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Introducerea tehnicii noi ultima pagină a studenției
O temeinică

fundamentare încadra in

Iscusințătehnică I și pasiune
a eficientei fiecărui

a început practicp în 
impactul cunoștințelor 
tehnologic și viața o- 
fertilă in pregătirea 

rigorile procesului eco-

1’»- 
luni 
stu- 
fața

în subteran reclamă:

De la sectorul de investiții al minei lonea brigadierul Dumitru Costinaș s-a remarcat 
întotdeauna prin depășirea sarcinilor de producție.

lată-l în clișeu, împreună cu șeful de schimb Marin Ivănel, Victor Negru, secretarul or
ganizației de bază și inginerul Ștefan Robu „comentînd" la ieșirea din șut succesele străpunge
rii de la orizontul 330 Io 580.

toate cunoștințele do- 
în studiu și cercetare 
fel incit să duc mai 

tradiția institutului.

AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P U. Șl AL CONSILIULUI PtPILAÎ MUNICIPAL

energeticie 
nilor

Una din direcțiile principale 
ce caracterizează modernizarea 
industriei noastre în actualul 
său stadiu de dezvoltare este 
accentuarea ritmului de în
noire a producției pe seama 
cercetărilor tehnologice pro
prii, a asimilării în procesul de 
producție a unor utilaje și 
instalații cu parametri funcțio
nali îmbunătățiți, prin crește
rea ponderii produselor în care 
se materializează munca cu un 
înalt nivel de calificare. Ele
mentul hotărîtor al moderniză
rii tehnologiilor de lucru îl 
constituie fondurile fixe, a că
ror evoluție, sub aspect canti
tativ și calitativ, reprezintă ba
za tehnico-materială a progre
sului tehnic.

Pornind de la această pre
misă, Conferința Națională a 
partidului din iulie 1972 a acor
dat o atenție deosebită proble
mei utilizării cu eficiență eco
nomică maximă a fondurilor 
fixe din dotarea fiecărei între
prinderi. „în condițiile progre
sului tehnic de astăzi cind mo
dernizarea produselor și tehno
logiilor are intr-un ritm 
extrem de rapid — arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu ;n 
raportul prezentat la Conferin
ța Națională — menținerea in 
fabricație a unor produse cu 
caracteristici învechite, dotarea 
economiei cu utilaje si insta
lații cu randament scăzut au 
efecte negative asupra dezvol
tării economica o țării. De a- 
ceea, se impune să acționăm 
energic și permanent pentru 
înnoirea produselor, reproiec- 
tarea mașinilor si utilaielor, 
perfecționarea tehnologiilor de 
fabricație, îmbunătățirea sub
stanțială a calității tuturor 
produselor".

Si în unitățile miniere din 
Valea Jiului creșterea rapidă a 
producției din ultimii ani o ne
cesitat dezvoltarea ooresnunză- 
tonre a fondurilor fixe disooni 
b:le care reprezintă. în anul 
1972. aproape 5 miliarde d» 
let Data fîlnrl necesitatea soe- 
clf'că Industriei minier» de r' 
se urmări cu precădere mecani
zarea operațiunilor grele care 
implică un volum mare de 
muncă, pentru reducerea «For- 
t"lui fizic și creșterea nroducti- 

muncii, se constată că 
p»-ini|e utilaiele si instalotide 
'■'e lucru, au o pondere din ce 

mare în ansamblul. (Continuare în pag. a 3-a)

Ing. Bujor BOGDAN

DtpminOxigen

si tim-

treaptă 
a acti-

economice, gospodărești 
altă natură înscrise la or- 
de zi a activității consi- 
popular. Reprezentanți

intro vie

ÎN PAGINA A 2-A:
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Tinărul comunist Petru Mâ- 
nesc, strungar de nădejde al 
secției sculărle din cadrul 
I. U. M. Petroșani, un mese
riaș din mîinile căruia ies pie
se de bună calitate.

Ceea ce ne-a fost confir
mat de altfel, de maiștrii a- 
cestei secții...

...Și l-am surprins in exer
cițiul funcțiunii. nc 3 »« ■ 'V;

1

COLECTIVITATE
# Dincolo de zidul discordiei — interese individualiste (notații pe marginea

unui caz apartel • Ceasuri necontabilizate Ireportaj) * Prietenul tău, O-

sînt informați atît asupra acti
vității desfășurate de ei • cit ș! 
de consiliul popular. La Lupeni 
o ultimă serie de' astfel de în- 
tilniri între deputați și cetă
țeni s-a încheiat recent. Depu
tății au prezentat în fata oame
nilor dări.de seamă ce au cu
prins realizările obținute in 
primele șase luni ale anului;
s-au conturat, în acest cadru, 
noi posibilități pentru rezolva
rea propunerilor privitoare la 
dezvoltarea in continuare a 
orașului. Lupeni. Astfel de în- 
tîlniri rodnice cu cetățenii 
au avut deputății Constantin 
Năstase, loan Blăjan. Ana Ra-

Georgeta BĂLAN, 
șef de birou la Consiliul 

popular al orașului Lupenl 

(Continuare în pag. a 3-a)

MUL • Dragostea de muncă i-a călăuzit pașii...

fondurilor fixe ale Centralei 
cărbunelui Petroșani. Astfel, 
dacă în cursul anului 1972 pon
derea mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor de lucru achizițio
nate a fost de 9,6 la sută, In 
primele cinci luni ale anului în 
curs valoarea corespunzătoa
re a crescut la 9,9 la sută.

Creșterea rapidă a dotării 
minelor cu utilaje și mașini de 
lucru s-a făcut atît prin diver
sificarea producției proprii de 
utilaje cit și prin achiziționarea 
din import a unor utila
je și instalații de mare com

investiții și un 
căror amploare 
urmărirea felu- 
face asimilarea 
de producție, a 

tehnico-

plexitate. Această creștere ra
pidă a dotării minelor a ne
cesitat alocarea unor însemna
te fonduri de 
efort valutar a 
face necesară, 
lui în care se 
lor în procesul 
nivelului indicatorilor 
economici realizați, a modului 
în care contribuie la creșterea 
eficienței economice a activită
ții productive.

O caracteristică a industriei 
miniere o constituie condiționa
rea tehnologiei de lucru, a me
todelor de exploatare și a uti
lajelor, de factorii naturali de 

zăcămint. Marea diversitate a 
acestora determină existența 
unei game largi de utilaje și 
mașini adaptate, din punct de 
vedere funcțional, condițiilor 
specifice de lucru. Obținerea 
unor rezultate pozitive în ac
țiunea de creștere a dotării 
tehniee presupune o analiză 
prealabilă cit mai riguroasă a 
condițiilor în care urmează să 
lucreze noile utilaje și instqla- 
ții, corespondența dintre aces
te condiții concrete și domeniul 
de folosire recomandat de fir
mele producătoare. Nerespec- 

tarea acestui deziderat poate 
conduce la obținerea unor in
dicatori tehnico-economici scă- 
zuți, la uzura rapidă a utilaje
lor, la neasigurarea deplinei 
securități a muncii.

O serie de „premiere" teh
nologice reușite, realizate în 
ultimii ani în minele din Valea 
Jiului, demonstrează în mod 
convingător largile posibilități 
pe care le deschide pentru 
creșterea productivității muncii, 
a eficienței economice, integra
rea în procesele tehnologice, 
cu curaj și consecvența, dar și 
cu simț de răspundere și com
petență tehnică, a unor mașini

peste plan
Lntensificîndu-și eforturi

le în vederea întîmpinării 
zilei de, 23 August cu sar
cinile de plan și angajamen
tele de întrecere îndeplinite 
și depășite, colectivul de 
muncă al fabricii de oxigen 
Livezeni a încheiat primul 
semestru al anului în curs 
cu un plus de producție de 
5 850 metri cubi oxigen in
dustrial, ca urmare a folo
sirii depline a capacității de 
producție a utilajului 
puluii de lucru.

In ridicarea pe o 
calitativ superioară 
vității de producție s-a evi
dențiat întregul colectiv al 
fabricii din rîndul căruia a- 
mintim pe maistrul Ștefan 
Roșu, meseriașii Constantin 
Cioată. Ștefan Zilahi, Petri că 
Burtea, compresoristul Pa
vel Turtureanu și alții.

și utilaje moderne, de mare
- randament Este suficient să 

cităm, în acest sens, rezultatele 
bune obținute in utilizarea 
complexelor de abataj ia mine
le Paroșeni și Lupeni, a stîlpi- 
lor hidraulici în toate minele 
bazinului, extinderea transpor
tului continuu cu benzi de cau
ciuc, buna funcționare a com
binelor de tipul K-52. Enume
rarea ar putea fi, desigur, con
tinuată, însă considerăm ca 
utilă și citarea unor situații în 
care reușita a fost mai puțin 
convingătoare, funcționarea ne
corespunzătoare soldîndu-se cu 
pierderi însemnate de produc
ție.

La începutul anului 1972 in
tr-un abataj frontal din stra
tul 15, blocul V, din cadrul 
E. M. Uricani a fost introdus 
un complex mecanizat de tipul 
OMKT, care urma să-și aducă 
o contribuție importantă la asi
gurarea realizării sarcinilor de 
plan sporite care stăteau în 
fața colectivului. Rezultatele 
au fost insă cu mult sub aștep
tări : randamentele maxime re
alizate nu au depășit 8 tone 
pe post, iar in ultimele 4 
luni au scăzut sub 4 tone 
pe post, deși nivelul minim de 
productivitate capabil să asi
gure eficiența noii tehnologii, 
in condițiile unor cheltuieli des
tul de ridicate, legate de a- 
mortizare, era de 12-13 tone 
pe post. Cauza funcționării ne
corespunzătoare a complexului 
a constituit-o apariția unor in- 
fercalații sterile, dure, în front. 
Introducerea complexului a fost 
precedată de o serie de dis
cuții cu care prilej s-au expri
mat rezerve în privința posibili
tății combinei de a tăia inter
calata, însă nu s-a întreprins 
nimic pentru a se determina 
cu precizie șansele de reușită 
ale funcționării întregii insta
lații. O analiză a rezistenței 
mecanice a intercalației din 
front, a rezistenței la așchiere 
a acesteia, efectuată in labora
toarele Institutului de mine, de 
exemplu, ar fi putut da indi
cații prețioase. Factorii de risc 
nu pot fi evitați complet atunci 
cind e vorba de introducerea 
unei tehnologii noi, insă ei tre
buie limitați în cit mai mare 
măsură atunci cind e vorba de

Deputății Consiliului popular 
al orașului Lupeni' aduc o în
semnată contribuție la găsirea 
unor soluții pentru rezolvarea 
operativă și eficientă a proble
melor 
ori de 
dinea 
țiului 
autenticii ai cetățenilor, în de
plină cunoștință de cauză, de
putății, analizează in sesiunile 
consiliului popular stările de 
lucruri nesatisfăcătoare din lo
calitate, vin cu propuneri judi
cioase prin care contribuie la 
luarea unor măsuri eficiente,

In cadrul comisiilor perma
nente deputății efectuează, de 
asemenea, studii cu privire la 
modul de îndeplinire a unor 
măsuri stabilite de comitetul 
executiv prin decizii sau prin 
hotărîri ale consiliului popu
lar.

o

Puternica unitate 
producere a energiei e- 
lectrice din municipiu, 
Uzina electrică Paroșeni 
a incheiat primul semes
tru al acestui an cu un 
bilanț rodnic. Redăm ct- 
teva realizări :
• Indicatorul canti

tativ de producție a fost 
îndeplinit în proporție 
de sută la sută, ceea ce 
înseamnă respectarea 
integrală a comenzilor 
către beneficiari :
ț La consumul spe-* 1 

cific, pe întreaga unita
te s-a obținui o econo
mie de 
bustibil 
Aceasta 
ducerii 
cărbune 
producerea energiei 
lectrice, 
sută, și 
cu peste
• In 

irului a 
menul de reparație 
tală Ia grupul de 
MW, cu două zile, 
ce a echivalat cu 
plus de producție 
6 000 000 KWh.

3 400 tone com- 
convenționaj. 

ca urmare a re- 
volumului de 
utilizat pentru 

e- 
cu peste 1.80 la 
a celei termice 
2.20 la sută, 
cursul semes- 
îost redus ter- 

capi-

Eficiență, 
calitate

Colectivul secției 
vizie de vagoane din ca
drul stației C.F.B. Petro
șani a incheiat primul 
semestru al anului in 
curs cu un bilanț de an
samblu remarcabil, ma
terializat in realizarea și 
depășirea sarcinilor de 
plan Ia toți indicatorii.

Nivelul de realizare a 
producției globale a fost 
de 106 la sută, al produc
tivității muncii de 112 la 
sută, planul de revizii la 
vagoanele marfă a fost 
depășit cu 11 la sută, iar 
al ventilelor de distribu
ție cu 49 ta sută. Rezul
tate bune s-au înregistrat 
și la reparațiile cu deta
șare ale vagoanelor de 
călători, unde sarcinile 
inițiale au fost depășite 
cu 27 la sută.

și rodnică

conlucrare cu cetățenii
Intr-adevăr, sesiunea este 

forma principală de lucru a de- 
putatuluii. Dar, locul unde se 
concretizează adevărata sa ac
tivitate . este 
electorală, 
cetățenilor 
aceștia 

circumscripția 
Aici, în mijlocul 
și împreună cu 

deputății se preocupă 
de inițierea unor acțiuni și de
rezolvarea problemelor de in
teres obștesc. Ei țin o perma
nentă legătură cu cetățenii din 
circumscripțiile electorale in 
care au fost 'aleși, prin discuții, 
consultări ș-' sprijin concret 
acordat în rezolvarea proble
melor ce apar, a cerințelor și 
propunerilor ce privesc viata 
circumscripției și a orașului. In 
orașul Lupeni deputății sînt 
sprijiniți în permanență de 
Consiliul Frontului Unității So
cialiste și comitetul executiv în 
organizarea întîlnirilor periodi
ce în cadrul cărora oamenii

Anul de invățămînt universitar s-a încheiat. După sesiu
nea de examene, cind viața studențească atinge apogeul efor
tului intelectual, in laboratoarele, amfiteatrele, biblioteca, săli
le institutului a intrat liniștea. De acum 
producție, perioadă in care se produce 
dobindite în anii de studiu cu procesul 

bișnuită a întreprinderilor : este o etapă 
actualilor studenți pentru a se 
nomic.

Cu această atmosferă, 
niștită acum, contrastau 
dimineața grupurile de 
denți care se aflau în 
amfiteatrului 1. Febrilitate, a- 
gitație nestăpînită, consultări 
cu liste purtate din mină în 
mină. Fiecare nou ieșit era re
pede înconjurat și interpelat. 
Ce se petrecea ? Ultima 
filă din viața studențească a 
absolvenților — repartizarea 
în producție. Și este firesc ca 
acest moment ; încărcat de im
portanță atît pentru absol
vent, cit și pentru cadrele 
didactice, să aibă un carac
ter deosebit' — după cinci ani 
de pregătire, tinerii 
părăsesc Alma-mater pentru 
a-și valorifica noua 
în producția care-i 
pentru a o îmbogăți cu vitali
tatea, energia și cunoștințele 
teoretice și practice.

Am intrat în amfiteatrul în 
care comisia examina relația 
dintre posibilități de repar
tizare și cerințe. Absolventul 
Vasile Aelenei, inginer mi
ner acum, tocmai a trecut 
prin fața comisiei. Pe chip i 
s-a așternut liniștea.

— Unde veți merge ?
— La I.C.E.M.I.N. București.

ingineri

calitate 
așteaptă

Voi lucra in cercetare.
— Cu ce gînduri părăsiți 

Institutul de mine ?
— Vreau să-mi pun în a- 

plicare 
bîndite 
în așa 
departe 
De-a lungul anilor de studen
ție am lucrat în cercetare, iar 
tema proiectului a fost de a- 
ceeași natură. Contactul cu 
producția este cjjjgriul prin
cipal-al' eficienței muncii me
le de acum înaint'e.

Alături, colegul’ său Itadis- 
lau Kovacs. A fost repartizat 
la mina Lupoaia — Motru și 
e mulțumit. Am solicitat opi
nia președintelui comitetului 
Uniunii asociaților studenților 
comuniști din șeful de
lucrări ing. llie Rntunjeanu, 
prezent în comisia de repar
tizare. despre desfășurarea a- 
cestui important moment din 
viața institutului.

— Sînt repartizați 
absolvenții Facultății 
ploatări miniere, mai 
au fost cei de la preparare și 
topografie. Lucia Mahîțiu. 
Margareta Kalpaș, Magdalena 
Modoran, bune studente, pre
paratoare, sînt repartizate la 
I.C.E.M.I.N. București. Băieții 
se orientează spre producție 
— Gheorghe ■ Bălan la între
prinderea minieră Rîrnnicjj 
Vîlcea, de pildă. Șeful pro
moției de la topografie Lăzâr 
Tahczel va merge la. între
prinderea > geologică de. pros
pecțiuni și explorări Cluj :

acum 
de ex- 
înainie

T. SPÂTARU

(Continuare in pag. a 3-a)
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O mare victorie pe calea edificării unei păci trainice

CONFERINȚA GENERAL - EUROPEANA 
PENTRU SECURITATE Șl COOPERARE
• A doua zi a dezbaterilor generale
• Cuvintarea rostită de ministrul afacerilor externe al Republicii 

Socialiste România, George Macovescu, la prima fază a Con
ferinței pentru securitate și cooperare in Europa.

Cifi dintre noi oare, a- 
tunci cind ne .îndrep

tăm în fiecare dimi
neață spre serviciu dau spre 
școală, și ne abatem din 
drum pe la un magazin de 
desfacere a plinii și a celor
lalte produse de panificație, 
pentru a cumpăra fie cîteva 
cornuri saa brînzoaice, fie 
cî/iva covrigi,ne giiiclim și 
la cei care produc aceste 
specialități „de dimineață" ? 
Desigur, poate că numărul 
acelora dintre noi, este mic. 
Si totuși ar trebui să ne gîn- 
dim, pentru că banala îm
pletitură de cocă — covri
gul — este tăcută cu migală, 

zor 
de 

cei-

in ore Urzii din noapte de 
către semeni ai., ngșt.ri, Qe< 
către acei meseriași în hala
te albe care, noapte de noap
te, cu fata îmbrobodită de 
sudoarea provocată de căl
dura cuptoarelor încinse, al
cătuiesc, după un ritual foar
te precis, contururile specia
lităților de panificație pe 
care noi le savurăm dimi
neața la micul dejun.

Am pătruns cu citva timp 
in urmă, intr-o noapte, in 
secția nr. 6 de specialități a 
[.MP. Petroșani I-am găsit 
pe oameni lucrînd de 
in afară de brigadierul 
schimb, Șerban F’ilip, 
lalti membrii ai schimbului, 
slnt femei: Ellsabeta I upu 
trămîntătoare, Elena Burlan, 
Ligia Botezata și Ana Răbu- 
lea — modelatoare. Malaxo
rul metalic Irăminta aluatul 
— materia primă a speciali
tăților de panificafie. Cu o 
iscusință pe care dbar practi
ca îndelungată ti-o poate da, 
modelatoarele dădeau lorma 
arhicunoscută viitorilor co
vrigi. Apoi, după alte opera
ții intermediare, Șerban F’i
iip — care lucrează de 1-1 ani 
în secție, tind rînd pe rînd 
modelator, cocător, apoi șef 
de schimb — introducea in

I. ȚABRFA

(Continuare in pag. a 3-a)
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• „Nescrisa" lecție a omeniei • „Dacă presu 
pui omul ca • O „scrisoare" pe care nu

o recitim
Vechile orinduiri sociale au 

vorbit 
făcut 
meni, 
pinză 
minții 
în oameni ignoranța. De ace
ea, dacă ele ne-au lăsat, or
golios, ca moștenire superbul 
„Discobol" antic sau faimoasa 
„Lecție de anatomie" a lui 
Rembrandt, nu ne-au putut lă
sa - în cartea Istoriei — „ma
rea lecție a omeniei". Ar fi pu
tut-o scrie antichitatea lui 
Spartacus, dacă apriga revoltă 
și aspirație spre demnitate a 
sclavilor conduși de el n-ar fi 
fost îngenuncheată de acvilele 

a ră- 
înlăn- 
- din

OM dar au 
pentru oa- 

piatră și pe 
trupului și

mult despre 
prea puțin 
Au cîntat în 

frumusețea
OMULUI dar au cultivat

Romei patriciene. Omul 
mas același „Prometeu 
țuit" - cu ochii la Olimp 
tragedia lui Sofocle.

A încercat să o scrie, 
noaptea evului mediu, cuteză
torul Dante, la lumina ruguri
lor Inchiziției. Dar Divina sa 
Comedie nu ne-a putut lăsa, 
peste veacuri, decît utopia și 
coșmarul unei umanități schi
lodite de lupte fratricide, de 
lăcomie și ambiții.

Ar fi putut-o zugrăvi, într-o 
imensă frescă, paleta lui De
lacroix, dacă idealurile umani
tare ale Revoluției franceze nu 
ar fi eșuat lamentabil în aven
tura napoleoniană sau in ape
le tulburi ale Restaurației reac
ționare. A încercat să o zu
grăvească cu- „bisturiul" ma
rele Balzac în Comedia sa 
umană — replica burgheză a 
Divinei Comedii. Dar, odată 
cu bunătatea lui Moș Goriot și 
cinstea slujbașului Rabourdin, 
a descoperit neomenia unei 
lumi monstruoase de parveniți 
și escroci, ca cinicul bancher 
Du Tillet sau sinistrul cămă
tar Gobseck.

Burghezia in ascensiune n-o 
mai putut-o scrie deloc. Sclavă 
a „vițelului de aur", ea o pre
schimbat orice relație ome 
nească într.una bănească. Lu' 
Gogol nu i-a mai rămas altce 
va decît să scrie necrology' 
unor „Suflete moarte".

Lecția cea mare a OMENI 
El a început să fie scrisă abi' 
în zorile purpurii ale socialis 
mului 
nism - 
nitatea 
dardele 
ții și a 
toate 
nind, 
na al

în

eliberator. Noul urna 
redînd oamenilor dem 
- și-a înscris pe stin 
sale lozinca solidarity 
omeniei: „Proletari dir 

țările uniți-vă I", împli 
astfel, visul de totdeau 
celor mulți și obidiți...

★

condițiile umanismului
- cu virtuțile 

tot

In
socialist, omenia
ei civice - se instalează
mai mult in realitatea cotidia-

\___________________

nă, căpătind drept de cetate 
și strălucire de blazon, 
autorității pedante 
urînd din instinct 
găunos și reacțiile 
ale unei 
omul de 
judecății 
mentelor 
ritate umană („toți pentru unul 
și unul pentru toți'*),  de întraju
torare frățească („omul la ne
voie se cunoaște"), de stimă și 
respect reciproc („respectă-mă 
ca să fii respectat"). Căci așo 
cum spunea Marx, definind 
calitatea esenței umane: „da
că presupui omul ca om și re
lația cu lumea ca relație 
omenească, atunci nu vei pu
tea schimba dragostea decît cu 
dragoste, încrederea cu încre
dere". In acest schimb de 
substanță umană, vie și caldă,

Ostil 
și solemne, 
formalismul 

automate 
fără suflet, 

rămîne fidel
birocrații 
omenie 
bunului simț și senti- 
generoase de solida-

Prietenul

OMUL
iiiriiiiiiiiiiitiiiiniiiiiiiiii

trebuie căutata frumusețea ac
tului de omenie — de la sim
plul gest de politețe la supre
mul act de sacrificiu. Un 
exemplu mi se pare grăitor. O 
femeie — mamă a doi copii in
firmi din naștere, rămăsese din 
nou însărcinată. Deși își do- ■ 
rea copilul se îngrozea totuși 
la gîndul că va mai naște un in
firm. In disperarea ei solicită 
maternității autorizație de în
trerupere a 
orivire 
legea 
-.erută 
'egea 
-a ei.
unde
’ui ei,

sarcinii. Dar cu 
asemenea caz,

Totuși autorizația 
dat. Formal deci, 
încălcată. In lite- 
a o aplica acolo 
potrivește spiritu- ■

la un 
tăcea.

i s-a 
a fost 

Dar 
nu se 
nu înseamnă de loc a o 

nesocoti. „Particularul" este 
mai bogat decît „generalul". 
Excepția nu neagă regula ci 
o confirmă. Și a nu ține sea
ma de acest lucru - cum bine 
spunea 
transforma 
trument al 
tr-unul de oprimare individua
lă.

Dar - ca un revers al me
daliei - ca și cînd ni s-or re-

cineva - înseamnă a 
norma dintr-un ins- 
armoniei sociale în-

i se 
elibe- 

Dar.

aminti că mai avem mult de 
cioplit la statuia omului nou, 
se întîmplă și asemenea ca
zuri lipsite de omenie. Un e- 
xemplu, din atitea altele, petre
cut cu puțin timp în urmă: un 
om a greșit grav, producînd cu 
acel prilej și daune materiale 
unității sale (Șantierul 71 
Construcții ). I s-a desfăcut 
contractul de muncă și a fost 
somat să-și achite debitul sub 
„sancțiunea" de a nu 
face lichidarea și 
ra carnetul de muncă.
ca să plătească, trebuia să fie 
angajat undeva ca să aibă cu 
ce plăti; iar pentru a fi anga
jat trebuia să I se facă lichi
darea, ceea ce i se refuza. 
Prins în acest implacabil cerc 
vicios - declanșat de resorturi
le unei rigidități inumane - 
omul bătea drumurile fără rost 
și fără putință de cîștig. Pină 
la urmă, la intervenția unui or
gan de stat, chestiunea a fost 
rezolvată. Dar cu ce preț?!

Nu sîntem o civilizație me
canică, 
nat actul de naștere 
mare lecție de omenie: 
nizarea producției și, 
aceasta, a 
meni. Dar, 
ce a lăsat 
ța noastră, 
latura umană o acestor relații. 
In raporturile de serviciu nu 
întotdeauna se caută vecină
tatea omului ci a funcției. Din 
dosul unor ochelari cu multe 
dioptrii, vezi totuși pe solicita
torul de la ghișeu sau birou 
redus la dimensiuni microsco
pice. Iți pare un străin pentru 
că nu-l cunoști. Și necunoscin- 

nu-l respecți. Uiți că

Socialismul și-a sem- 
printr-o 

urna- 
producției și, prin 

relațiilor dintre oa- 
tributar unui trecut 
sechele în conștiin- 
nu rareori ignoram

du-l,
omul de lingă tine chiar daco 
nu e cineva, nu e un ins oare
care: e prietenul tău, omul! 
Căci în tot ceea ce ai, porți 
ceva din munca, din sufletul, 
din bucuriile și necazurile lui. 
Le porți. în cartea pe care o 
citești, în haina pe care o îm
braci, în plinea cu care te hră
nești, în distracțiile cu care te 
amuzi. Poți să nu-l îndrăgești, 
dar nu poți să nu-l respecți." 
Pentru aceasta trebuie însă 
să-l cunoști. Sau, cum spunea

' atît de sugestiv Voltaire : „tra
tăm pe oameni ca pe niște 
scrisori primite. Le citim în gra
bă, dar nu le recitim".

Dacă te-ai strădui să-l 
noști, dacă te-ai cunoaște 
bine ca să poți fi înainte 
toate, om atunci omul de 
gă tine va însemna cu adevă
rat prietenul tău!

David MANIU

Dincolo de zidul discordiei
„Dragă Nuși, m-am gindit 

să-ți scriu cîteva rînduri nu 
ca răspuns la scrisorile tale, 
ci doar ca fapt divers. îmi 
permit să-ți scriu, deoarece, 
dacă mă gindesc Ia 
nostru, nu-mi aduc 
de mici copii, nici de 
neînsemnată ceartă

trecutul 
aminte, 

cea mai 
sau neîn

țelegere între noi, frații, pînă 
aproape de bătrînețe cînd 
Cicort a derutat familia."

Am reprodus fragmentul u- 
nei scrisori a cărei lectură, 
pentru mult timp, semnatarii 
acestor rînduri nu o vor ui
ta. O scrisoare familială în- 
mînată redacției fără cons- 
trîngerea că va deveni publi
că, o corespondență purtată 
între frați și surori, între 
membrii unei familii nume
roase. Familia se bucură, da
torită drumului drept urmat 
tn viață de părinți, de toată 
stima și considerația celor din 
jur. Tatăl are 76 de ani, ma
ma a decedat de mai mult 
timp iar copiii (un frate și 
patru surori) sînt fiecare a- 
șezați la gospodăriile lor, în
jghebate în jurul casei părin
ților.

După aceste puține explica
ții, să adnotăm un prim fapt 
esențial: 
care am 
purtată, 
este de
bătută la mașină (în două sau 
mai multe exemplare) și de 
cele mai multe ori transmisă 
prin poștă (desigur, cu aviz 
de primire) deși, expeditorul 
■;au destinatarul nu se 
.mul de altul decît la o 
'anță de cîțiva pași, și 
sînt despărțiți decît de
simplu gard de lemn. Un gard 
vechi, care părea atunci la 
început, (în copilărie) un :- 
nutil hotar de proprietate dar 
care a devenit cu timpul un

zid peste care nici relațiile 
de bună vecinătate și (ceea ce 
este mai dureros) nici cele 
de întrajutorare familiară nu 
au mai putut fi statornicite 
Oare, de cînd ? După cum 
spune scrisoarea citată, de 
atunci de cînd Cicort a deru
tat familia. Și oare de ce ?

..De la început îți accen
tuez, continuă scrisoarea din 
care am citat- fragmentul de 
introducere al anchetei noas
tre, nu mă refer la

Să recapitulăm : 
în vîrstă (autoarea 
îi răspunde surorii
— n.n.) cîteva lucruri. Scrisoa-

pămînt!“ 
o femeie 

scrisorii) 
ei (Nuși

DRAGOSTEA DE MUNCĂ
i-a călăuzit pașii...

Acum unsprezece ani, in fie
care dimineață, dintr-o căsuță 
de pe strada Tudor Vladimires- 
cu din Lupeni, se îndrepta spre 
liceu o fetișcană cu cozi .lungi

și negre. Liceana de atunci, 
azi inginera IRINA GAVRILA, 
se îndreaptă... tot spre școală 
dar nu pentru a se așeza cumin
te în bancă, ci la catedră. Și 
nu pentru a răspunde sau a-și 
lua notițe, ci spre a împărtăși 
din „zestrea" sa de cunoștințe 
acumulate cu seriozitate și per
severență în liceu și la Institu
tul de mine din Petroșani. Foș
tii săi colegi său profesori, toți 
iară excepție, ar începe să 
\ orbească admirativ despre li-
■ earia și apoi studenta... prea 
serioasă pentru vîrstă ei.

Visul ei s-a împlinit
cum s-au împlinit toate aspira
țiile îndrăznețe ale noastre, ale 
generației lui 1944.

Nu i-a fost greu să se inte
greze în colectivul didactic de 
la Grupul școlar minier. Nu 
i-a fost greu să-și îndeplineas
că numeroasele obligații pe li
nie profesională și educativă, 
nu s-a sustras, de. Ia nici o da-

■ forje și aceasta, pentru că mun
ca îi era un prieten nedespăr
țit, un prieten care i-a adus ce-

așa

le mai mari satisfacții.
Discutind cu cîțiva din elevii 

clasei la care inginera Irina 
Gavrilă este dirigintă (Nicolae 
Sabău, Mircea Goiceanu, Geza 
Danyic) aceștia mi-au vorbit 
cu o sinceritate caracteristică 
adolescenților, plini de entu
ziasm și recunoștință despre 
diriginta lor de la care, pe lin
gă cunoștințe de specialitate, 
au învățat ,s<ă nu se abată nici
odată de la drumul drept, să 
iubească munca.

Tinerii interlocutori mi-au 
mărturisit că tofi au promovat 
anul și se vor prezenta la exa
men spre satisfacția deplină a 

dirigintei lor despre care mi-au 
vorbit multe lucruri pe care nu 
le pot relata în cîteva rînduri... 
Dar cert e faptul că din cuvin
tele lor am recunoscut cu ușu
rință pe eleva cu cozi negre de 
acum unsprezece ani, pentru 
care cinstea, adevărul și dra
gostea de muncă i-au călăuzit 
pașii spre împlinirea de azi...

O BERBECARU

interese individualiste
colo de limita puterilor sale 
de alte hîrt'ii: citații sosite 
de la judecătoria unde s-a 
ajuns din pricina dușmăniei.

Intr-una din „tabere" se află 
una din surori. In cealaltă, fra
tele ei, alte trei surori, și’ ta
tăl. Cele două 
fi constituit 
în numeroasa
din Petrila (despre care 
vorba) nu ar fi intrat la 
moment dat, un străin, 
decursul anilor, cum era 
resc, familia s-a mărit 
căsătoria celor patru
Noii membri (ginerii) au înțe 
Ies cerința integrării depline

tabere nu s-ar 
ca atare dacă 
famlie Pollak 

e 
un 
In 
fi-

prin 
fiice

începute după sosirea lui Ci
cort, gardul vechi, de lemn a 
suferit schimbări de poziție 
Au' început parcelări de teren 
împărțiri între frați și surori 
„cerute" de Ana Corpadea — 
Nuși (de fapt de concubinul 
ei), neînțelegeri pentru un pe
tec de grădină sau o potecă 
între două gospodării. Au în
ceput măsurători făcute pen
tru o moștenire petrecută (îm
părțirile din partea mamei) 
dar și măsurători pentru o 
moștenire carp ipcă nu a avut 
loc. Au ' început 
contraexpertize, 
apoi procese. Și

expertize ■ și 
discuții iar 
bineînțeles în

1 tații le în care s-a ajuns. 
„Nu-mi aduc aminte de neîn
țelegeri între noi, frații, pînă 
la bătrînețe" — se spune în 
singura scrisoare care a tre
cut gardul de la a doua ta
bără. către prima, scrisă cu 
multă căldură sufletească, 
drept' răspuns la multele scri
sori expediate de Nuși în 
care erau stabilite termene 
(cineva e grăbit !) în care se 
exprimă interese.

Am înșiruit cititorului prea 
multe amănunte. Mai adău
găm unul singur. După ce 
l-am vizitat pentru unele lă
muriri. Teodor Cicort ne-a vi
zitat la redacție. Mai de emo
ție, mai din obișnuință cînd 
s-a prezentat ne-a spus:

Corpadea 
sînt de fapt Teodor

— Eu sînt 
Pardon, 
Cicort...

Ana.

Pe marginea unui caz aparte ★

corespondența din 
citat un fragment, 

între frați și surori, 
cele mai multe ori

află 
dis- 
nu 
un

rea nu se vrea nici un răs
puns la alte scrisori primite 
pînă atunci, prin poștă. Pen
tru a se face înțeleasă, au
toarea recurge din capul lo
cului la un apel din cele 
mai călduroase, la plăcutele 
amintiri din copilărie, la ar
monia deplină care a domnit 
în familie pînă aproape de 
bătrînețe. Copiii de altădată se 
află astăzi la vîrste cuprinse 
între 40—50 de ani. Dintre 
cei cinci frați, patru regretă 
situația în care s-a ajuns. La 
regretele lor se adaugă (ne
mărturisite decît' prin la
crimi) regretele bătrînului 
tată, ale capului acestei 
milii numeroase, care nu 
dea că -armonia dintre 
și surori va fi vreodată 
locuită
nețele lui 
scrisorile 
unei fiice 
reia i s-a 
scrisoarea 
teori sînt

în familie, precum și aceea 
de a consolida gospodăria ob
ținută prin munca băt'rînilor 
Cu toții sînt astăzi apreciați 
și stimați ; cu toții și-au cîști- 
gat meritul de a fi conside 
rați ca făcînd parte din fa 
milie, niciunul nefiind soco
tit un străin. Dar, într-o zi 
viața unuia dintre gineri 
fost curmată de un 
accident. Locul lui a 
de numitul Cicort, 
care a rămas, se 
st'răin.

Corespondența familiei este 
semnată de soția văduvă, so
ția nelegitimă a lui Cicort — 
pe numele ei Ana Corpadea 
— dar este inspirată și ali
mentată de „soțul" ei. Nefă- 
cînd parte din familie pe ca
lea unei integrări legiferate 
(căsătoria). Teodor Cicort so
cotește că nu se poate adresa 
direct rudelor „soției" sale 
pentru a-și exprima interese 
le.

Martor al neînțelegerilor

scrisori dacti 
tri-

cunoscut că intențio- 
ies din indiviziune 
un moment dat soția 
soția nelegitimă a 

surorilor, frate-

nedorit 
fost luat 
singurul

pare, un
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Evenimentele 
îi provoacă 
entuziasmul 
triste îl due

Ceasuri
necontabilizate

fa- 
cre- 
frați 

în-
cu dușmănia. Bătrî- 

sînt zguduite de 
primite din partea 
(aceeași Nuși 
răspuns odată, 
citată de noi), 
zguduite pînă

c6
prin

Al-
din-

>V. Mariana — Vulcan: 
Temperamentul, firea celui 
pe care ați dori să-l cunoaș
teți mai bine dar nu... reușiți 
(deocamdată), după „exterio
rizările" pe care ni le-ați des
cris, s-ar prezenta cam în fe
lul următor ; este un om exal
tat, care reacționează la di
ferite întîmplări din viață 
mult mai intens decît oajne- 
nii obișnuiți. 
îmbucurătoare 
foarte repede 
dezlănțuit, .cele
la fel de repede la dispera
re... S-ar putea să greșim. 
Oricum, noi îl cunoaștem 
doar dintr-o descriere suma
ră...

0 Victor Manea — Petrila: 
Aveți perfectă dreptate. Dra
gostea de adevăr trebuie să 
fie unul dintre cele mai im
portante principii de viață. O 
precizare, însă: să fie baza
tă pe un profund sentiment 
al datoriei față de colectivi
tate și nu stimulată de o 
dezvoltare... necontrolată. 
Teama de a spune adevărul 
nu are ce căuta, azi, în rela
țiile dintre oamenii societății 
socialiste.

...Primăvara iși pusese năfra
me de frunze. Un cer, deasupra 
Petrilei, ca un imens batic, si- 
niliu, decolorat. Dimineață. De
vreme. Mingii incă o dată cu 
o privire largă, atotcuprinză
toare, semețele blocuri turn de 
pe... „bordura" Jiului și o poi- 
nesc încet prin cartierul „8 
Martie". La pas Nu mă gră
besc. Am în intenție un repor
taj despre gospodarii cartieru
lui. Despre cei ce doresc să-și 
vadă orașul mereu mat pros
per. Mai frumos. îmbibat in
tr-o mate verde. Cu flori mul
te. Cu alei. Cu spații de joacă 
pentru copii. Și e aici de lucru. 
Oricind e de lucru. Pentru toți 
locatarii acestor blocuri fru
moase. Aș vrea să vorbesc cu 
oamenii. Cu cetățeni ai cartie
rului. Să ailu vîrstă treburiloi 
gospodărești 1 Nu mă gîndeam 
la o vîrstă anume îmi fixasem 
doar tema preambulului repor
tajului. Despre viata celor ce 
fac, zilnic aproape, dovada- 
hărniciei lor iu gospodărirea și 
înfrumusețarea locului 
concepție ? Poate... 
însă I Nu întîlnesc 
Absolut pe nimeni, 
întîmplat ? E prea 
Sînt zile, ore anume, cînd 
iese în cotpote pe alei și n-ani 
nimerit într-un asemenea mo
ment prielnic ? Cred . Cel mai 
bine ar fi „să schimb macazul1'. 
Am să vin în altă zi, după ce 
voi afla că s-a inițiat o acțiune 
colectivă... ,

...A trecut un timp. Vreo două 
luni. Am revenit la Petrila. Cu 
aceeași intenție am revenit. Mă 
interesa în plus, de această 
dată, și o sumară contabilizare 
a tot ceea ce s-a făcut. Trecuse 
doar o bună perioadă I Prima 
etapă a acțiunii de bună gospo
dărire și înfrumusețare a ora
șelor. Am pornit-o din nou, ca 
și prima oară, încet, la pas. 
prin cartier. Arată cu totul alt
fel străzile, împrejurimile blo
curilor, aleile, spațiile de joa
că ale copiilor. Schimbate. Cu
rate. îngrijite Flori, multe 
flori, pretutindeni. Mult verde. 
Peisajul parcă te Incintă... Ce
va însă nu înțeleg. Mă strădu
iesc și totuși nu pricep. Cînd 
au apărut arbuștii ? Cînd s-au 
extins într-atîta zonele verzi ? 
Mari acțiuni colective - afla
sem acest lucru la primărie — 

■ nu s-au prea organizat. Atunci? 
Trebuie să existe un secret, 
care-mi scapă. Nu pot să-l di
bui. Trebuie,, trebuie, neapărat 
să vorbesc cu oamenii I Numai 
de la ei voi reuși să aflu. II gă
sesc I
cului \
rul loan 
tem demult. II știu ca un foar
te bun gospodar. ..Cînd — îl 
întreb fără ocolișuri — cînd au 
apărut toate astea ? Cine a 
schimbat fața cartierului ?“ Un 
zîmbet rotund, larg, îi deschide 
fața. $i începe să-mi vorbeas
că. Rar. Răspicat. Despre 
ce s-a întîmplat in această pri
măvară în cartier Despre răb
dare. $i despre migală și des
pre hărnicie îmi vorbește. Des
pre oameni. Despre mulți. Nu 
notez nume. Nu mă lasă să 
notez nume („Nu e necesar, da
că eu, cumva, nu-mi amintesc 
de cineva ? Gospodarii buni 
n-au vîrstă.. Cînd ? Oricînd. 
Fiecare cînd a avut timp liber. 
Și timp liber, cînd vrei ca stra
da, cartierul în care locuiești 
să tie mai frumos, se găsește!). 
Renunț. Ceva din neînțelegerea 
care mă stăpinea inițial începe 
să se clatine. Merg mai depar
te... Floarea Nicolae din blocul 
40, un alt bun gospodar al carti
erului, îmi zdruncină și mal ta
re... deruta. „Cine sînt cei care 
veghează ca trandafirii, florile 
acestea minunate să îmbobo
cească, să-și urmeze firescul 
curs al vieții ?" Iată prima în-

Pre- 
Stupoare 

pe nimeni. 
Ce s-n fi 
devreme ?

se

în preajma 
nr. 23 ne

i Stoica. Ne

b/o-
locata- 

cunoaș-

tot

de
cu

de 
în 

mod 
par-

(Parcelele care în 
nu existau l) Pen- 
lucru 
de 30

Drept

consider că 
zile vă este 
urmare re- 
temeinic a-

tot acest timp.
lografiate, recomandate, 
mise peste zidul ridicat de un 
străin, de interesele acestuia.
„Vă fac 
nez să
scrie la 

văduvă,
lui Cicort, 
lui și tatălui său) și să mă 
bucur în mod integral 
dreptul meu exclusiv ... 
care scop vă cer ca în 
benevol să ne delimităm 
celele.
copilărie, 
tru acest 
termenul 
suficient...
flectați serios și 
supra propunerii mele, cinstite, 
serioase și corecte și comuni
cați-mi în scris consimță- 
mîntul dv. și termenul ce vi 
l-am propus".

Este firească ieșirea 
indiviziune. Nefiresc este, 
să. altceva. Nefiresc este 
nul adoptat, nefirești sînt

din 
în- 
to- 
re-

Procesul surorilor continuă. 
Se fac expertize, contraexper- 
tize pentru stabilirea parcele
lor. Se fac apeluri călduroase 
la aduceri atointe din copilă
rie, strădanii de demolare a 
„zidului", dintre frați. De o 
parte se află tatăl, bătrînu! 
tată care regretă mult, căruia 
îi dau lacrimi în ochi, trei su
rori și un 
nici 
fel
scrisori.
te se află Nuși împreună 
cu un străin, un om ce vede 
în jurul lui doar interese care 
o împiedică pe sora celorlalți 
să discute față în față cu aceș
tia probleme care îi privesc 
exclusiv pe cei din familie.

Cine este acest Teodor Ci
cort? L-am mai întîlnit în 
multe rînduri : omul stăpînit 
și condus de mentalități îna
poiate, de interese absolut 
personale, omul care a tăcut 
dovada nerespectării precep
telor moralei socialiste, înce- 
pînd cu o „nerespectare” apa
rent minoră: concubinajul.

trebare pe care mă pregătisem 
s-o lansez. N-am mai făcut-o. 
Oamenii parcă au început să 
ghicească gîndurile reporteru
lui. Răspunsurile apar subit, îna
intea întrebărilor. Din nou mă 
gîndeam la vîrstă bunilor gos
podari ai cartierului. Șj din 
nou am dat greș. „Noi, noi toți, 
și pensionarii, și copiii, și so
țiile noastre, și noi cei ce după 
ieșirea din șut găsim o oră a- 
nume, dimineața, după-amiaza, 
seara, să plivim iarba dintre 
flori, să ajutăm cu apă lujerele 
plăpinde să crească... E doar al 
tuturor cartierul l“... 
să-l conving apoi pe 
Cojocaru din blocul nr. 
vorbească, în special 
cei care... bat în poarta 
vecini pentru a-i determina 
pe aceștia să dea o mină de a- 
tutor Nu știu de ce dar țineam 
morțiș să aflu inițiatorii, să-i 
descopăr pe cei din frunte. Mă 
împresoară cu aceeași nvr'r- 
lie. cu aceeași contopire în- 
tr-un tot omogen al atîtor In
dividualități. „Ne-am obișnuit 
toți să avem cam același...

încerc 
Nicolae 
14 să-mi 

despre 
unor 

și

ÎNSEMNĂRI
DE REPORTER

punct de vedere. Nu e necesar 
să mai îmboldești pe cineva. 
Dacă ai privirea formată, dacă 
ai ochiul sever în fața a tot ee 
distonează de la frumos — și 
noi credem că îl avem — nu e 
deloc greu să faci în așa fel In
cit totul în jur să placă’...

Stau de vorbă cu două gos
podine în spatele blocului nr. 
25. „Necazuri cu cei care nu 
respectă ThunCa harnicilor gos
podari ? Păi, nu, nu avem. Doar 
cu copiii, uneori. Mai la înce
put l-am pus la punct. Se ți
neau de năzbîtjj pe spațiile 
verzi!... „E dificil, intervine 
Traian Dungaciu. locatar al 
aceluiași bloc, să-i determini pe 
copii să se joace pe spațiul 
rezervat lor, atunci cînd aces
tora nu le prea convine. Cînd 
n-au acolo ce le trebuie 1 Au 
început însă și ei să asculte 
dojenile și totodată să iubeas
că florile..."

...Au început, cu micile lor 
puteri, să potolească setea ier
bii. A arbuștilor. A florilor. Cei 
mari i-au învățat. Gospodarii 
cartierului. Toți. încep să mă 
edific. Ore anume ? Zile anume? 
Nu. Nu poate ii vorba de a- 
ceasta. Bunii gospodari 
teaptă să fie împinși de 
te. Acționează singuri. 
Oricînd. Cînd au timp,
timp. Pentru că întregul cartier 
e al lor. Sînt ceasuri de activi
tate gospodărească 
frumosului pe care 
tabilizează nimeni, 
pot fi contabilizate.
Nu au, aceste ore — altele, a- 
proape altele pentru fiecare gos
podar — decît o unică măsură. 
Aceea a sporirii 
cartierului. De aceea 
sînt ferm convins) a 
într-atît „confortul 
pe., metru pătrat. Și m-am bu
curat mult constatînd că nu 
există o vîrstă anume a buni
lor gospodari. M-am bucurat în 
special aflînd că tinerii loca
tari ai cartierului sînt crescuți 
în înțelegerea și savoarea fru
museții. E ceva. E mult I

nu as
ta spa- 
Mereu. 
Și au

in sprijinul 
nu le con- 
Și, nicj nu 
Nu e cazul.

frumuseții 
(acum 
crescut r 

exterior"

V. TEODORESCU

frate, cu toții 
a discuta 

Nuși decît 
De cealaltă

Ionica FTERARU 
Ion MUSTATA
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Informații de
Pentru însușirea normelor eticii 

și echității
Biroul organizației de ba

ză nr. 2 de la E.M. Paroșeni 
își intensifică preocupările 
pentru însușirea de către 
muncitorii și tehnicienii sec
torului a normelor vieții, 
muncii comuniștilor, ale e- 
ticii și echității socialiste.

Toți factorii de răspunde
re din cadrul sectorului — 
organizația de partid, sin
dicat' și U.T.C: militează 
pentru generalizarea atitu
dinii înaintate față de mun
că, pentru dezvoltarea pro
filului moral al omului so 
cietății socialiste.

Munca politico-educat'ivă 
a contribuit la extinderea i- 
nîțiativei „Brigada de pro 
ducție — școală de califica
re**  în care au fost antrena
te brigăzile conduse de Titu 
Teacenco, Nicolae Brutu, Io
sif Vincze și Geza Kalman.

socialiste
Comuniștii sectorului 

luat • o atitudine combativă 
împotriva lui Marin Bozo- 
ianu, Iacob Bîrta, Victor Gă- 
lățan, Constantin Raiu, Mi
hai Portase și Radu Popa 
care au lipsit nemotivat de 
la serviciu și prin aceasta 
au îngreunat desfășurarea 
procesului de producție.

Organizarea în cadrul sec
torului și exploatării a unor 
expuneri și simpozioane pe 
teme ca „Hărnicie, cinste, 
onoare, demnitate socialis
tă**,  .Răspunderi și satisfac
ții colective**,  „Tinerețe 
muncă, răspundere**,  precum 
și susținerea inițiativei 
„Prietenii noului angajat" au 
contribuit' la ridicarea conș
tiinței salariaților. a răspun
derii pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin.

Instructorii nesalariați 
la lucru

cadrul multor organi 
de partid din munici 
nostru instructorii ne-

In 
zații 
piui 
salariați aduc un substanțial 
aport' la perfecționarea sti
lului și a metodelor de mun
că, la sporirea eficienței ac
tivității de partid.

In cadrul comitetului oră 
șenesc de partid Uricani ac 
tivează 11 instructori nesa 
lariați care au în răspunde 
re cîte 1—2 organizații d< 
bază. Fiecare instructor este 
temeinic documentat , 
sarcinilor reieșite din 
cument'ele plenarelor 
al P.C.R. din 28 
2 martie și din 
a.c.

Bine orientați

asupra 
do-

C.C 
februarie — 
18—19 iunie

și instruiți

au

corn 
de 
de 

con- 
mu- 
re

instructorii îndrumă cu 
petență organizațiile 
partid ’asupra modului 
îndeplinire a hotărîrilor 
ferințelor județeană și 
nicipală de partid, în
part'izarea de sarcini concre
te fiecărui comunist, în pre
gătirea și desfășurarea adu
nărilor generale de partid 
în îmbunătățirea muncii 
politice de masă sub toate 
aspectele.

Instructorii nesalariați An
drei Drăghici, Radu Sma- 
randa. Ilie Frunză. Dumitru 
Rădoescu. Liviu Boța, Ioan 
Dreghici ș‘ ceilalți ajută în 
mod concret organizațiile 
de partid de care răspund 
pentru a exercita o influen-

partid
ță favorabilă asupra între
gii activități politice și*  ob
ștești, contribuind la întă
rirea rolului conducător al 
partidului în toate domeni
ile de activitate.

Instruirea or
ganelor subor

donate și a 
aparatului de 

partid
s-aDe curînd s-a terminat 

instruirea activului de part'id 
asupra sarcinilor decurgînd 
din hotărîrile de partid și de 
stat în vederea transpunerii 
în viață a obiectivelor ac
tuale ale politicii partidu
lui stabilite în lumina docu
mentelor ultimelor plenare 
ale C.C. al P.C.R. Progra
mul instruirii a cuprins dez
baterea problemelor reieșite 
din cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plena
ra C.C. al P.C.R. din 18— 
19 iunie a.c. cu privire la 
dezvoltarea și perfecționa
rea învățămîntului. la rolul 
femeii în viața politică, eco
nomică și socială a țării, la 
rezultatele aplicării măsuri
lor stabilite de Plenara C.C. 
al P.C.R. din februarie — 
martie a.c. pentru îmbună
tățirea organizării activită
ții economico-sociale, a co
municatului cu privire la vi
zita oficială în Republica 
Federală Germania a preșe
dintelui Consiliului de Stat 
al 
de

R.S.R. și alte documente 
partid și de stat.

File de

• Elevii liceului de cultură 
generală din Vulcan și-au în
cheiat perioada „practicii de 
vară", în care, timp de două 
săptămini, au prestat nenumă
rate ore de muncă patriotică 
la șantierul viitorului stadion 
din localitate. Aportul tineri
lor elevi la finalizarea aces
tei ' baze sportive a fost deo
sebit de substanțial, ei reușind 
să strîngă de pe Valea Ungu
rului și Valea Baleii cantități 
importante de pietre necesare 
amenajării șanțurilor de dre
naj și consolidării terenului.

vacantă
■ A

LA PETRILA

fl

rk.

0 temeinică fundamentare
tehnică

(Urmare din pag. 1)

• Astăzi se va deschide la 
Lupeni, în incinta școlii pro
fesionale din localitate, noul 
bazin de înot în lungime de 
25 m, adîncime de 2,40 m și 
lățime de 8 m. De această 
bază de agrement estival, care 
a fost construită de elevii șco- ■ 
Iii, coordonați de profesorii 
lor, vor beneficia în timpul va
canței un mare număr de e- 
levi aflați în tabără aici, cît 
și ceilalți tineri din oraș pasi
onați ui înotului. în noul ba
zin se vor organiza cîteva 
concursuri de înot.

pleca în 
de la Iz- 
secretarii 

liceele

Modernizarea unor 
unități comerciale

Dupc cum rle-a informat 
tovarășul Traian Costea, vice
președinte al Consiliului popu
lar al orașului Petrila, în 
această perioadă sînt în curs 
ample lucrări de modernizare a 
unor unități comerciale. Amin
tim cîteva din acestea :
• Unității nr. 26 Alimentara 

ii va lua locul o alta, moderni
zată, cu autoservire.

• Lucrările de construire a 
clădirii unde vor lua ființă la-

boratoarele de patiserie - co
fetărie și un laborator 
I.C.L.S.A.P., se află intr-un sta
diu avansat. Tot aici se va în
ființa și o patiserie modernă.
• In cartierul „8 Martie" 

s-a modernizat unitatea Alimen
tara nr. 29, urmînd a se începe 
lucrări în același scop și la uni
tatea nr. 31.
• In curînd se vor încheia 

lucrările de finisare a comple
xului cooperativei „Unirea".

•* ----—

Iscusință și pasiune
(Urmare din pag. 1)

al

instalații de 
te care au 
tonte investiții. Pentru a avea 
o idee despre cheltuielile oca
zionate, menționăm că numai 
manopera necesitată de intro
ducerea în subteran 
xului s-a ridicat 
200 000 lei.

Se pune, desigur, 
rea : dacă condițiile 
s-au înrăutățit tot mai mult, 
de ce a trebuit să treacă lună 
după lună, timp în care s-au 
realizat productivități cuprinse 
între 3 și 4 tone pe post iar 
brigada a fost plătită în re
gie, pentru ca în cele din urmă 
să se modifice totuși tehnolo
gia de lucru din abataj, prin 
înlocuirea complexului cu 
stîlpi metalici individuali ? De 
ce atit de tîrziu ?

Un alt exemplu ni-l oferă 
mina Petrila. La sfîrșitul lunii 
aprilie în 
în cadrul 
introdusă 
cu care 
tate bune în stratul 6. 
circa două săptămîni s-a ho- 
tărît scoaterea combinei și 
.continuarea exploatării în 
trepte răsturnate, ca urmare a 
unor productivități scăzute re 
alizate și instabilității culcușu 
lui. Să nu fi fost cunoscute 
înainte de introducerea com
binei, condițiile geologico-mi- 
niere ale stratului 4 ? Greu de 
crezut. Să fi fost suficient un

mare complexita- 
necesitat impor-

a comple 
la peste

intrebc 
geologice

stratul 4, panoul b, 
sectorului V,
combina

se obținuseră

a fost 
,?-1, 

rezul- 
Dupâ

interval atit de scurt pentru 
deplina edificare asupra posi
bilităților de lucru ale combi
nei, cu atit mai mult cu cît a- 
ceasta prezenta destule defec
țiuni în perioada în care a fost 
experimentată ? Probabil că 
nici una din ipotezele de mai 
sus nu este valabilă. De ce, în 
acest al doilea caz, combina 
□ fost scoasă atit de devreme ?

Introducerea tehnicii noi re
prezintă , un proces de mare 
importanță în ansamblul mă
surilor ce se iau pentru crește
rea productivității muncii, pen
tru ridicarea eficienței econo
mice.

Volumul conside rabil al fon
durilor de investiții necesare 
achiziționării utilajelor impu
ne în mod necesar o exigență 
maximă și o fundamentare te
meinică în procesul de elabo
rare a deciziilor. Empirismul 
nu poate fi admis atunci cînd 
o greșeală de apreciere se 
poate solda cu însemnate pier
deri materiale care afectează . 
direct eficiența activității eco
nomice.

Premisă a obținerii unei efi- 
ciențe economice ridicate, in
troducerea noilor utilaje și in
stalații nu trebuie privită prin 
prisma obținerii unor indicatori 
nesemnificativi, ci în funcție de 
posibilitățile de economisire a 
muncii vii, de cerința reduce
rii prețului de cost al produ
selor șl a efortului fizic 
muncitorilor, a obținerii
eficiente economice superioare.

al 
unei

spusele de mai sus.
Aprecieri asupra activită

ții depuse de acest schimb 
au mai fost exprimate și de 
către Nicolae Cibu, respon
sabilul seefiei, și de ing. Ele
na Damian, șefa biroului pro
ducție din cadrul I.M.P. 
troșani.

O meserie frumoasă, după 
cum ne spunea una din lucră
toare, care ajunge să-fi pla
că, și sâ te pasioneze chiar 
de la început...

• Tot astăzi vor 
tabăra de instruire 
varul Mureșului, toți 
comitetelor U.T.C. din
de cultură generală din muni
cipiu, care timp de două săp
tămîni vor urma un curs de 
pregătire politico-ideologică, 
bucurîndu-se totodată de fru
musețile vacanței de vară, a- 
cest al patrulea trimestru șco
lar, cum pe bună dreptate 
este denumită.

cuptor Împletiturile de co
că...

Cele trei modelatoare, ti
nere absolvente ale școlilor 
profesionale de panificație 
din Craiova și Sibiu, sint co
tate ca muncitoare pricepu
te, harnice și pasionate pen
tru meseria lor. De altfel re
zultatele pe care le-au obți
nut în producție, sint cărți 
de vizită elocvente care vin 
să argumenteze pe deplin

NOUTATI DIN BANIȚA» »

rea 
tru 
cit 
că,

Vasile COCHECI 
activist de partid

pres- 
Institutului de mine ? 
întrebat' pe tovarășul amfiteatrului

își
comentariile, ulti-

pagină a studenției

Foto : Ion LEONARD

Cupa României la fotbal

Remedierea

S. BALOI

colecta- 
trans- 
pierde 

cunoaș-

cu ușurință și a nu crește 
numărul zilelor de învoire, 
pentru a analiza cauzele u-

a
nemo-

că ar-
faptul

avariilor...

O „șueta" ta soare.

Preparatorul Lupeni s-a calificat...

Repartizarea în producție,

din pag. 1)(Urmare

la Rovinari, Pe- 
la Lupoaia-Mo-

Petru Jurca 
tru Moreanu 
tru. Repartizarea decurge fă
ră obiecțiuni asupra locurilor. 
Absolvenții noștri sînt con
știent*.  că oriunde ei sînt aștep
tați pentru a-și pune în apli
care pregătirea profesională, 
că adevăratul lor loc este în 
mijlocul procesului de pro
ducție care le creează satisfac- 
(iile și împlinirile.

— Acum, la repartizare ce

(Urmare din pag. 1)

colța, Eleonora Barb. Victor 
Brașoveanu. Maria Rotaru, Ma
ria Cuțui, Ferdinand Balosin, 
Aron Cristea, Wilhelm Neag. 
Nicolae Ular, Ecaterina Bindea, 
Irina Naprodean și alții.

Propunerile cetățenilor făcu
te cu 
tr-un 
rabil, 
atenție 
lecționării 
ri' lor. De 
s-a’ creat 
din membri ai comitetului exe
cutiv, cadre de sped al: tate, de
putat, care, sub conducerea 
directă a biroului permanent 
analizează cu minuțiozitate 
propunerile primite de la cetă
țeni, le repartizează pe proble
me, urmărește modul de solu
ționare a acestora. Numărul

ne puteți spune despre a- 
ceâstă serie de tineri ingineri, 
care va reprezenta în produc
ție, o dată mai mult, 
tigiul 
l-am 
prof. dr. ing. Hie Constanti- 
nescu, prorector al I.M.P.

— Este o serie bine pregă
tită, care a beneficiat de pre
vederile actuale ale practicii 
în producție. Cea mai mare 
parte dintre ei au fost chiar 
angajați la întreprinderi în 
perioada vacanței. Sînt crite
rii care-mi dau convingerea 
că se vor integra mai repede 
în producție. Un procent de 
aproximativ 25 la sută din
tre ei au făcut parte din co
lective mixte de cercetare, 
cu cadrele didactice, rezolvînd 
teme de primă necesitate. Re
cent s-a desfășurat și' o în
tîlnire a lor cu cadre din pro
ducție, binevenită în pregăti-

absolvenților noștri pen 
a lua contact și a-și găsi 
mai repede locul în mun- 
în colectivele în care vor 

merge.
In fața ușii 

grupurile de absolvenți 
continuau 
mele înaintea desprinderii de 
institut. Mulți dintre ei ne- 
au expus gîndurile lor, ideile 
■cu care pășesc în viața pro
ductivă în care să-și aplice 
'cît mai eficient pregătirea a- 
cumulată. In Valea Jiului, la 
.Moțru sau Rovinari, la Ani
na, Bălan, Leșul Ursului sau 
Filipești ei au convingerea că 
sînt așteptați pentru a contri
bui la progresul industriei ex
tractive românești. Le-am u- 
rat tuturor mult succes în e- 
voluția profesiunii pe care 
și-au ales-o și Ia al cărei în
ceput se află.

în

această ocazie, în- 
număr consâde-
necesită multă 
sensul studierii, se- 
și urmăririi rezolvă- 
aceea în acest scop 
o comisie alcătuită

r

Grija pentru pășuni
deLa Bănița s-a desfășurat zilele acestea o amplă acțiune 

curățire a pășunilor aparținînd comunei. Astfel, s-au curățat 
ae arbori, pietre etc. pășunile Perete, Comarnici, Vîrtoape, 
.ligoru însumînd 24 ha de teren.

Au participat la acțiuni toți crescătorii de animale din co
mună. S-au evidențiat cetățenii Gheorghe Poenaru, Gheorghe 
Rusu, Ion Sălășan, Petru Stoica, Rusalin Draqotă, și alții.&

O noua circumscripție 
sanitară

In curînd cetățenii din comuna Bănită se vor bucura de o 
nouă clădire pentru circumscripția sanitară. In prezent, E.G.L. 
Petroșani — constructorul, execută ultimele lucrări de finisa
re, urmînd ca pînă la 15 iulie să se inaugureze noua circum
scripție sanitară, modernă care va cuprinde un cabinet me
dical, un cabinet stomatologic, staționar, farmacie. Acest o- 
biectiv se înscrie în rîndul celorlalte, realizate sau viitoare, 
care dau comunei 6 înfățișare nouă.

funciare Arad
Str. Koc-"''niceanu. nr. 22, telefon 1 38 70.

angajeaza

excavatoriști

buldozeriști

DEPUTĂȚII
într-o vie și 

rodnică 
conlucrare 
cu cetățenii

mare de propuneri și complexi
tatea lor reclamă o preocupare 
susținută și atentă din partea 
factorilor însărcinați cu rezol
varea lor, fiind necesare une
ori cercetări la fața locului du
pă care, la nivelul fiecărui 

întocmesc 
concrete 

rezolvare.
nou spa-

care, la nivelul 
compartiment, se 
planuri de măsuri 
pentru urmărire și 

Repartizarea unu: 
țiu, mai corespunzător, maga
zinului alimentar nr. 90 din 
cartierul Bărbăteni (deputat 
Cornel Vasian), deschiderea a 
două chioșcuri — unul de pli
ne și 
fierul 
colae 
patru 
cartierul Viscoza I (deputată 
Ioana Mesaroș), amenajarea 
unui teren de joacă pentru co
pii și a unei baze sportive sim
ple în incinta blocurilor 200 și 
D-4 (deputate Elena Barb și 
Ana Colța), recondiționarea și 
modernizarea drumului de ac
ces în cartierul Ștefan și alte 
asemenea lucrări menite a con
tribui la mai buna aproviziona
re a populației, la întreqirea 
aspectului urbanistic al orașu
lui nostru, toate realizate la 
propunerea deputaților și cu 
concursul activ al cetățenilor 
prin zile de contribuție în 
muncă si acțiuni patriotice — 
iată numai cîteva din roadele 
conlucrării rodnice dintre d<’- 
putați și cetățeni.

Grija pentru traducerea în 
viată a propunerilor și suges
tiilor chibzuite ale cetățenilor 
nu este o activitate de sezon, 
ori cu caracter spontan, ci o la- 

, tură determinantă a activității 
’ Consiliului popular al orașului 

Lupeni.

altul de 
Viscoza 
Horea), 
puncte

fructe — în car- 
IV (deputat Ni- 

amplasarea a 
gospodărești în

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

încadrarea conform H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.

De la Centrala cărbunelui 
Petroș'ani am primit răs
punsul la articolul intitulat 
„De ce remedierea avariilor 
din lipsa unei piese de 
schimb se face în propor
ție de 95 la sută „cu creio
nul ?“ publicat în ziarul nos
tru nr. 7 337 din 6 iunie a.c. 
„Vă facem cunoscut că cele 
relatate în articolul mențio
nat corespund realității, 
se spune în răspunsul sem
nat de tovarășul Iosif Bîr- 
san, contabil șef și Ioan Pop 
șef serviciu contabilitate. 
Confecțiile executate in a- 
telierele proprii ale unități
lor miniere intră în compo
nența producției marfă și 
în consecință, ele trebuie e- 
vidențiate ca atare. Cu sem
nalarea dv. că aceste eviden-

țe sint multiple și greoaie, 
că necesită un timp consi
derabil pentru completarea 
lor, sîntem cu totul de a- 
cord. Vom analiza în cel 
mai scurt timp posibilitățile 
de simplificare a formulare
lor de evidență și a conți
nutului celor care vor 
mine in 
aprobarea 
drept**.

Socotim 
ce se vor 
trala cărbunelui, se va veni 
în sprijinul producției asi- 
gurîndu-se mai multă ope
rativitate în remedierea de
fecțiunilor. In 
sînt așteptate și din partea 
exploatărilor miniere, 
gestii, propuneri, inițiative.

„Eforturi inutile in
■

ră- 
vigoare, solicîtînd 

organelor în

că, prin măsurile 
lua de către Cen-

acest sens.

sertarul
cu două registre mari11

Tot de la Centrala cărbu
nelui am primit răspuns și 
la semnalările critice publi
cate în numărul 7341, din 1 
iunie, sub titlul „Eforturi i- 
nutile in sertarul cu d-ouă 
registre mari'*.  Din cuprin
sul răspunsului semnat’ de 
ing. Otto Abraham, șef ser
viciu planificare, organiza
re și urmărirea producției 
am reținut că informațiile 
primite de la exploatări pri
vind efectivele plasate în 
subteran, pe activități, pre
cum și cele privind absen
țele după natura lor. sînt 
necesare conducerii centra
lei „pentru luarea de mă
suri operative î» re»i;zarea

de producție, 
schimburi a

su-

planului 
sarea pe 
turilor în cărbune, cunoaș
terea productivității muncii 
pe post'*.

In continuare, după refe
riri la un alineat din conți
nutul articolului nostru, răs
punsul revine la aceeași i- 
dee a „măsurilor**  luate de 
conducere spunîndu-se :
„Aceste date, chiar cu erori
le pe care Ie conțin. sînt 
utile cadrelor de conducere 
pentru luarea unor măsuri 
atunci cînd se depășesc ne
justificat zilele de concediu 
din graficul de eșalonare în
tocmit la începutul fiecărui 
an, pentru a nu se aproba

pla- 
pos-

nor creșteri neobișnuite 
zilelor de boală sau 
tivatelor**.

Amintim cititorilor 
ticolul nostru critica
că de la Centrala cărbunelui 
se cere exploatărilor minie
re un noian de cifre pe tema 
absențelor, pentru 
rea, centralizarea și 
miterea cărora se 
mult t'imp. După ce 
tem la ce folosesc informa
țiile, sîntem nevoițî să mai 
formulăm cîteva întrebări:

— Oare, dacă Centrala 
cărbunelui este cea care ia 
măsuri în cazul depășirii ne- 
justificat'e a concediilor, sau 
pentru limitarea învoirilor 
nu-și depășește cumva atri- 
buțiuniie ? Ce facem cu au
tonomia (și răspunderea) ex
ploatării miniere ? Chiar așa 
stînd lucrurile nu credem că 
C.C.P.-ul dispune și de gra
ficele de concedii, pe sec
toare. pentru a urmări de
pășirea la care s-a făcut a- 
pel în răspunsul la artico
lul nostru.

— După mai multe luni 
de zile, timp în care infor
mațiile transmise la centra
lă indicau creșterea nemot'i- 
vatelor, învoirilor ș.a., s-av 
luat măsurile invocate drep*  
justificare a situațiilor?

Spre sfîrșitul răspunsului 
se mai spune : „In conclu
zie. sîntem de părere că a- 
ceste situații își au utilita
tea lor, și pentru simplul 
fapt că ele, tot din motive 
disciplinare, nu reflectă rea
litatea, nu putem renunța la 
o informație necesară con
ducerii" 
care avem, 
întrebare :

— Dacă 
tă realitatea (așa cum 
dovedit în cuprinsul artico
lului și cum, de altfel, se 
recunoaște in răspunsu' 
C.C.P.) ceea ce face servi
ciul de planificare se nume? 
te informarea conducerii 
sau... dezinformarea ei asu 
pra realităților din subte
ran ?

In cadrul noii ediții a „Cupei României'*  (1973—1974) la 
fotbal,' duminică, arena sportivă „Parîngul**  din Lonea a găz
duit întîlnirea dintre echipele E. G. C. Petroșani (din campio
natul municipal) și Preparatorul Lupeni (din campionatul 
județean), contînd pentru etapa a III-a județeană.

Dovedind o mai bună pregătire și o experiență a jocu
rilor în deplasare, echipa din Lupeni (antrenor, Mihai Ba- 
sarab) a obținut victoria prin golul înscris în minutul 41 de 
către Gancea.

Cea de a doua întîlnire, programată pe terenul din Ha- 
țeg, între echipa locală Gloria și Preparația Coroești, s-a în
cheiat cu 3—2 în favoarea gazdelor.

Cooperativa 
„Deservirea44 Lupeni

Anunță deschiderea unită
ții de bijuterie din Lupeni str. 
Tudor Vladimirescu nr. 34, cu 
personal calificat care execu
tă lucrări de confecții și re
parații - bijuterii din aur. Lu
crările se execută numai cu 
materialul clientului.

Mica
publicitate
P1ERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Andrei 
Vasile, eliberată de E.M. A- 
ninoasa. O declar nulă.

cifrele nu reflec- 
s-a

concluzie pentru 
de asemenea,
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Lucrările Comitetului O.N.U 
pentru folosirea pașnică 

a spațiului 
extraatmosferic

Cuvintul reprezentantului României

HELSINKI 4 — Trimisul spe
cial Agerpres, A. Dumitrescu, 
transmite : Miercuri, în cea 
de-a doua zi a dezbaterilor ge
nerale ale Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Euro
pa, a luat cuvintul ministrul a- 
facerilor externe al României, 
George Macovescu.

In cursul aceleiași zile, au 
mai luat cuvintul miniștrii de 

Cuvintarea rostită de ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, George Macovescu, la prima fază 

a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa

externe ai R.D.G. — Otto Win- 
zer, R.F. Germania — Walter 
Scheel, Luxemburgului — Gas
ton Thorn, Norvegiei — Dag- 
finn Vaarvik, Franței — Mi
chel Jobert," Spaniei — Laurea
no Lopez Rodo, Suediei — Kris
ter Wickman, Canadei — Mit
chell Sharp, Bulgariei — Petăr 
Mladenov, Portugaliei — Rui 
Patricio, Cehoslovaciei — Bo- 
huslav Chnoupek.

A doua zi a dezbaterilor 
generale

Ședințele de dimineață și de 
după-amiază au fost prezidate, 
potrivit principiului rotației, de 
Petăr Mladenov, ministrul de 
externe al Bulgariei, și, respec

tiv, Ștefan Olszowski, ministrul 
de externe al Poloniei.

In cadrul conferinței a fost 
constituit un grup de lucru ca
re își desfășoară activitatea pa

ralel cu dezbaterile generale, 
grup în care sînt reprezentate 
toate statele participante. A- 
cest organism, însărcinat cu 
discutarea unor aspecte de or
din organizatoric, a luat în dis
cuție propunerile privind posi
bilitatea ca o serie de țări din 
bazinul mediteranean — se au 
în vedere Algeria și Tunisia — 
să-și poată face cunoscute în 
fața conferinței punctele de ve

dere asupra problematicii ordi
nii de zi. Se află în dezbatere 
propuneri, în acest sens, <•■ 
Maltei și Spaniei. Pe masa de 
lucru a grupului figurează, tot
odată, și chestiunea stabilirii 
datei pentru a doua etapă a 
conferinței, ce urmează a avea 
loc la nivelul comisiilor de ex- 
perti, la Geneva. In această 
problemă există o propunere a 
tării-gazdă — Elveția.

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
La New York se desfășoară lu
crările Comitetului O.N.U. pen
tru folosirea pașnică a spațiu
lui extraatmosferic.

Luînd cuvîntul, reprezentan
tul țării noastre, ambasadorul 
Ion Datcu, vicepreședinte al 
Comitetului, a subliniat necesi
tatea dezvoltării cooperării in
ternaționale multilaterale, în 
pas cu ritmul rapid al realizări
lor științifice și tehnice, astfel 
îneît, cuceririle spațiului cos
mic și aplicațiile practice ale 
acestora să fie puse în slujba 
întregii omeniri.

Subliniind vocap.a de univer
salitate a aplicațiilor spațiale 
vorbitorul a arătat că fiecare 
țară, fie ea industrializată sau 
în curs de dezvoltare, are drep
tul și este interesată să aibă ac
ces la utilizările tehnicilor spa
țiale și să beneficieze de rezul
tatele acestora. Reprezentantul 
tării noastre s-a pronunțai pen
tru începerea lucrărilor de e- 
laborare a principiilor regle

mentării emisiunilor de televi
ziune directă prin sateliți și ac
tivităților de prospectare a re
surselor terestre cu mijloace 
plasate pe sateliți artificiali ca
re să garanteze respectarea su
veranității statelor, neameste
cul în treburile lor interne, li
berul acces al tuturor țărilor la 
avantajele pe care le prezintă 
aceste noi tehnici.

Delegația română, a spus re
prezentantul tării noastre, con
sideră că este cazul să se adop
te noi măsuri pentru creșterea 
rolului si contribuției O.N.U. în 
dezvoltarea cooperării interna
ționale în acest domeniu, pen
tru ca punerea în practică a u- 
neia din prevederile fundamen
tale ale Tratatului referitor la 
principiile reglementării acti
vităților statelor în materie de 
explorare.și folosire a spațiului 
extraatmosferic să se facă spre 
binele și în interesul tuturor A- 
rilor, oricare ar fi nivelul dez
voltării lor economic sau ști
ințific.

Domnule Președinte,
Din însărcinarea guvernului 

Republicii Socialiste România, 
doresc să exprim deosebita 
satisfacție prilejuită de înce
perea Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa 
— eveniment politic de impor
tantă istorică, chemat să 
marcheze un moment de răs
cruce în viața și destinele con
tinentului nostru, al întregii 
lumi. însemnătatea excepțio
nală a întîlnirii politice la 
care participăm rezidă în 
faptul că, pentru prima oară 
după război, se află reuniți 
aici miniștrii afacerilor exter
ne din 35 de state cu orînduiri 
sociale diferite, aparținînd "sau 
neaparținînd unor alianțe mi
litare, de mărime sau grad de 
dezvoltare economic^^leosebi- 
te, cu scopul de a acțWua pen
tru crearea temeliilor unei 
Europe 4 noi.

Pe deplin îndreptățite sînt 
interesul și speranța cu care 
opinia publică de pe continent, 
popoarele de pretutindeni își 
ațintesc privirile asupra con
ferinței noastre, căreia îi re
vine înalta misiune de a așe
za pe baze noi, durabile, cali
tativ superioare relațiile inter- 
europene.

Europa își caută drumul spre 
destindere, securitate, coope
rare. Aceasta va influența nu 
numai evoluția -statelor de pe 
continent, ci și întregul proces 
al vieții internaționale. De re
alizările noastre vor beneficia 
atît națiunile europene, cît și 
statele și popoarele lumii în
tregi.

Ne sînt bine cunoscute pon
derea și influența pe care Eu
ropa le-a avut și le are în 
viața lumii, potențialul ei a- 
preciabil pe- plan material și 
spiritual, . resursele și capaci
tățile considerabile de care 
dispune pe tărîm economic, 
tehnico-științific, cultural și 
în multe alte domenii. Dacă 
însă continentul nostru și-a 
cîștigat meritul de a fi îm
bogățit patrimoniul omenirii 
cu excepționale valori de ci
vilizație și progres, el a pur
tat, în fața istoriei, și răspun
derea pentru declanșarea a 
două conflagrații mondiale. 
Tocmai pornind zde la aceste 
considerente credem că Eu
ropa poate juca în epoca noas
tră un rol însemnat, atît in 
promovarea progresului și ci
vilizației pe glob, cît și în asi
gurarea unui climat de destin
dere, încredere și colaborare, 
in dezvoltarea unui curs nou 
în relațiile dintre state, în so
luționarea marilor probleme 
care confruntă omenirea con
temporană. Iată de ce conside
răm că opera pe care o avem 
de înfăptuit pe acest continent 
este nu numai în interesul 
nostru, ăl europenilor, ci și 
în ințeresul întregii umanități 
care aspiră spre o lume mai 
dreaptă și mai bună.

Domnule Președinte,
In ultimii ani, în Europa 

s-au dezvoltat importante pro
cese pozitive, s-au amplificat 
între toate statele continentu
lui. fără deosebire de orîndui- 
re socială, legăturile pe diver
se planuri, a avut loc o in
tensificare a contactelor, în- 
tîlnirilor, schimburilor de opi
nii, tratativelor între condu
cători de state și de guverne, 
între alți oameni politici pro- 
eminenți, între delegații ofi
ciale la diferite niveluri. Toa
te acestea au permis să se re
alizeze o mai mare apropiere 
a punctelor de vedere în pro
blemele securității europene, 
să se contureze modalități și 
soluții concrete și să se cris
talizeze principiile fundamen
tale care trebuie să stea la 
baza noului sistem de relații 
în Europa.

In Declarația de la Bucu
rești din 1966, țările socialiste 
au lansat ideea convocării 
conferinței pentru securitate 
și colaborare, și de atunci au 
militat cu perseverență pentru 
realizarea ei și pentru promo
varea ideii că relațiile dintre 
statele continentului nostru 
trebuie să fie întemeiate pe 
noi principii.

In acest cadru, România și-a 
adus o contribuție proprie, ac
tivă. Pornind' de la interesele 
fundamentale ale poporului 
român, ale colaborării și pro
gresului pe continent, țara 

noastră a acționat fără între
rupere pentru înfăptuirea 
securității în: Europa, conside
red aceasta ca un obiectiv 
de prim ordin al politicii sale 
externe. „Trăind în JCuropa — 
arăta președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
— acordăm o atenție deosebită 
dezvoltării relațiilor cu țările 
europene, înfăptuirii securită
ții pe continent. Dorim să se 
realizeze în Europa asemenea 
raporturi care să excludă po
sibilitatea unor noi războaie, 
să deschidă perspectivele unei 
largi cooperări în toate dome
niile de activitate, să asigure 
independența și securitatea 
tuturor statelor și, totodată, 
să ofere posibilitatea dezvol
tării de relații de colaborare, 
pe baze noi, cu celelalte țări 
ale lumii, contribuind astfel 
la cauza generală a cooperării 
și păcii între popoare11.

porțiune a șoselei nr. 4 și trei 
poziții ale armatei lonnoliste 
de pe această șosea, într-o zo
nă situată la circa 30 km de 
Pnom Penh. Aviația Statelor U- 
nite a efectuat, în aceeași zi, 
50 de raiduri de bombardament 
asupra acestui sector.

• Lansarea celui de-al doilea 
echipai al programului „Sky- 
lab 'm avea loc la 28 iulie, la 
ora 11,08 G.M.T., s-a anunțat 
mar/i, la Centrul spatia! de la 
Houston. După ce vor rămine 
56 de zile pe o orbită circum- 
terestră, la bordul laboratoru
lui spalial, cei trei membri ai 
echipajului vor ameriza in O- 
ceai ul Pacific, la 22 septem
brie, ora 23,38 G.M.T.

•Cea de-a 5-a etapă a Turu
lui ciclist al Iugoslaviei, dispu
tată pe traseul Leskovo — Ku- 
manovo (127 km) a avut, prin
tre protagoniștii săi, ș‘. pe tî- 
nărul rutier român Sorin Sudi- 
tu, clasat pe locul doi, în a- 
celași timp cu învingătorul, 
Viktor Kiricenkof U.R.S.S.), am
bii cronometrați cu timpul de 
2h 51'44” (medie orară 42,200 
km).

13,00 Telejurnal;
15,00 Tenis de cîmp. Prima 

semifinală a probei de 
simplu bărbați din ca
drul turneului de la 
Wimbledon (transmisiu
ne directă);

l"’,30 Emisiune în limba 
maghiară ;

18,30 Telex;
18,35 Publicitate;
18,40 Omul și muzica lui Nic- 

colo Paganini ;
19,20 1001 de seri ;
t9,30 Telejurnal — Cincina

lul înainte de termen 
1973 — an hotărîtor;

20,00 Cîntecul săptămînii.
Sînt student și brigadi
er de Temistocle Popa ; 

20,05 Seară pentru tineret ; 
22,00 Imagini din Venezuela ; 
22,15 24 de ore — Din țările 

socialiste ;
22,45 Tenis de cîmp — A do

ua semifinală a probei 
de simplu bărbați din 
cadrul turneului de la 
Wimbledon (selecțiuni 
înregistrate).

In acest spirit, țara noastră 
a militat pentru normalizarea 
și dezvoltarea, pe multiple pla
nuri, a relațiilor cu statele eu-' 
ropene, indiferent de orîndui- 
rea lor socială, pe baza res
pectului independenței și su
veranității naționale, a egali
tății in drepturi și neamestecu
lui în treburile interne, a a- 
vantajului reciproc.

Aplicarea concretă a acestor 
principii va da un. conținut nou 
vieții internaționale, relațiilor 
dintre popoare, dintre state, 
după cum va duce în mod 
ferm și la întărirea rolului Or
ganizației Națiunilor Unite, 
chemată să mențină pacea și 
securitatea internațională.

In ultimii ani, conducerea 
de stat a României a avut nu
meroase contacte, schimburi 
de vederi, tratative cu șefi de 
state și de guverne, cu lideri 
ai partidelor politice, cu dife
riți reprezentanți ai opiniei 
publice din aproape toate ță
rile europene — acțiuni care 
au condus la dezvoltarea rela
țiilor bilaterale, la intensifica
rea conlucrării pentru promo
varea securității pe continent. 
Declarațiile, solemne, ca și 
alte documente comune sem
nate de România cu un șir de 
state europene, promovînd 
principiile noi, democratice 
de relații interstatale, aduc o 
contribuție reală la consacra
rea lor ca norme de bază, ge
nerale, ale raporturilor inter- 
europene și.pe plan mondial.

In acest cadru se înscriu și 
eforturile României, alături de 
ale altor state, pentru înche
ierea cu succes a Consultărilor 
multilaterale de la Helsinki, 
pentru depășirea unor dificul
tăți și elaborarea soluțiilor, pe 
baza consensului participanți- 
lor, în spiritul deplinei egali
tăți în drepturi și suveranități 
a statelor, așa cum acestea 
și-au găsit expresia în Reco
mandările finale. Guvernul 
Republicii Socialiste România 
a dat o apreciere pozitivă re
zultatelor obținute Ia Consul
tările pregătitoare, considerînd 
că în acest fel s-au creat con
diții pentru o bună reușită a 
Conferinței.

Domnule Președinte,
Guvernul român apreciază 

că elementele * * pozitive inter
venite pînă acum în evoluția 
relațiilor, dintre state, a cli
matului politic, pe continentul 
nostru reprezintă doar uri. în
ceput, au valoarea unor primi 
pași pe calea făuririi "edificiu
lui unei securități trainice în 
Europa. Popoarele așteaptă de 
la noi măsuri efective, concre
te; care să conducă în mod 
practic lai realizarea acestui 
obiectiv.

Este adevărat și deosebit de 
îmbucurător faptul că, de a- 
proape trei decenii, popoarele 
Europei trăiesc în pace, că în 
această perioadă pe continen
tul nostru nu a mai fost răz
boi. Dar tot atît de adevărat 
este că reziduurile ultimei 
conflagrații mondiale și ale 
perioadei războiului rece, care 
i-a urmat, n-au fost lichidate 
cu desăvîrșire, continentul 
nostru continuînd a fi con
fruntat cu probleme acute care 
isi așteaptă solutionarea. Di
vizarea Europei în blocuri mi
litare opuse, acumularea uria
șă de armament în arsenalele 
statelor, prezența trupelor și 
bazelor militare străine, prac

ticile discriminatorii și barie
rele artificiale ridicate în calea 
conlucrării fructuoase între 
popoare sînt incompatibile cu 
securitatea europeană, consti
tuie tot atîția factori genera
tori de tensiune, suspiciuni și 
neîncredere, surse potențiale 
de noi conflicte. A sosit timpul 
ca împreună să punem capăt 
acestei situații.

De aceea, după părerea gu
vernului român, sarcina de 
prim ordin care ne stă în față 
este tocmai aceea de a ne 
concentra eforturile spre mă
suri efective și eficace care să 
ducă la lichidarea urmărilor 
celui de-al doilea război mon
dial și ale războiului rece, 
spre normalizarea raporturilor 
pe continent. Trebuie adoptate 
măsuri hotărîte pentru aboli
rea blocurilor militare și a 
grupărilor economice închise, 
pentru înlăturarea oricăror 
surse de divizare, tensiune ș: 
instabilitate. Europa trebuie 
privită ca o entitate geografi
că, economică și politică uni
tară, ca o comunitate de state 
cu tradiții comune de civili
zație și cultură și a căror ex
periență istorică se interferea
ză. Deși pe teritoriul Europei 
există țări cu orînduire sdcia- 
lă diferită, popoarele ce o 
populează au interese de viitor 
identice pe planul asigurării 
securității, consolidării păcii 
și dezvoltării colaborării reci- 

1 proCe, al progresului și civili
zației, al făuririi unei lumi 
mai bune, mai drepte. După 
opinia guvernului român, 
securitatea europeană trebuie 
concepută ca un sistem de 
angajamente liber consimțite, 
clare și precise, din partea 
tuturor statelor, însoțite de 
măsuri concrete, de natură să 
ofere tuturor țărilor garanții 
depline că se află la adăpost 
de orice act de agresiune, că 
se pot dezvolta liber, în con
cordanță cu interesele și voin
ța lor, colaborînd între ele pe 
temeiul principiilor fundamen
tale ale dreptului internațio
nal.

Garanția înfăptuirii cu suc
ces a procesului de edificare 
a securității europene rezidă 
în crearea condițiilor pentru 
ca toate țările — indiferent de 
orînduire, mărime sau poten
țial — să participe direct și 
neîngrădit, pe baza deplinei 
egalități in drepturi, la dezba
terea și soluționarea multiple
lor probleme care confrunta 
Europa. Dorim să subliniem, 
în acest context, necesitatea 
ca în toate etapele negocieri
lor să se țină seama de in
teresele legitime ale tuturor 
popoarelor, să se manifeste 
respectul și înțelegerea cuve
nite față de voința și aspira
țiile fiecărui stat.

Promovarea procesului des
tinderii, înfăptuirea securită
ții pe continent presupun așe
zarea raporturilor dintre țări 
pe principii noi: egalitatea în 
drepturi a tuturor statelor, in
diferent de orînduire socială, 
mărime, situație geografică, 
apartenență sau neapartenen- 
ță la alianțele militare; res
pectarea dreptului fiecărui 
stat la existență liberă, la in
dependență și suveranitate; 
neamestecul, sub nici o for
mă și sub nici un pretext, în 
nici o circumstanță, în tre
burile interne ale statelor; 
inviolabilitatea frontierelor și 
integritatea teritorială ; exclu
derea definitivă din raportu
rile interstatale a forței sau 
amenințării cu forța, a presiu
nilor și metodelor de intimi
dare : reglementarea diferen
delor exclusiv pe calea trata
tivelor pentru găsirea de solu
ții politice, pașnice, în toate 
împrejurările ; avantajul reci
proc al statelor în colaborarea 
lor pe diverse planuri, ținîn- 
du-se totodată seama de ne
cesitatea sprijinirii eforturilor 
țărilor în curs de dezvoltare. 
In opinia noastră aceste prin
cipii trebuie să facă obiectul, 
sub formă de declarații solem
ne, acorduri, tratate, al unor 
angajamente ale tuturor sta
telor participante, prin care 
să se statueze și să se garan
teze aplicarea lor. Toate sta
tele participante trebuie să-și 
ia angajamente ferme în a- 
ceastă privință. Aceste docu
mente solemne să fie înregis
trate la O.N.U.

In aceeași ordine de idei, se 
impune adoptarea unui do

cument privind măsuri menite 
să facă efectivă nerecurgerea 
la forță sau amenințarea cu 
forța.

Subliniem că aceste princi
pii fundamentale ale relați
ilor interstatale formează un 
tot unitar, indisolubil, nici u- 
nul dintre ele neputînd fi ex
clus sau ignorat. Orice încăl
care din partea unui stat, a 
acestor norme, constituie o 
violare a dreptului internațio
nal, un atentat la cauza păcii 
și colaborării în lume. De a- 
ceea, trebuie să fie găsite căi 
și mijloace adecvate pentru 
ca orice abatere de la aceste 
principii și norme să fie împie
dicate. Dacă ea se produce, 
autorii să fie condarhnați și 
supuși oprobriului public, în 
timp ce statele victime ale 
încălcării să fie apărate.

Organic legat de aceasta, se 
impune dreptul inalienabil al 
fiecărui stat — prevăzut și în 
Carta Națiunilor Unite — de 
a-și apăra independența prin 
orice mijloace, inclusiv forța 
armată, împotriva oricărei a- 
gresiuni, de a opune rezistență 
oricărui act de imixtiune, pre
siune sau alt fel de încălcare 
a suveranității sale.

Domnule Președinte,
Este evident că nu se poate 

vorbi de securitate în adevăra
tul sens al cuvîntului fără a 
se aborda cu toată responsa
bilitatea problemele dezanga
jării militare și dezarmării 
în Europa, ca parte integran
tă a dezarmării generale. Gu
vernul român apreciază .că în 
tratarea acestor probleme tre
buie să se pornească de la 6 
concepție unitară, de la nece
sitatea elaborării unui program 
complex de măsuri cave să 
fie înfăptuit treptat și să vize
ze atît întregul continent, cît 
și diferite zone ale sale. 
După părerea noastră, acest 
program ar putea cuprinde a- 
semenea măsuri ca : reducerea ' 
și, în cele din urmă, retrage
rea tuturor trupelor străine de 
pe teritoriile altor state în li
mitele frontierelor lor națio
nale ; lichidarea bazelor mili
tare aflate pe teritoriile altor 
state : renunțarea la manevre 
militare, la demonstrații de 
forță, la concentrarea de trupe 
la frontierele altor state : re
ducerea bugetelor militare, în- 
cepîndu-se cu bugetele țărilor 
mari, puternic înarmate, și 
încetarea cursei înarmărilor ; 
trecerea treptată Ia reducerea 
trupelor și armamentelor afla
te în dotarea armatelor națio
nale ; crearea de zone denucle- 
arizate în diferite părți ale 
Europei și asumarea de către 
puterile posesoare de arme 
nucleare a obligației de a nu 
folosi aceste arme împotriva 
statelor care nu le dețin și nu 
le produc : pregătirea condi
țiilor pentru desființarea blo
curilor militare și, în ulti
mă instanță, lichidarea acesto
ra. Desigur, este firesc ca în 
acest sens să fie luate în con
siderare orice măsuri parția
le, tranzitorii de natură să 
contribuie la dezangajarea mi
litară, la dezarmarea pe con
tinent.

Paralel cu elaborarea și pu
nerea în aplicare a unor mă
suri de dezangajare militară și 
dezarmare, se impune trecerea 
cu fermitate Ia interzicerea ar
melor nucleare și a tuturor ce
lorlalte arme de distrugere în 
masă,, la încetarea producției, 
reducerea stocurilor existente 
și eliminarea întregului arse
nal de mijloace de nimicire 
în masă : nucleare, chimice, 
bacteriologice și de alt tip, la 
înfăptuirea obiectivului final 
al dezarmării generale.

România sprijină inițiative 
și acțiuni pentru înfăptuirea 
unor măsuri de slăbire a în
cordării militare și de dezvol
tare a relațiilor de colaborare, 
bună vecinătate și pace în di
ferite zone.

In această ordine de idei a- 
preciem că în cadrul negocie
rilor pentru reducerea forțelor 
armate și armamentelor în 
Europa centrală, trebuie să fie 
ascultate părerile tuturor sta
telor europene, deoarece mă
surile de reducere a trupelor 
și armelor în orice zonă a Eu
ropei interesează, deopotrivă, 
toate popoarele continentului. 
De asemenea,, trebuie avut în 
vedere ca reducerea trupelor 
din anumite țări sau dintr-o 
zonă a Europei să nu ducă la 
deplasarea acestora în alte 
zone sau în alte state ci să 

ducă la diminuarea reală, efec
tivă a acestora.

Așa cum este cunoscut, Ro
mânia acordă o mare atenție 
instaurării unui Climat de 
pace, bună vecinătate și cola
borare în Balcani, desfășurînd 
eforturi susținute în acest 
sens. Subliniem cu satisfacție 
că țara noastră întreține rela
ții bune cu toate statele din 
această zonă. Ne-am pronunțat 
și ne pronunțăm pentru trans
formarea Balcanilor într-o 
zonă a conviețuirii pașnice, 
lipsită de arme nucleare, fără 
trupe străine și fără baze mi
litare. Considerăm că ar fi 
util să se treacă la pregătirea 
unor întîlniri între reprezen
tanții țărilor balcanice, care să 
discute căile și mijloacele 
concrete în vederea înfăptuirii 
acestor obiective și să ducă la 
realizarea unei înțelegeri cu 
privire la bazele colaborării 
economice, politice și cultural- 
științifice între țările acestei 
regiuni. Sîntem convinși că 
realizarea unor astfel de acți
uni ar corespunde întru totul 
intereselor securității europe
ne, cauzei generale a colaboră
rii și-păcii. Pornind de aici, 
apreciem că la aceste discuții 
pot participa și alte țări inte
resate.

Domnule Președinte,
O componentă esențială a 

conceptului de securitate ește 
intensificarea colaborării eco
nomice, politice, culturale și 
de altă natură între statele 
europene.

Cerințele dezvoltării fiecărei 
țări, ca și ale progresului ge
neral, necesitatea apropierii 
și sporirii încrederii între na
țiuni impun intensificarea 
continuă a colaborării și coope
rării " economice între toate 
statele continentului, fără deo
sebire de orînduire socială. De 
însemnătate esențială este, în 
acest sens, înlăturarea orică
ror restricții, discriminări și 
bariere din calea schimbu
lui liber, reciproc avanta
jos, de bunuri materiale, eli
minarea divizării continentului 
in grupări economice închise, 
care impietează asupra desfă
șurării normale a schimburilor 
economice internaționale. Țara 
noastră consideră că măsurile 
ce urmează a fi elaborate, in 
scopul extinderii colaborării, 
trebuie să răspundă cerințelor 
dezvoltării potențialului fiecă
ruia dintre popoarele Europei, 
să stimuleze, în cadrul progre
sului general, creșterea accele
rată și armonioasă a economiei 
țărilor mai puțin dezvoltate de 
pe continent, reducerea și lichi
darea decalajelor ce le despart 
de statele avansate, egalizarea 
nivelurilor de dezvoltare. O 
mare importanță pentru progre
sul popoarelor europene în an
samblu ar avea realizarea unor 
proiecte și obiective comune in 
domenii esențiale cum sînt : 
valorificarea resurselor ener
getice, dezvoltarea transportu
lui și comunicațiilor, proteja
rea mediului înconjurător, tu
rismului și altele.

De asemenea, ținînd seama 
de rolul imens pe care știinta 
și tehnica îl au în făurirea e- 
conomiei moderne, de potenți
alul de care dispun în acest 
sens țările europene, este nece
sar să se asigure o colaborare 
și cooperare cit mai strinsă a 
savanților, cercetătorilor și al
tor specialiști, astfel îneît toa
te statele să poată beneficia, în 
condiții egale, de noile desco
periri și realizări in aceste do
menii de mare însemnătate 
pentru viata omului, pentru ci
vilizație și progres. Conside
răm că toate aceste acțiuni, 
contribuind la propășirea con
tinuă a națiunilor, vor exercita, 
in același timp, o puternică in
fluență pozitivă asupra clima
tului politic pe continent, sti- 
mulind cursul spre destindere, 
spre apropiere și înțelegere în
tre popoare.

Totodată, este convingerea 
guvernului român, că rolul pe 
care îl joacă cultura, educația, 
informația în dezvoltarea so
cietății contemporane conferă 
colaborării în aceste domenii și 
contacte dintre oameni o im
portantă pondere în eforturile 
consacrate consolidării păcii si 
securității în Europa. Intensifi
carea circulației valorilor spi
rituale ale popoarelor, conside
răm că trebuie să se facă în- 
tr-un climat care să permită fi
ecărei națiuni să-și poată dez
volta in mod plenar geniul cre
ator, sporindu-și propriul pa
trimoniu al culturii naționale, 

și prin aceasta îmbogățind te
zaurul civilizației europene și 
universale. Creațiile spirituale 
ale popoarelor, ca și colabora
rea lor pe acest plan, trebuie 
să servească cultivării în con
știința oamenilor, mai ales în 
rîndurile tineretului, a idealu
rilor umanismului, progresului 
și păcii.Un asemenea curs pre
supune, totodată, inițierea de 
acțiuni concertate din partea 
statelor pentru repudierea și 
combaterea ideilor militarismu
lui si violenței, concepțiilor șo- 
viniste și rasiste, a oricăror 
manifestări potrivnice păcii și 
destinderii, progresului uman.

Domnule Președinte, 
înfăptuirea securității euro

pene și statornicirea noilor re
lații pe continent reclamă din 
partea noastră, a tuturor, efor
turi susținute și perseverente 
de-a lungul întregului proces 
în care obiectivul ce ni-1 pro
punem va fi atins. Ne exprimăm 
convingerea că această confe
rință va rezolva sarcinile im
portante ce stau în fața state
lor europene, dar vor continua 
să rămînă, fără îndoială, o se
rie de alte probleme pe care 
va trebui să le soluționăm ulte
rior. Aceasta implică, în mod 
necesar, asigurarea cadrului a- 
decvat pentru continuarea dis
cuțiilor și schimburilor de ve
deri. In acest scop, guvernul 
român apreciază ca oportună 
instituirea unui organism de 
consultări, cu participarea, pe 
baza deplinei egalități, a tutu
ror statelor europene, a S.U.A. 
și Canadei — menit să urmăreas
că modul de îndeplinire a ho- 
tărîrilor și recomandărilor pri
mei conferințe, . să continue 
consultările și schimburile de 
vederi, să organizeze noi în
tîlniri și conferințe. După păre
rea noastră, acest organism, 
care — evident nu ar avea un 
caracter supranational — ar ur
ma să funcționeze potrivit prin
cipiului rotației și să adopte 
soluții sau recomandări pe ba
ză de consens.

Domnule Președinte,
Este momentul să dau expre

sie mulțumirilor guvernului ro
mân pentru ospitalitatea guver
nului și poporului Finlandei, ca
re au asigurat condiții optime 
pentru desfășurarea consultă
rilor pregătitoare și a primei 
faze a conferinței. Sînt acestea 
o expresie a eforturilor pe ca
re trebuie să le facem în înfăp
tuirea sarcinilor deosebite ca
re ne stau în față.

Soluționarea problemelor 
complexe aflate pe agenda con
ferinței noastre, adoptarea u- 
nor măsuri practice pentru în
făptuirea securității vor avea, 
fără îndoială, o importantă ex
cepțională pentru destinele Eu
ropei, vor determina o cotitu
ră radicală în raporturile din
tre țările continentului, contri
buind totodată în mod substan
tial la înseninarea orizontului 
politic pe toate meridianele lu
mii.

Nouă, ca reprezentanți ai sta
telor Europei, ne revine înda
torirea de înaltă răspundere în 
fața istoriei, de a asigura con
ferinței un debut pe măsura mi
siunii ce o are de îndeplinit, 
de a așeza piatra de temelie a 
edificiului securității.

In ceea ce-1 privește, gu
vernul român, exprimînd voin
ța și aspirațiile fundamentale 
de pace ale poporului nostru, 
își reafirmă hotărîrea de a des
fășura toate eforturile, alături 
de celelalte guverne reprezen
tate aici, pentru asigurarea bu
nului mers al conferinței și ob
ținerea unor rezultate rodnice 
în toate etapele ei, de a acțio
na, și in acest cadru, in spriji
nul infăptuirii înaltelor idealuri 
de destindere, securitate și pro
gres pe care le nutresc popoa
rele noastre, întreaga umanita
te.

Îmi exprim speranța că re
zultatele primei faze a confe
rinței, precum și lucrările ca
re se vor desfășura în celelalte 
două faze, vor demonstra voin
ța politică a statelor participan
te de a conlucra în mod efici
ent la înfăptuirea obiectivelor 
care ne stau in fată. „Interese
le omenirii, sublinia președin
tele Consiliului de Stat al Ro
mâniei, Nicolae Ceaușescu, cer 
ca Europa să-și pună forțele 
nu in slujba unei politici de 
război, ci în slujba progresului, 
să-și valorifice imensul său po
tențial pentru dezvoltarea ști
inței, a producției de bunuri 
materiale, a culturii, pentru a 
contribui la progresul tuturor 
statelor și al tuturor continente
lor".

O noua reuniune în cadrul 
consultărilor celor două 

părți sud-vietnameze
PARIS 4 (Agerpres). — In 

suburbia pariziană Ia Celle 
Saint Cloud a avut loc, 
miercuri, o nouă reuniune, în 
cadrul consultărilor celor do
uă părți sud-vietnameze, în 
conformitate cu prevederile A- 
cordului de încetare a războiu
lui și restabilire a păcii în 
Vietnam.

Șeful delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, 
Nguyen Van Hieu, a declarat

Ridicarea stării de urgență 
în Chile

SANTIAGO DE CHILE 4 (A- 
gerpres). — La. Santiago de 
Chile,: subsecretarul de stat la 
Ministerul de interne, Daniel 
Vergara, a anunțat, miercuri, 
că starea de urgență, instituită 
în țară ca urmare a încercării 
de atentat împotriva generalu
lui Carlos Prats și a tentativei 
de lovitură de stat, a fost ridi
cată. Daniel Vergara a precizat 
că ridicarea stării de urgentă a 
devenit posibilă întrucît ordi
nea și calmul au fost restabili
te în cele 25 de provincii chi
liene. Concomitent cu intrarea
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• Nicolae A4. Nicolae, niinis- 

tru-secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior, care se 
află in vizită in Pakistan, a a- 
vut întrevederi cu Mubasliir 
Hasan, ministrul finanțelor, 
planificării și dezvoltării și Q. 
Rahim, ministrul producției, a- 
facerilor prezidențiale și co
merțului exterior.

• La Geneva, în cadrul lu
crărilor sesiunii finale a Comi
tetului de pregătire a negocie
rilor comerciale multilaterale, 
ce vor începe în cursul acestei 
toamne, au luat cuvîntul re
prezentanții Braziliei, M'alayesi- 
ei, Comunități Economice E- 
uropene (Piață pomună), Cana
dei, S.U.A., Pakistanului, Ja
poniei, Peru, Suediei.

• Pavilionul Romanici la cea' 
de-a 17-a ediție a Tirgului In
ternational din Malta a fost vi
zitat de vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Anton But- 
tigieg, și de președintele Tir
gului, Luke Gauci.

• Foițele patriotice cambod
giene au cucerit, miercuri, o

JOI 5 IULIE

9,00 Curs de limba franceză. 
Recapitulare (I) ;

9,30 Prietenii lui Așchiută. 
Locul 1 rezervat... lui 
Așchiută ;

10,00 Telex;
10,05 Amintirile unei catedre 

— reportaj T.V. (relua
re) ;

10,25 Pagini din operete (re
luare) ;

10,55 Bucureștiul necunoscut 
— Bucureștiul lui Mi
hai Eminescu (reluare);

11,15 Telecinemateca. Ciclul 
„Zbigniew Cybulski". 
(reluare). ..Cu toată vi
teza înainte" I ;

12,40 Teleobiectiv (reluare); 

că, după semnarea comunicatu
lui comun cu privire la îndepli
nirea Acordului de la Paris, ad
ministrația saigonez.ă continuă 
politica de subminare a unei 
reglementări pașnice, ița sabo
tează activitatea comisiei mix
te militare bipartite, tergiver
sează rezolvarea problemei e- 
liberării dețmuților politici și 
a restabilirii libertăților demo
cratice în Vietnamul de sud, ș 
subliniat reprezentantul G.R.P.

în vigoare a acestei decizii gu
vernamentale, restricțiile de 
ciocul ătie vor ff suspendate în 
capitală și în provincia Santi
ago.

Agențiile internaționale de 
presă informează, de asemenea, 
că într-un comunicat difuzat de 
postul de radio chilian, pre
ședintele Salvador Allende a 
declarat că va forma un nou 
guvern care va avea ca princi
pală sarcină elaborarea unui 
„plan de urgentă",' menit să so- 
luponeze problemele etapei ac
tuale.
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