirilor desfășura
te într-o atmosferă de lucru, 
constructivă, au fost examina
te o serie de probleme impor
tante ale situației internaționa
le actuale.

In aceeași zi, la Casa Albă a 
avut loc ceremonia semnării, 
de către Leonid Brejnev și Ri
chard Nixon, a unui Acord so- 
vieto-american cu privire la 
colaborarea tehnico-științifică 
în domeniul folosirii energiei a- 
tomice în scopuri pașnice, pre
cum și a unui document intitu
lat „Principiile de bază ale tra
tativelor privind limitarea in 
continuare a armamentelor 
strategice ofensive".

Acordul cu privire Ia colabo
rarea tehnico-științifică In do
meniul folosirii energiei ato
mice în scopuri pașnice pre
vede că această colaborare va 
fi înfăptuită pe baza avantaju
lui reciproc și a egalității. Ea 
se va concentra asupra a trei 
domenii principale: dirijarea 
sintezei termonucleare, în ve
derea realizării, în ultimă in-

Încheierea dezbaterilor din
Comitetul O.N.U. pentru 

decolonizare

stantă, a unor prototipuri și 
reactoare termonucleare por
nind de la cercetări . teoretice 
și pină la folosirea industrială ; 
reactoare-multiplicătoare cu 
neutroni rapizi; cercetarea 
proprietăților fundamentale ale 
materiei.

Acordul prevede organizarea 
unor cercetări comune teoreti
ce și experimentarea în special 
in domeniul fizicii energiilor 
înalte, medii și joase prin folo
sirea acceleratoarelor, utilaje
lor pentru prelucrarea datelor 
experimentale și a altor insta
lații de care dispun cele două 
țări.

In legătură cu formele de re
alizare a acestei colaborări, a- 
cordul menționează, între alte
le, crearea de grupuri de lu
cru alcătuite din oameni de ști
ință și ingineri pentru elabora
rea și înfăptuirea proiectelor 
comune, elaborarea în comun 
de instalații ș; utilaje experi
mentale, efectuarea de consul
tări, seminarii și consfătuiri de 
lucru, schimbul de modele de 
instalații, utilaje și materiale 
de construcție., schimburi de 
oameni de știință și specialiști, 
de informații tehnice și științi
fice și altele. Pentru îndeplini
rea acordului care a intrat în 

' vigoare in momentul semnării, 
va fi constituită o comisie mix
tă sovieto-americană care 
va întruni anual.

Documentul referitor la prin
cipiile de bază ale tratativelor 
pentru limitarea în continuare 
a armamentelor strategice o- 
fensive enunță șapte principii 
în conformitate cu care urmea
ză să se desfășoare tratativele 
bilaterale în această problemă.

Noile acorduri în acest do
meniu se vor baza pe principi-

se

Germa-

septembrie.

favora-

NEW YORK 22 (Agerpres). 
—Comitetul O.N.U. pentru de
colonizare și-a încheiat dezba
terile generale în problema te
ritoriilor aflate sub dominația 
colonială a Portugaliei. Dezba
terile au evidențiat intensifica
rea luptei de independență a 
popoarelor din Angola, Mo
zambic, Guineea-Bisau, eșecul 
la care este condamnat coloni
alismul portughez în Africa.

Chile
A

In sprijinul guvernului 
prezidat de Salvador AHende

SANTIAGO DE . CHILE 22 
— Corespondentul Agerpres, 
Eugen Pop, transmite : La che
marea Centralei Oamenilor 
Muncii din Chile (C.U.T.) cla
sa muncitoare chiliană a or
ganizat o grevă națională, 
care s-a încheiat printr-un ma
re miting, impresionantă de
monstrație a forței populare 
în sprijinul guvernului prezi
dat de Salvador Allende. Din 
patru puncte ale capitalei, co
loanele celor aproape un mi
lion de manifestanți, scan- 
dînd lozincile „Să apărăm gu
vernul Unității Populare", „Să 
blocăm contrarevoluția", „Să 
eliminăm fascismul din țară", 
„Să barăm calea acțiunilor 
antipatriotice ale reacțiunii", 
s-au îndreptat spre Piața 
Constituției, în apropierea se
diului guvernului, unde a avut 
loc un mare miting popular, 
Ia care a luat cuvîntul pre
ședintele republicii, Salvador 
Allende.

Analizînd caracteristicile 
momentului politic actual și 
sarcinile luptei revoluționare 
împotriva acțiunilor și ma
nevrelor dreptei, președinte
le Allende a subliniat că ni
ciodată poporul chilian nu a 
fost mai combativ ca acum, 
cînd este angajat în lupta 
pentru independență economi
că și deplina suveranitate a

țării. Șeful statului a condam
nat acțiunile teroriste ale re- 
acțiunii și grupărilor fasciste, 
arătînd că asemenea tentative 
vor fi zdrobite de forța revo
luționară a maselor. Ca și în 
luna octombrie a anului 1972 
— a spus el —, reacțiunea, ur
mărește crearea condițiilor 
propice unei înfruntări in
terne, încercînd să submineze, 
prin diverse mijloace, măsurile 
și autoritatea guvernului.

In cadrul ședințelor Comite
tului, au luat cuvîntul repre
zentanți ai mișcărilor de elibe
rare din Angola, Mozambic, și 
Guineea-Bissau, cărora li s-a 
acordat statutul de observatori 
la lucrările Comitetului O.N.U, 
pentru decolonizare, ca o con
firmare a sprijinului politic și 
moral față de lupta de indepen
dentă a popoarelor lor (Mișca
rea populară pentru eliberarea 
Angolei, Frontul de Eliberare 
Națională a Ângolei, Frontul 
de Eliberare din Mozambic și 
Partidul African al Independen
tei din Guineea-Bissau și Insu
lele Capului Verde). Ei au in
format Comitetul asupra sta
diului actual al luptei de inde
pendentă a popoarelor lor și a- 
supra situației din zonele eli
berate, unde au. fost instaurate 
organe ale puterii populare.

în cadrul lucrărilor Comite
tului O.N.U. pentru decoloniza
re, a fost prezentat, de către 
11 țări nealiniate, un proiect 
de rezoluție care subliniază că 
mișcările de eliberare din An
gola, Mozambic și. Guineea- 
Bissau reflectă pe deplin aspi
rațiile legitime ale popoarelor 
din aceste teritorii și că ele 
trebuie să fie reprezentate în 
Organizația Națiunilor Unite și 
in organismele specializate ale 
acesteia.

ile documentelor sovieto-ame- 
ricane din mai 1972 și din iu
nie 1973. Părțile se vor călăuzi 
în special după principiul re
cunoașterii intereselor securită
ții egale a partenerului și re
cunoașterii faptului că tentati
vele de a obține avantaje 
nilateraie, direct sau 
ar fi incompatibile cu 
relațiilor de pace 
U.R.S.S. și S.U.A.

Limitările impuse armamen
telor strategice olensive se pot 
referi atît la latura lor cantita
tivă, pit și Ia perfecționarea lor 
calitativă. Totodată, documen
tul prevede ca aceste limitări 
să fie supuse unui control co
respunzător cu mijloacele teh
nice naționale.

Pînă la realizarea acordului 
permanent cu privire la măsuri 
mai complete de limitare a ar
mamentelor strategice ofensi
ve, părțile sînt gata să încheie 
acorduri cu privire la măsuri 
parțiale.

Fiecare parte va lua și pe vi
itor măsurile organizatorice și 
tehnice necesare pentru preîn- 
timpinarea folosirii accidenta
le sau neautorizate a armei nu
cleare aflate sub controlul ei.

★

WASHINGTON 22 (Ager
pres). — Agenția TASS anun
ță că Uniunea Sovietică 
Statele Unite ale Americii 
semnat, vineri, un acord 
termen nelimitat cu privire 
preîntimpinarea unui război 
nuclear, care intră în vigoare 
din momentul semnării.

Documentul a fost semnat 
de Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. și 
Richard Nixon, președintele 
S.U.A.

u- 
indireot, 
întărirea 

dintre

și 
au 
pe 
la

In legătură cu reuniunea europeană 
a femeilor în problemele securității 

și cooperării pe continent
HELSINKI 22 (Agerpres) - 

In capitala Finlandei a avut 
loc o conferință de presă in 
legătură cu reuniunea euro
peană a femeilor în proble
mele securității și cooperări: pe 
continent, care va avea Ioc 
aici în zilele de 10 și 12 august

Comitetul de organizare a in
format că vor participa dele
gații din partea a 150 organi
zații politice și socialo ale 
femeilor din țările Europei, 
ceea ce face ca acest forum 
să fie cel mai reprezentativ 
din-istoria mișcării internațio
nale a femeilor.,

Succese ale forțelor patriotice 
cambodgiene

CAMBODGIA 22 (Agerpres). 
— Potrivit Agenției khmere 
de informații, săptămîna tre
cută forțele armate populare 
au eliberat orașul Prey Tor- 
toeng de pe șoseaua nr. 3, a- 
jungînd astfel să controleze 
o porțiune de 20 de kilometri

Reuniunea Comisiei speciale a O.S.A.
Un apel adresat statelor din America

* LIMA 22 (Agerpres). — In 
cadrul dezbaterilor Comisiei 
speciale a Organizației State
lor Americane (O.S.A.), repre
zentantul Argentinei, ministrul 
de externe adjunct Jorge Vas- 
quez, a lansat un apel state
lor din America Latină, cerîn- 
du-le să lupte împotriva ..do
minației externe, a colonialis
mului vizibil sau disimulat, a 
amestecului în problemele lor 
interne și externe", relatează

16,30

16,05
16,20

Momenl poetic ; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată ; 
9,00 Buletin de știri; 9,30
Miorița , 9,50 Muzică ușoară; 
10,00 Buletin de știri ; , 10,05 
Folclor muzica] din Vrancea; 
10.20 Scurt program de dan
suri instrumentale ; 10,30 Din
țările socialiste; 11,05 Muzi
că ușoară; 11,15 Turism; 
11,35 Sub Hamuri de partid 
biruitoare; 12,00 Discul zilei; 
12,15 Recital de operă; 12,30 
întîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,30 
Radiodivertisment muzical ; 
15,00 Bqletin de știri ; 16,00
Radiojurnal ; 17,00 Știință,
tehnică, fantezie ; 17,25 Pa
gini corale alese ; 1.7,40 So
liști de seamă aj muzicii 
populare; 18 00 Orele serii; 
20,00 Zece melodii preferate ; 
20,45 Consemnări ; 20,50 La 
banul melodiilor; 21.25 Mo
ment poetic ; 21,30 
șlagărelor ; 22,00 
22.30 Muzică de 
Buletin de știri ; 
trada nocturnă ;

Revistă
Radiojurnal; 
dans-, 24.00 
0,03-6,00 Es-

10,00
10,05
10,10

10,40

11,00
11,10

11,30

Caleidoscopul operetei; 
Fotbal: U.R.S.S. " — 
Brazilia (înregistrare 

de la Moscova).

agențiile Reuter și France 
Preșse. Denunțînd noul tip de 
agresiune imperialistă, agre
siunea economică, ministrul 
argentinian s-a pronunțat îm
potriva rolului dominant al 
S.U.A. în cadrul organizației. 
„Prezența S.U.A. tn O.S.A., a 
spus Jorge Vasquez a produs 
adesea amărăciune și frustrări: 
interesele statelor latino-ame- 
ricane și cele ale Statelor U- 
nite sînt diferite și, uneori, 
chiar contradictorii". Totoda
tă, ministrul de externe ad-

Argentinei s-a pro-junct al 
nunțat pentru „abolirea defi
nitivă a oricărui instrument 
care exclude Cuba din comu
nitatea latino-americană"

Se reamintește că actuala 
reuniune a Comisiei speciale 
este consacrată elaborării unui 
..program de reforme radicale 
ale sistemului interamerican 
de relații", pentru a se asigura 
o reașezare a lor pe baze au
tentice, realiste, corespunză
toare actualei situații interna
ționale politice și economice.

a uneia dintre principalele 
căi de acces rutier spre Pnom 
Penh. După două zile și treii 
nopți de lupte înverșunate, 
forțele patriotice au reușit să 
distrugă poziția întărită a unei 
unități lonnoliste din Prey 
Tortoeng, situată la numai 25 
kilometri de Pnom Penh. Ele 
au scos din luptă 200 de mi
litari inamici, au capturat 90 
de arme de diverse tipuri și 
peste cinci tone de furnituri 
militare. O altă localitate de 
pe șoseaua nr. 3, Tram Khna, 
este încercuită de cîteva săp
tămîni și supusă unor per
manente presiuni ale forțelotf 
de rezistență khmere.

Pe de altă parte, potrivit a- 
genției U.P.I., un detașament 
al armatei lonnoliste care în
cerca să deschidă șoseaua nr, 
5 — care leagă Pnom Penhul 
cu provinciile vestice producă
toare de orez — a fost respins, 
vineri, înregistrind numeroși 
răniți. Aceeași agenție arată 
că alte căi rutiere de acces 
spre Pnom Penh — șoselele 
nr. 6 și nr. 7 — continuă să 
rămînă închise traficului, a- 
flîndu-se sub controlul patrio- 
ților.

Curs de limbă germa
nă. Lecția a 59-a ;
A fost odată ca nicio
dată... Floarea de pia- 
tră(II);
Telex ;
Avanpremieră 
Ansambluri 
(reluare); 
Ansamblul 
Bu cegilor" al
cultură din Sinaia ;

De vorbă cu gospodine
le ;

Liră lingă
Arc peste
re);
Intermezzo 
cu Ileana
Marinei Ștefănescu ; 
Roman foileton. Fe
meia în alb (reluarea 
episodului V);
Cărți și idei (reluare);

13,00 Telejurnal ; 
16,00 Telex ;

I
folclorice

.Rapsodia 
Casei de

stema tării; 
timp (relua

coreqrafic 
Iliescu și

11,45

12,35
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18.15

19,00

19,20

19,30

20,00

20,05

20,15
20,55
21,00
21,50
22,20

Cunoașteți legile ? 
Barzi și rapsozi. An- 
ghelina Savu din Co
muna Bilca, județul 
Suceava ;
Emisiune în limba ger
mană ;

Ritm, tinerețe, dans. 
Spectacol la Tg. Mureș;

Medalion. Ștefan Lud
wig Roth ;
1001 de seri ;

Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen — 
1973, an hotărîtor ;

Cintecul săpfămînii, 
Minerul și ceru) de 
Vasile Veselovschi ;

52 de initiative in 52 
de săptămîni. ConluJ 
colector de economii 
al grupei sindicale ;

Teleenciclopedia ;
Publicitate ;
Film serial : Mannix ; 
Parada vedetelor ; 
Telejurnal;

Loto
tragerea Loto din 22 iu-La

nie 1973 au ieșit cîștigătoare 
următoarele numere :

Extragerea I :
30, 1, 38, 88,17,18,67,1.0, 7

Fond de premii : 642 982
lei.

Extragerea a H-a :
75, 21, 32, 23,20,79,57,66,54.

Fond de premii : 540 893
lei.

VREMLA
Valorile temperaturii 

gistrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : Petroșani 
grade; Paring 4-18 grade.

Minimele : Petroșani + 13 
grade ; Paring + 8 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme’în gene
ral frumoasă cu cer variabil, 
mai mult senin noaptea. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la potri
vit din sectorul sudic.

inre- 
de

+ 26

A

încheierea misiunii primului
echipaj de pe laboratorul

HOUSTON 22 (Agerpres). — 
Amerizînd cu succes, vineri, la 
ora 15 și 50 minute (ora Bucu- 
reștiului), echipajul alcătuit 
din astronauții Charles Conrad, 
Paul Weitz și Joseph Kerwin 
a încheiat prima etapă a pro
gramului de cercetări din ca
drul misiunii „Skylab" — așa- 
numitul „laborator al cerului". 
Primii pași făcuți de cei trei 
astrOnauți pe puntea portavio
nului „Ticonderoga", care i-a 
recuperat în estul Oceanului 
Pacific, Ia o distanță de circa 
1 300 kilometri sud-vest de 
San Diego (California), i-au a- 

..rătat pe aceștia.. într-o, bună

condifie fizică, după o activi
tate de 28 de zile in stare de 
imponderabilitate.

De remarcat că primul echi
paj al misiunii „Skylab", spre 
deosebire de zborurile din pro
gramul „Apollo", a fost ridicat 
la bordul vasului chiar in 
capsula cu care a amerizat. 
Procedeul a constituit o preca
uție in plus pentru eventualita
tea că cei trei astronaufi nu 
s-ar prezenta într-o stare satis
făcătoare a sănătății. Medicul 
echipajului Joseph Kerwin, de 
altfel primul chirurg care a 
zburat în spațiu, a efectuat, 
înajnte de..ieșirea din capsula

j Apollo, ultimele experimente 
medicale, mregistrînd pulsul 
fi tensiunea arterială ale celor 
trei membri ai echipajului.

După ce a găzduit pentru 28 
de zile pe Conrad, Weitz și 
Kerwin, laboratorul spatial 
„Skylab" va survola in continu
are Terra, nepilotat, timp de 
peste o lună. La 27 iulie el va 
primi al doilea echipaj, care va 
rămîne la bordul stafiei o du
rată dublă, respectiv opt săp- 
tămîni. Un al treilea echipai, 
alcătuit tot din trei astronaut!, 
îl va înlocui apoi pe acesta șl 
tot pentru un interval de 56 d« 
zile.
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