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IoanConstantin Ajităriței, 
Volosinco, Constantin Tacea, 
Florea Bochiu, Constantin 
Cruceru sînt doar cițiva din 
conducătorii auto ai autobazei 
3 T.A. Petroșani, care își lac 
cu dragoste de mașină și răs
pundere față de meserie, dato
ria, oameni demni de respect 
și prețuire, din a căror grijă, 
lună de lună unitatea Înregis
trează însemnate economii 
de benzină, uleiuri, cauciu
curi ș.a.

Roadele strădaniilor colecti
vului autobazei șint in aceas
tă privință deosebit de sem
nificative. Bilanful primului 
semestru dovedește că, dato
rită muncii politico-educative 
desfășurate de comitetul de 
partid, de organizația de sin-
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Noi succese înscrise

pe agenda întrecerii

Prin exploatarea 
judicioasă 

a utilajelor 
importante economii 
dicat și U.T.C., măsurilor lua
te de conducerea unită(ii pen
tru perfecționarea pregătirii 
profesionale a conducătorilor 
auto în ceea ce privește con
ducerea mijloacelor de trans
port, Întărirea responsabilită
ții lor fată de starea lor teh
nică și folosirea la maximum 
a capacităților acestora, în 
primele 6 luni ce s-au scurs 
din acest an s-au economisii 
159 000 litri benzină iată de 
normele de consum.

Realizarea colectivului au
tobazei denotă că în cadrul 
unității există rezerve care 
prin exploatarea judicioasă a 
parcului, vor asigura realiza
rea de noi economii și mai 
mari decît cele realizate în 
primul semestru.

Minerul Nicolae Bocor — 
unul din harnicii brigadieri 
al minei Aninoasa care îm
preună cu ortacii lui, a a- 
vut in acest an, lună de lună 
realizări remarcabile.

Foto : Ion ILINESCU

La mina Petriia Acțiuni de modernizare
în fluxul

sosit primele șa-• la mina Petriia au
se cadre pășitoare ale complexului de sus
ținere elaborat de Institutul de cercetări și 
proiectări miniere pentru huilă și constru
it la Fabrica de stîlpi hidraulici Vulcan 
pentru a fi folosit în condițiile stratului 3 
din Valea Jiului. Pentru început, la mina 
Petriia, va beneficia de un asemenea utilaj 
modern și de mare randament colectivul 
sectorului III. Este în execuție, acum pentru 
a. se putea trece Ia echiparea abatajului 4 
est, stratul III cu noul utilaj, preabatajul 
transversal pe strat, după ce lucrările de 
pregătire în steril au fost încheiate.

48 Incepind cu a doua semidecadă a lu
nii iulie întregul volum de cărbune extras 
din abatajele aferente ale sectorului III al

de extracție
minei Petriia a fost transportat pe noua ca
le de transport, planul înclinat între ori
zonturile XIV A și XIV, blocul II. Amena
jat cu bandă de transport de cauciuc noul 
circuit al cărbunelui a soluționat optim 
problema transportului cărbunelui de la o- 
rlzontul XIV A la nivelul căruia este în
cărcată producția sectoarelor III și V ale 
minei, primul din acestea constituind sec
torul cu cea mai mare pondere în produc
ția totală a minei. In felul acesta In flux 
continuu, cărbunele este transportat pînă 
la orizontul de bază al minei — XIV — des- 
congestionind șt punlnd în întregime 
dispoziția sectorului V șl a sectorului 
deschideri și pregătiri puțul orb nr. 12, 
pină de curind, suprasolicitat.
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încheierea vizitei președintelui
Republicii Populare Congo, 

comandant Marien N'Gouabi
Ceremonia plecării din

Generalizarea 
inițiativelor minerești 

factor eficient 
în realizarea și depășirea 

sarcinilor de plan
Gavrilă DAVID,

președintele Consiliului municipal al sindicatelor

Și ge- 
apă- 

socia- 
creș-

Sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, sin
dicatele și conducerile unități
lor au întreprins o seamă de 
măsuri pentru aplicarea 
neralizarea inițiativelor 
rute în cadrul întrecerii 
liste, menite să asigure
terea producției și productivi
tății muncii pe seama folosirii 
cît mai eficiente a forței de 
muncă, a timpului de lucru și 
a utilajelor din dotare, a unei* 
mai bune organizări a produc
ției și muncii.

Inițiativele două cicluri în 
plus pe lună Ia abatajele fron
tale, lansată de brigada con
dusă de Petre Constantin de 
la Lupeni, patru cîmpuri pe 
zi și aripă la abatajele came
ră, a brigadierului Petru Ro
man de la Aninoasa, realiza
rea unor avansări medii luna
re de, 100 ml la lucrările de 
pregătiri, pornită de brigada 
lui, Constantin Grădinaru de 
l,a mina Uricani au fost popu
larizate, preluate și aplicate 
cu rezultate bune de multe 
brigăzi de mineri eu condiții 
similare.

In dorința de a contribui la 
transpunerea în viață a’ pre
țioaselor indicații date de se
cretarul general al partidului 
în domeniul educației, briga
da lui loan Cojocaru de la 
E. M. Lonea a lansat inițiati
va, brigada de producție și 
educație care, de asemenea, 
a fost extinsă, avînd ca obiec
tiv depășirea planului de pro
ducție, educarea formațiilor 
de lucru în spiritul responsa
bilității față de obligațiile de 
producție, cultivarea atitudinii 
înaintate față de muncă și a- 
vutul obștesc.

In. perioada care s-a scurs 
din acest an, sindicatele și 
conducerile minelor și sectoa
relor au acordat o atenție spo
rită asigurării condițiilor teh- 
nico-materiale și organizatori
ce pentru ca un număr tot 
mai mare de brigăzi de mineri 
să aplice aceste inițiative. 
Consiliul municipal al sindi
catelor a ajutat și orientat 
comitetele sindicatelor ca îm
preună cu conducerile sectoa
relor și maiștrii să nominali
zeze lunar locurile de muncă 
cu posibilități de aplicare a 
inițiativelor și să mobilizeze 
brigăzile pentru a le prelua 
și generaliza. Aceste preocu
pări au făcut ca inițiativele 
minerești să găsească teren tot 
mai larg pentru extindere și 
să cuprindă un număr 
mare de brigăzi de 
Astfel, un număr de 
brigăzi miniere aplică 
vele și obțin în cadrul 
rii socialiste realizări 
oare sarcinilor de plan.

Preocupările meritorii și, de 
să nu o spunem că la une- 
brigăzi au fost deosebite, 
făcut ca pînă în prezent 70 
brigăzi să-și realizeze deja

tot mai 
mineri. 
140 de 

inițiati- 
întrece- 
supcri-

■X

Joi dimineața s-a încheiat vi
zita oficială de partid și de stat 
pe care a întreprins-o în țara 
noastră comandant Marien 
N’Gouabi, președintele Comite
tului Central al Partidului Con
golez al Muncii, președintele 
Republicii Populare Congo, șef 
al statului, împreună cu tovară
șa Celine N'Gouabi, la invita
ta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat

•al Republicii Socialiste 
nia, și a tovarășei 
Ceaușescu.

De la reședința oficială pînă 
la aeroport, comandant Marien 
N'Gouabi și. tovarășa Celine 
N'Gouabi au fost conduși de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu.

La plecarea distinșilor oaspeți 
au fost, de asemenea, de față 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
și tovarășa Elena Maurer, to
varășii Gheorghe Pană, Gheor-

Româ- 
Elena

Capitală
y

ghe Cioară, Janos Fazekas, 
Cornel Burtică, Ion loniță, Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, Constan
tin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, George Maco
vescu, ministrul afacerilor ex
terne,și alți membri ai gu
vernului, conducători de insti
tute centrale și organizații ob
ștești, generali, alte persoane 
oficiale.

Erau prezenți Eugene Germa-

(Continuare in pag. a 4-a)

Semnarea Declarației solemne comune
rației solemne comune au parti
cipat tovarășele Elena Ceaușescu 
și Celine N'Gouabi.

Au fost de față tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și tovarășa 
Elena Maurer, tovarășii Emil 
Bodnaraș, Gheorghe Pană, llie 
Verdeț, Gheorghe Cioară, Janos 
Fazekaș, Ștefan Voitec, Cornel 
Burtică, Ion loniță, Ion Pățan, 
Ștefan Andrei, Constantin Stătes- 
cu, secretarul Consiliului de 
Stat, membri ai guvernului, con
ducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, alte 
persoane oficiale, precum și 
Gheorghe Stoian, ambasadorul 
țării noastre la Brazzaville.

Au fost preienți tovarășii 
Charles N'Gouoto, membru al

Joi, 12 iulie, la Palatul Consi
liului de Stat, a avut loc cere
monia semnării Declarației so
lemne comune a Republicii So
cialiste România și a Republicii 
Populare Congo.

Declarația solemnă comună a 
fost semnată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, și de co- 
madant Marien N'Gouabi, pre
ședintele Republicii Populare 
Congo, șef al statului. Documen
tul poartă, de asemenea, sem
năturile miniștrilor afacerilor ex
terne ai celor două țări — Geor
ge Macovescu și Charles David 
Ganao.

La ceremonia semnării Deda-

Biroului Politic al C.C. al P.C.M., 
insârcinat cu Departamentul or
ganizatoric, Justin Lekounzou, 
ministrul industriei minelor, în- , 
sărcinat cu problemele turismu
lui, Josephine Bayonne Moutou, 
președinta Uniunii Revoluționare 
a Femeilor Congoleze, 
Germain 
Republicii Populare Congo la 
București, 
goleze.

In aplauzele celor prezenți, 
după semnarea Declarației so
lemne comune, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Marien N'Gouabi 
iși string cu cordialitate miinile* 
se îmbrățișează cu căldură.

In încheierea ceremoniei, cei 
doi șefi de stat au : ’«Hl cuvin* 
țâri.

Eugene
Mankou, ambasadorul

alte oficialități con-

CUVINTAREA 
NICOLAE

TOVARĂȘULUI 
CEAUȘESCU

Ultimele verificări ale electromei anismelor de acționare 
a macazelor i aici nu se admil erori.

—

CU PĂRERE
DE RAU I I

„caz", care pur și 
Despre ce-i vorba ?

de
Pe-
mi-
Au

Emoțiile
Ziua care abia Începuse pă

rea că are o semnificație de
osebită pentru cei prezenți în 
gara Iscroni. Animația deo
sebită, mulfimea celor care 
lucrau dispuși pe traseu in 
punctele unde liniile se u- 
nesc sau se despart prin ma- 
caze, agitafia celor care aler
gau de colo-colo, dînd 
ziții In grabă, indicau 
petrece ceva deosebit 
fia care, decenii de-a 
Înregistrase trecerea < milioa
nelor de tone ale prețioasei 
bogății a regiunii: cărbunele. 
Tocmai pentru a facilita rea
lizarea acestui flux, in per
spectiva importantelor creș
teri de producție ale anilor 
viitori, vechiul traseu ferovi
ar a trebuit să fie modernizat, 
electrificarea și centralizarea 
electrodinamică fiind elemen
tele care vor contribui la 
creșterea capacității de tra
fic și a gradului de securitate 
a transportului feroviar.

Terminarea lucrărilor de 
centralizare electrodinamică 
a stafiei Iscroni, importantă 
etapă în punerea sub tensiune 
a liniei Simeria — Mintia, e- 
ra evenimentul care in acea 
dimineață genera emoții în 
rindul celor care, timp de 7

dispo- 
că se 

în sta- 
rîndul

împlinirilor
luni, desfășuraseră o intensă 
activitate

In sala de relee, inginerul 
Valentin Costiuc, șeful labo
ratorului de secție E. C. T. 4 
Deva, e preocupat de regla
rea releelor de cale. El este 
acela care a participat la re- 
cepționarea tuturor stațiilor 
de pe traseul Mintia — Petro
șani, și de aceea nu este de 
mirare că prezenta sa în rin
dul muncitorilor electromeca
nici este un imbold și o ga
ranție de competentă.

Privind concentrarea care 
se citea pe chipul lui Ion Hin- 
dea în timp ce măsura tensi
unea de alimentare a circui
telor de cale, ne dăm seama 
de Înaltele exigențe care în
soțesc lapidara formulare de 
„creștere a siguranței în cir
culație".

Inginerul Gheorghe Trușcă, 
președintele comisiei de re
cepție, ne furnizează citeva 
indicații suplimentare : „Cen
tralizarea electrodinamică a- 
trage după sine o reducere 
considerabilă a timpilor de 
manevră și duce, pe această 
bază, la creșterea capacității

Rodica ARDELEANU
(Continuare in pag. o 3-a)
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Să vă povestesc un 
simplu m-a indignat. 
Ieșisem de la slujbă, după 12 ore tură 
noapte, la C.F.R. Așteptam autobuzul de 
trila, în stație la întreprinderea de utilaj 
nier Petroșani... Era în jurul orei 7,30. 
trecut citeva mașini spre Petriia, Lonea, Cim- 
pa, dar nici una spre Piața Victoriei I Intr-o 
perioadă foarte scurtă de timp, au trecut apoi 
prin fața mea, trei autobuze de la Lonea. 
Nu știam ce să cred. Au doar și ele un orar I 
Am impresia, insă, că șoferii acestor autobu
ze, fiind la ora schimbului, nu au pregetat 
in a... schimba „firma" mașinilor, afișînd la 
bord plăcuța cu „Petroșani — Lonea", spre a

nu-și mai face traseul normal pină la Aero
port. Nu am certitudinea celor afirmate, e 
doar o impresie I Pe la ora 8 și 15 a venit, 
în fine, un autobuz „Petriia - Aeroport". Arb 
urcat, l-am spus taxatoarei, așa în treacăt, 
că am așteptat o oră în stație și ea a „sărit" 
cu gura pe mine, in apărarea „colegilor". 
M-a făcut ca... „după ploaie". De ce ? Cu
nosc mulți salariați ai E.G.C., conștiincioși, 
care-și fac cu sîrg datoria, dar se vede treaba 
că într-un coș cu mere se mai găsesc cîteo- 
dată și dintre cele... putrede, l-am căutat, 
cu privirea, eticheta cu numele, din geam. A 
luat-o rapid și-a început un nou „foc de ar
tilerie". Am renunțat. M-am mulțumit să-mi 
notez pe-o hîrtiuță
31 HD 3 605 și numărul biletului de auto
buz : E 0 760 995. Dacă cineva se îndoiește 
de cele afirmate, îi stau cu plăcere la dispo
ziție, cu completări („rețin" incă expresiile 
taxatoarei). îmi pare rău de ce s-a întîmplat. 
Mă întreb însă, ce-ar zice soțul taxatoarei 
respective dacă soția mea, in cazul in care 
ar lucra cu biletele E.G.C., l-ar trata ca pe-o 
„apă și-un pâmînt", cum am fost eu admo
nestat gratuit ? încă o dată, îmi pare rău câ 
Drintre atiția salariați cinstiți, corecți, conști
incioși, civilizați ai E.G.C. moi sînt și taxatoa
re ca cea despre care v-am povestit.

numârul mașinii :

Gheorghe STOIAN, 
Petroșani, str. Independenței, 

bloc 11, ap, 38, etajul 4

de preparare 
a asfalturilor
Se montează ultimele suban- 

samble, înaintea punerii în 
funcțiune, la o nouă stație de 
preparare a asfalturilor ampla
sate lingă gara Livezeni. A- 
ceasta este a doua instalație de 
acest fel a lotului de drumuri și 
poduri Livezeni. Producția ei 
va acoperi In întregime canti
tățile de asfalturi utilizate pe 
drumurile din Valea Jiului.

♦
♦
♦
♦

♦

ce 
le 
au 
de 
angajamentul anual. Printre 
acestea se numără cele condu
se de Ioan Turca, Arpad Ra
dar, Petru Tătar, de la mina 
Petriia, Petre Constantin, Ioan 
Sălăjan, Adalbert Balint de 
la mina Lupeni, Nicolae llie, 
Aurel Cristea, Petru Roman, 
Pavel Dediu, de la mina Ani- 
noasa, Stanciu Albu, Marin 
Ciubăr, Constantin Solomon, 
de Ta Lonea, Gheorghe Nichi- 
ta. Aurel Șoșoi de la Uricani, 
Mihai Cosma, 'Gabor Zeveî, 
Constantin Scutaru, Dumitru 
Bălășcău de la mina Dîlja.

Inițiativa promovată de 
brigada lui loan Cojocaru de 
la Lonea a fost îmbrățișată 
de 75 brigăzi — 36 de la Lo
nea, 15 de la Lupeni, 6 de la 
Aninoasa, 5 de la Vulcan și 
altele de la celelalte unități.

In perioada care s-a scurs 
din acest an, ca urmare a 
muncii educative depuse și de 
sindicate, sub îndrumarea or
ganizațiilor de partid, numărul 
de nemotivate a scăzut la u- 
nitățile miniere din Valea 
Jiului cu peste 40 000 om ore, 
indicele de utilizare a fondu
lui de timp a crescut față de 
anul trecut cu 1 la sută, iar un 
număr de peste 30 de brigăzi, 
fi-au avut în acest an, nici o 
absență nemotivată. Dintre 
aceste brigăzi se evidențiază 
cele conduse de Vasile Ruși- 
toru, Mihai Vărzaru de la Lu-

(Continuare in pag. a 3-a)
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Stimate tovarășe președinte,
Stimați tovarăși,
Aș dori să exprim satisfacția Comitetu

lui Central al Partidului Comunist Ro
mân, a Consiliului de Stat, a guvernului 
și a poporului român pentru semnarea, 
astăzi, împreună cu dumneavoastră, tova
rășe președinte al Republicii Populare 
Congo, a Declarației solemne în care sînt 
afirmate principiile de bază ale relațiilor 
dintre statele noastre, dorința reciprocă a 
popoarelor român și congolez de a dezvol
ta colaborarea dintre ele pe baza deplinei 
egalități in drepturi, a respectului indepen
denței și suveranității naționale, a nea
mestecului in treburile interne și avantaju
lui reciproc.

Declarația solemnă, pe care am semnat-o 
astăzi, este un rezultat al colaborării fruc-

tuoase care s-a dezvoltat în ultimii ani 
între popoarele noastre și care, totodată, 
deschide noi perspective pentru amplifica
rea acestor relații, atit în domeniile eco
nomic, tehnic, științific, cultural, cît și în 
cel al colaborării în lupta pentru lichidarea 
eu desăvirșire a colonialismului, a politicii 
imperialiste de forță și dictat.

Aș dori, încă o dată, să folosesc acest 
prilej pentru a ura poporului frate congo- 
lez noi și noi succese în activitatea sa de 
făurire a unei economii puternice, inde
pendente, a unei vieți mai bune pe calea 
construcției socialiste, să urez întărirea 
continuă a prieteniei dintre partidele și 
popoarele noastre, o conlucrare rodnică 
intre Republica Socialistă România și Re
publica Populară Congo în lupta pentru o 
lume a colaborării și păcii. (Aplauze).

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
N’GOUABIMARIEN

Tovarășe președinte,
înainte de a pleca, împreună cu delega

ția noastră, pentru a vizita Bulgaria, do
resc ca, in numele Partidului Congolez al 
Muncii, al poporului nostru, să vă exprim, 
incă o dată, cele mai sincere mulțumiri 
pentru primirea atit de călduroasă împre
ună cu felicitările pentru mobilizarea to
tală a clasei muncitoare române în între
prinderile pe care le-am vizitat și unde am 
putut admira unele din realizările indus
triale ale țării dumneavoastră.

Aș dori să reamintesc, tovarășe pre
ședinte, că aceasta este prima noâstră 
vizită oficială in afara Africii; și vă rog 
să fiți încredințat că sîntem pe deplin sa- 
tisfăcuți dc călătoria noastră, de vizita 
efectuată in Republica Socialistă România.

Declarația solemnă semnată acum re
prezintă un act de credință, precum și 
voința comună a celor două popoare de a 
continua dezvoltarea cooperării, de a in
tensifica pe mai departe relațiile atit de 
strins statornicite de cițiva ani intre, 
mânia și Congo.

Noi sîntem fericiți să reafirmăm că 
ales calea unei independențe reale.

Ro-

am 
Noi 

știm că în realizarea obiectivelor propuse 
pe această cale trebuie să contăm pe for
țele noastre proprii. Noi știm, totodată, că 
există și un cuvint care se înscrie in litere 
de aur și care se numește cooperare. Po
porul nostru contează, de asemenea, pe 
cooperarea cu prietenii săi, indiferent de 
opțiunile lor politice, dar aș vrea să spun, 
in numele poporului meu, că pentru noi 
Republica Socialistă România este nu nu
mai o (ară socialistă prietenă cu care a- 
vem relații privilegiate. România este 
pentru Congo mai mult decît un prieten 
privilegiat ; este un prieten foarte sincer, 
un prieten de luptă deoarece țara dum
neavoastră se află în fruntea statelor care

susțin in mod concret lupta de eliberare, 
pentru decolonizarea continentului african.

In timpul convorbirilor noastre, tovară
șe președinte, in declarațiile oficiale, ați 
subliniat faptul că pentru țările 
mijlocii este deosebit de important 
garanția suveranității naționale ; 
neavoastră ați evocat principiile 
mentale ale Cartei Organizației Națiuni
lor Unite in ceea ce privește neamestecul 
in treburile interne ale statelor și respec
tarea suveranității fiecărui stat. Pentru 
poporul congolez, aceste principii repre
zintă un lucru sacru, căci noi, ca și dum
neavoastră, avem aceleași preocupări.

Aș dori, din nou, în numele Partidului 
Congolez al Muncii, tovarășe președinte, 
să vă exprim mulțumirile noastre dum
neavoastră, Partidului Comunist Român, 
poporului român. soției dumneavoastră, 
pentru primirea caldă ce ne-a fost re
zervată.

Vă asigurăm că plecăm cu inima feri
cită că, în decurs de 48 de ore, am putut 
vizita o (ară pe care o cunoaștem ca și 
cum am fi stat 100 de ani și chiar mai 
mnlt, ținînd seama de tot ceea ce am avut 
ocazia să vedem, și pentru sinceritatea 
care a caracterizat convorbirile noastre și 
pentru sentimentele călduroase exprimate 
de către dumneavoastră față de poporul 
nostru.

Pentru toate acestea, țin să vă mulțu
mesc încă o dată, tovarășe președinte. 
(Aplauze).
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FRUMOS Șl UTIL,
oglindă a inițiativei și perseverenței gospodărești

In orașul Lupeni, pe 
strada Tudor Vladimi-
rescu, la nr. 80, se a- 

bloc cu 60 de aparta- 
locuit de cel puțin tot 

familii in cea mai mare 
mineri și muncitori. Un

flă un 
mente, 
atitea 
parte 
bloc in care cresc 83 de copii, 
cei mai mulți dintre ei în anii 
de școală ori chiar mai mici. 
Mai amintim că acest bloc care 
găzduește 120 de bărbați și 
femei și 83 de copii se află 
lingă cinematograful „Cultu
ral" din Lupeni, instituție intens 
frecventată și ai cărui vizitatori, 
după ce văd filmele... fo
losesc drept căi de mișcare

aleile ce străbat spațiul verde 
din fața acestui imobil. In a- 
cest „furnicar" de oameni și 
pornind de la aspectul unui 
fost maidan, locatarii blocului, 
in frunte cu președintele comi
tetului lor, pensionarul Fritz 
Uziel, au realizat citeva lu
cruri deosebit de frumoase și 
pe tot atit de utile pentru ei 
in primul rind, dar și pentru 
alții, lucruri care-i prezintă ca 
oameni cu inițiativă și harnici 
gospodari.

m luat loc împreună cu 
! comitetu- 

bloc pe o 
lingă una 

metalice la

Am luat loc îrr 
președintele

bancă 
din

lui de 
aliată 

mesele

In interiorul ziarului
La încheierea anului de invățămint politico-ideologic U.T.C.

Să cunoaștem legile țării : Reglementarea amenzii.
(pag. a 2-a)

Rubrica „Stop".

Pe urmele semnalelor critice ale ziarului.

Programul TV pentru săptămîna viitoare.
(pag. a 3-a)
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♦
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♦

marginea unei aiei. Soarele 
ardea puternic dar noi savu
ram Umbra plăcută de sub um
brela mare ce acoperea masa. 
Interlocutorul, Fritz Uziel, expu
nea cu lux de amănunte, ca 
unul care le trăise zi de zi, ceas 
de ceas, momentele parcurse, 
strădaniile și eforturile depuse 
in colectiv, rezultatele obținu
te in ce privește gospodărireo 
blocului in interior dar mai ales 
a împrejurimilor lui.

— Nu am făcut nimic singur, 
ori Io intîmolare întotdeauna

T. ȚAȚARCA

(Continuare in pag o 5-a)
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Tovarășul Paul Niculescu-Mizil a fost primit de președintele 
Houari Boumediene.

Grupul parlamentar de prietenie Japonia - România,

„R. D. Germană este hotărită să militeze in continuare pentru 
pace, securitate și cooperare în Europa".

Miting al prieteniei sovieto-vietnameze.

Primul Festival pan-african of tineretului.
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Crește cantitatea 
de afine recoltate

La punctul de achiziționa
re a fructelor de pădure Li- 
vezeni, primul care și-a re
luat activitatea de valorifi
care a acestei bogății a mu
nicipiului nostru, continuă 
in aceste zile colectarea a- 
iinelor negre, Iar în curînd 
va începe și recoltarea zme- 
urei.

Pină în seara zilei de 9 
iulie au fost achiziționate 
aici, ambalate și expediate 
antrepozitului frigorific Si
biu aproape 4,5 tone afine 
negre.

Instantaneu de la expoziția 
de cărți cu vinzare din sala de 
apel a minei Dilja.

Foto : I. LICIU

COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita oficială în 
Republica Socialistă România 

a președintelui 
Republicii Populare Congo, 
comandant Marien N’Gouabi

Sarcinile de o deosebită în- 
semnătaite pe care partidul le 
pune în fața organizațiilor 
U.T.C., conferă întregii activi
tăți politico-ideo-logice a a- 
cestora un rol tot mai impor
tant în ansamblul condițiilor 
create tinerei generații de a-și 
lărgi permanent orizontul de 
cunoștințe.

Răspunzînd acestui dezide
rat major, sub directa îndruma
re a organizațiilor de partid 
organizațiile U.T.C. din muni
cipiul Petroșani au desfășurat 
în anul de învățămînt politico- 
ideoloqic 1972-1973 o activitate 
bogată de informare a tinerilor 
asupra măsurilor adoptate de 
partid, a politicii sale interne 
și externe, a evenimentelor din 
lumea contemporană. In muni
cipiul nostru au funcționat un 
număr de 473 cercuri de stu
diu, discuții și dezbateri avînd 
diferite profile cum ar fi: 
probleme de statut U.T.C., tra
diții revoluționare ale clasei 
muncitoare, organizația revo
luționară de tineret, dezvolta
rea multilaterală a societății 
socialiste, filozofie, economie, 
socialism, dicționare politice, 
cicluri de expuneri pe 'teme de 
cultură generală etc. In caidrul 
acestor cursuri de pregătire au 
fost cuprinși 15 254 tineri din 
Întreprinderi, școli, instituții, 
iar 3 974 de tineri au avut po
sibilitatea să-și ridice nivelul 
de cunoștințe în cadrul învăță- 
mi nitului de partid, a universi
tății serale de marxism-leni- 
nism și școala politică U.T.C.

Datorită sprijinului activ pri
mit din partea organizațiilor de 
partid. în anul de învățămînt

Modificările codului penal și codului de procedură penală (V)
REGLEMENTAREA AMENZII

Orice pedeapsă aplicată ce
lui ce a comis o faptă penală 
își are temeiul în apărarea in
tereselor întregii noastre socie
tăți față de acțiunile care aduc 
atingere suveranității, indepen
denței și unității statului, pro
prietății socialiste, persoanei 
și drepturilor acesteia precum 
și întregii ordini de drept și 
ea reprezintă atît un mijloc de 
constrîngere a celui condam
nat cît și un mijloc de reeduca
re a acestuia.

Printre pedepse legea preve
de și amenda, care constă în o- 
bligarea celui ce a comis o 
faptă contrară legii, de a plăti 
o sumă de bani. De Ia bun în
ceput trebuie subliniat că în 
legislația noastră actuală a- 
menda poate avea caracter de 
sancțiune penală, civilă, admi
nistrativă, disciplinară sau 
procedurală.

Dacă amenda penală consti
tuie o pedeapsă care se poate 
aplica în unele cazuri în locul 
închisorii pentru cei care au 
comis infracțiuni, celelalte ca
tegorii de amenzi au alt carac
ter. Astfel : amenzile adminis
trative se aplică în general 
pentru contravenții, amenzile 
judiciare pentru abateri in 
cursul desfășurării procesului 
iar amenzile cu caracter de mă
suri de influențare obștească 
reprezintă amenzile prevăzute 
de Legea 59/68, (art. 27 lit. ,,b“) 
se aplică în cazul abaterilor și 
infracțiunilor judecate de că
tre comisiile de judecată (de 
la 50 la 1 000 lei).

Prin noile modificări ale co
dului penal și codului de pro
cedură penală, instituția amen
zii penale a primit o reglemen
tare mai amplă și precizări mai 
cuprinzătoare. Limitele gene
rale ale pedepsei cu amendă 
sînt de Ia 500 la 20 000 lei, sta
bilirea ei făcîndu-se diferențiat: 
atunci cînd legea prevede pen

fa curînd fa locul acestor margarete vor răsări noi blocuri ale mini-orașului Coroețti - Vulcan.
Foto : I. LEONARD

La încheierea anului de învăfămînt
politico-ideologic U. T. C.

încheiat de curînd cercurile de 
învățămînt au fost conduse de 
propagandiști plini de inițiativă 
ca: Pavel Gheorghe, Făgaș Ionel, 
Danciu Aurora (Uricani), Fol- 
deși Ioan, Polgar Ioan, Moldo
van Traian (Lupeni), Mișca Iu- 
liana, Tudor Ileana (Petrila), 
Simonis Oscar, Uifăleanu loan, 
Antoce Maria (Vulcan), Iorga 
Petru, Borcoș Maria (Petroșani) 
și alții. Aceștia, în cadrul dez
baterilor pe care le-au condus 
au manifestat pasiune și inte
res atît pentru pregătirea lor 
cît și a cursanților, s-au făcut 
mai mult înțeleși în rîndul ti
nerilor, au folosit mijloace a- 
tractive pentru informarea ti
nerilor.

In acest context, apreciem 
activitatea bună desfășurată în 
cadrul unor cercuri de pregă
tire politico-ideologică U.T.C. 
cum sînt cele de la liceul și 
Școala de copii din Uricani, 
E.M. Lupeni, I.F.A. „Viscoza“, 
preparaiția Lupeni, Școala pro
fesională Lupeni, liceul Vul
can, F.S.H., preparatia Coroești, 
Școala comercială Petroșani, 
I.U.M.P., liceul industrial, 
E.M. Aninoasa, E.M. Lonea, 
I.C.L.S. Alimentara, E.M. Pe
trila și altele. Datorită preocu
pării permanente a organizați
ilor U.T.C. precum și a propa
gandiștilor, în cadrul acestor 
cercuri, ședințele s-au ținut 
cu regularitate, tinerii cursanți 
au fost bine pregătiți, au avut 
o frecventă de peste 75 la sută. 
In același timp comitetele 
U.T.C. susmenționate au dat 
dovadă de inițiativă în ceea ce 
privește organizarea unor ac
tivități utile care să vină în 

tru fapta respectivă numai a- 
mendă, aceasta se va fixa în
tre 1000 și 5000 lei, cînd amen
da alternează cu pedeapsa în
chisorii de pînă la un an, a- 
menda va fi între 2000 și 7000 
lei, iar cînd pedeapsă alterna
tivă a închisorii este prevăzu
tă peste un an, amenda va a- 
ve.a cuantumul între 3000 și 
15 000 lei. De remarcat că ale
gerea intre pedeapsa închisorii

LEGILE ȚĂRII
și a amenzii — acolo unde a- 
cestea sînt alternative, cît si 
cuantumul amenzii, în limitele 
legale — îi revine instanței de 
judecată care apreciază aceasta 
în raport cu persoana făp
tuitorului, modul și îm
prejurările în care
s-a comis fapta și periculozita
tea socială atît a făptuitorului 
cît și a faptei. Desigur că și în 
cazul pedepsei cu amenda sînt 
aplicabile cauzele de atenuare 
sau agravare a pedepsei.

Pornind de la esența și sco
purile umanitare ale orînduirii 
noastre, legea prevede că a- 
menda se stabilește fără însă 
a-1 pune.pe infractor în situa
ția de a nu-și putea îndeplini 
îndatoririle privitoare la între
ținerea, creșterea,, școlarizarea 
și pregătirea profesională’ a 
persoanelor față de care are 
aceste obligații legale. Tot pe 
această linie și pornlndu-se de 
la realitatea ridicării nivelului 
de conștiință și responsabilită
ții din partea cetățenilor, se 
mai remarcă și o spoTire con
siderabilă a infracțiunilor pen
tru care s-a introdus în mod 

sprijinul învățământului cum 
ar fi: întîlniri, mese rotunde, 
simpozioane etc.

Un efort deosebit a fost de
pus în această ultimă perioa
dă atît de propagandiști cît și 
de activul U.T.C. în privința 
încheierii corespunzătoare a 
anului de învățămînt prin or
ganizarea dezbaterilor finale, 
care, în comparație ou anii an
teriori, au fost mai mult apre
ciate de către tineri. Cu acest 
prilej cursanții au făcut nu - 
meroase propuneri referitoare 
la noul an de învățămînt, pen
tru îmbunătățirea formelor și 
conținutului acestuia.

Cu toate rezultatele bune 
obținute, au existat și o seamă 
de deficiențe. Nu în toate cer
curile s-a manifestat preocupa
re pentru buna lor funcționare. 
Peste 45 la sută din cercuri nu 
și-au respectat programele, or
ganele și organizațiile U.T.C. 
n-au urmărit și analizat la 
timp acest lucru. In cercurile 
de învățămînt de la sjpital, 
Cooperativa „Deservirea*1 Lu
peni, organizațiile nr. 2 și nr. 
5 E.M. Petrila, E.G.L. Vulcan, 
S.C.L.S.. „Alimentara" Vulcan, 
E.M. Paroșeni, Instalații Uri
cani, E.M. Dîlja și altele. In 
multe cercuri dezbaterile au 
fost anoste, nu s-au ridicat la 
nivelul cerințelor. Această de
ficiență se datorește dezinte
resului cu care au privit unii 
propagandiști sarcina încredin
țată. Aceasta a fost situația cu 
Arad Ionel, Csavorics Ștefan 
(Uricani), Chirchiș Imre, Căli
na Aurel, Dobre Viorel, (Vul
can) Popescu Ioan, Dan Vladi
mir (Petroșani).

alternativ și amendă pe lingă 
închisoare.

Executarea amenzii se face 
în primul rînd de către persoa
na condamnată care este obli
gată ca în termen de trei luni 
de la rămînerea definitivă a 
hotărîrii să depună la instanță 
reclpisa de plată a amenzii. In 
caz contrar hotărîrea se va 
pune în executare prin poprire 
pe salariu sau la cei neangajați, 

prin organul financial. Cînd 
cel condamnat la amendă se 
găsește în imposibilitate de a 
achita integral amenda în ter
men, poate cere instanței e- 
șalonarea plății pe cel mult 
doi ani, în rate lunare. Legea 
mai prevede că în cazul cînd 
cel condamnat se sustrage cu 
rea credință de la executarea 
amenzii, instanța poate înlo
cui această amendă cu închi
soare.

Tot în vederea unei orientări 
maa realiste in aplicarea pe
depselor, noile modificări au 
creat posibilitatea procurorului 
de a aplica o amendă cu carac
ter administrativ de la 100 la 
1 000 lei acelora care comit 
fapte prevăzute de legea pena
lă, dacă prin atingerea minimă 
adusă uneia din valorile apă
rate de lege și prin oonținutul 
ei concret, fapta este lipsită în 
mod vădit de importanță și nu 
prezintă astfel gradul de peri
col social - al unei infracțiuni. 
In acest sens se ține seama de 
modul și mijloacele de săvîr- 
șire a acestei fapte, de scopul 
urmărit, de împrejurările în 
care fapta a fost urmărită, de

In ceea ce privește noul an 
de învățămînt politico-ideolo
gic U.T.C., care se va deschide 
in luna octombrie a.c., secția 
de propagandă a Comitetului 
municipal U.T.C. a intreprins 
un studiu amplu în rîndul pro
pagandiștilor, activului U.T.C., 
tinerilor în vederea fixării con
ținutului, metodelor și îmbună- 

. tățirii eficienței învățămîntu- 
lui. Din acesta rezultă că un 
număr mare de tineri doresc 
să participe la dezbaterea pro
blemelor de educație cetățe
nească, de politică internă și 
externă. De asemenea, a rezul
tat că și în școală este necesar 
să se dezbată probleme politi- 
co-ideologice și de filozofie, 
pe bază de studiu individual 
urmat de discuții. In același 
timp, tinerii optează ca teme
le de învățămînt să se organi
zeze Independent de orice ac
tivitate.

In cadrul investigației între
prinse au reieșit sarcinile or
ganelor și organizațiilor U.T.C., 
sprijinul pe care trebuia să-l 
acorde organele superioare, 
modul în care tinerii doresc să 
se pregătească îp cadrul învă- 
țămîntului. Biroul comitetului 
municipal al U.T.C., ținînd cont 
de aceste propuneri ale tineri
lor, de lipsurile care au exis
tat, își exprimă convingerea că 
în noul an de învățămînt acti
vitatea cercurilor se va ridica 
la un nivel superior, și va fi 
în pas cu exigențele actuale.

Valerin COANDRĂȘ. 
secretar al comitetului munici

pal al U.T.C.

urmarea produsă sau care 
s-ar fi putut produce, pre
cum și de persoana și conduita 
făptuitorului. împotriva ordo
nanțe: procurorului prin
care s-a dispus a- 
menda se poate face plîn- 
gere în termen de cinci zile de 
la primirea comunicării la 
-procurorul ierarhic superior.

In fine, amenzile judiciare, 
care pot fi între 50 și 500 lei se 
aplică de către orqa-nul de ur
mărire penală sau instanța de 
judecată pentru o serie de a- 
baterj săvîrșite în cursul pro
cesului penal, abateri enume
rate de art. 198 cod procedură 
penală și care prin natura lor 
duc fa întârzieri și tergiversări 
în judecarea cauzei. Exempli
ficăm c-îteva: neîndeplinirea 
ori îndeplinirea greșită a înda
toririlor de comunicare a cita
ției, reprezentarea la organul 
de urmărire penală sau instan
ța de judecată a obiectelor 
sau înscrisurilor cerute, 
lipsa nejustificaită a martorului 
la termenul la Care, a fost ci
tat legal etc.

Toate aceste categorii de a- 
menzi, care se aplică celor ca
re încalcă prevederile legale 
contribuie la apărarea orîndui
rii sociale și de stat, a proprie
tății socialiste, la întărirea le
galității și 1a prevenirea in
fracțiunilor. Totodată ele con
tribuie la educarea cetățenilor 
în spiritul respectării legilor și 
a regulilor de conviețuire so
cială.

îmbunătățirile aduse institu
ției amenzii confirmă odată în 
plus atenția pe care o acordă 
conducerea de partid și de stat 
perfecționări; continue a legis
lație: și pentru punerea sa de 
acord cu realitățile sociale o- 
*>’colive ale societății noastre.

Ioan BARDAC, 
procuror, Procuratura locală 

Petroșani

La invitația secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Republicii 
Populare Congo, șef al statului, 
comandant Marien N'Gouabi. 
și soția sa, tovarășa Celine 
N'Gouabi, au efectuat o vizită 
oficială de partid și de stat în 
Republica Socialistă România, 
între 10 și 12 iulie 1973.

Președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Republicii 
Populare Congo, șef al statu
lui, comandant Marien N'Goua
bi, și personalitățile care l-au 
însoțit au vizitat obiective eco
nomice și social-culturale din 
municipiul București.

In timpul vizitei, eminenții 
oaspeți congolezi s-au bucurat 
pretutindeni de o primire căl
duroasă, expresie a sentimente
lor de prețuire și stimă care a- 
nimă cele două țări și popoare.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Comitetului Central al 
Partidului Congolez al MuncF, 
președintele Republicii Popu
lare Congo, șef al statului, co
mandant Marien N'Gouabi, au 
avut convorbiri, la care au 
participat:

din partea română :
Ion Gheorghe Maurer, mem

bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consili
ului de Miniștri, Gheorghe Pa
nă, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Ion Pățan, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, Geor
ge Macovescu, ministrul aface
rilor externe, Gheorghe Oprea, 
consilier al președintelui Con
siliului de Stat, Suzana Gâdaa, 
președinta Consiliului Național 
al Femeilor, Gheorghe Petres
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., și 
Gheorghe Stoian, ambasadorul 
României la Brazzaville.

din partea congoleză :
Charles N’Gouoto, membru 

al Biroului Politic al C.C al 
P.C.M., însărcinat cu departa
mentul organizatoric, Charles 
David Ganao, ministrul aface
rilor externe, Justin Lekounzou, 
ministrul industriei minelor, în
sărcinat cu problemele turismu
lui, Anatole Khondo, secretar 
general al Confederației Sindi
cale Congoleze, Jacob Okand- 
za, consilier economic la pre
ședinție, Eugene Germain Man- 
kou. ambasadorul Republicii 
Populare Congo la București, 
Mboumbou, secretar general la 
președinție, Mathey, însărcinat 
cu problemele Europei la 
M.A.E.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialita
te și înțelegere mutuală, carac
teristică relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări și partide.

In cadrul convorbirilor, cei 
doi președinți s-au informat re
ciproc asupra principalelor pro
bleme ale activității și preocu
părilor Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Congolez al 
Muncii, înfăptuirilor popoarelor 
român și congolez în opera de 
construire a noii orînduiri. Ei 
au analizat stadiul actual și 
perspectivele de dezvoltare a 
relațiilor bilaterale și au efec
tuat un schimb de păreri cu 
privire la problemele internați
onale.

Partea română a informat 
Partea congoleză despre preo
cupările Partidului Comunist 
Român, ale întregului popor ro
mân, consacrate traducerii în 
viață a programului elaborat 
de Congresul al X-lea și Con
ferința Națională din iulie 1972. 
de măsurile luate la ultimele 
plenare ale Comitetului Cen
tral, în vederea făuririi societă
ții socialiste multilateral dez
voltate, pentru crearea unei e- 
conomii avansate, ridicării ni
velului de trai material și cul
tural al poporului, dezvoltării 
democrației socialiste, educă
rii comuniste, revoluționare, în 
spirit patriotic și internaționa
list. a întregului popor.

Partea congoleză a înfățișat 
pe larg activitatea curentă și 
proiectele de viitor ale Parti
dului Congolez al Muncii pe 
linia întăririi unității și a roiu
lui conducător al partidului, a 
mobilizării și organizării efor
turilor întregului popor pe ca
lea construirii orînduirii soci
aliste.

Partea română a exprimat în
treaga sa considerație pentru 
realizările dobîndite de popo
rul congolez, sub conducerea 
Partidului Congolez al Muncii, 
pe calea edificării noii orîndu
iri, în lupta sa pentru apărarea 
si consolidarea independenței 
politice și economice, pentru 
lichidarea sechelelor colonialis
mului și subdezvoltării, pentru 
valorificarea deplină a bogăți
ilor sale naționale, pentru îm
bunătățirea condițiilor economi
ce, culturale și sociale ale po
porului congolez.

Cei doi conducători de partid 

ș". de stat au constatat cu de
plină satisfacție că relațiile 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Congolez al 
Muncii, dintre Republica Soci
alistă România și Republica 
Populară Congo se întăresc și 
se dezvoltă continuu.

Ambele Părți au subliniat im
portanța deosebită pe care a 
avut-o pentru dezvoltarea re
lațiilor româno-congoleze, pre
cum și a relațiilor României cu 
celelalte țări ale continentului 
african, vizita secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
în Republica Populară Congo 
și alte șapte țări africane în 
primăvara anului 1972, expre
sie a solidarității poporului ro
mân cu toate popoarele angaja
te în lupta pentru apărarea j și 
consolidarea independenței îm
potriva imperialismului, colo
nialismului, pentru progres, 
securitate și pace în lume.

Cele două Părți au subliniat, 
de asemenea, importanța deo
sebită pentru relațiile bilatera
le a vizitei președintelui Ma
rien N'Gouabi în România și 
au exprimat hotărîrea lor co
mună de a continua și în viitor 
contactele și convorbirile la 
nivel înalt, avînd ferma con
vingere că acestea corespund 
interesului celor două țări și 
popoare, păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Animați de dorința de a da 
expresie aspirațiilor popoare
lor român și congolez la pace 
și înțelegere și de a dezvolta 
în continuare relațiile de prie
tenie, colaborare și înțelegere 
între cele două țări, președinte
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Popțilare 
Congo, șef al statului, coman
dant Marien N'Gouabi au sem
nat o Declarație solemnă comu
nă privind principiile ce trebu
ie să guverneze relațiile bila
terale, precuni și relațiile cu 
toate celelalte state.

Analizînd relațiile româno- 
congoleze, cele două Părți au 
constatat cu satisfacțte că a- 
cestea se întăresc continuu, 
și-au exprimat voința lor de a 
valorifica posibilitățile largi 
care li se oferă pentru o coope
rare mai bună, în interesul am
belor țări și popoare, cauzei li
bertății progresului, păcii și 
colaborării internaționale.

Cele două Părți constată cu 
satisfacție că relaț’.ile economi
ce bilaterale se lărgesc conti
nuu, mai ales după vizita efec
tuată în Republica Populară 
Congo de secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu.

Caracterul complementar al 
economiilor celor două țări și 
relațiile de prietenie existente 
asigură cadrul propice pentru 
examinarea unor noi posibili
tăți de cooperare în condiții 
reciproc avantajoase, mai ales 
in domeniile industriei, agri
culturii și comerțului.

Procedînd la un schimb de 
păreri asupra situației interna
ționale, cei doi președinți au 
apreciat importanța deosebită 
pe care o are în lumea contem
porană creșterea rolului ș: in
fluenței forțelor păcii, demo
crației și progresului social. 
Cele două Părți au subliniat 
necesitatea de a se acționa 
perseverent în vederea întă
ririi unității frontului antiimpe
rialist care reprezintă un fac
tor esențial pentru triumful lup
tei împotriva politicii imperia
liste de dominație și dictat, de 
amestec în treburile interne a- 
■le statelor, împotriva colonia
lismului, neocolonialismului și 
rasismului, pentru asigurarea 
respectării dreptului popoare
lor de a decide ele însele asu
pra destinului lor.

Cele două Părț:. au constatat 
cu satisfacție că în relațiile in
ternaționale se manifestă tot 
mai evident voința popoarelor 
a tuturor țărilor, indiferent de 
mărimea și potențialul lor, de 
a participa activ, nemijlocit, 1a 
examinarea și soluționarea pro
blemelor care privesc soarta 
păcii și civilizației umane. Ele 
au subliniat rolul și contribuția 
țărilor mici și mijlocii pentru 
instaurarea unui climat de pa
ce și securitate în lume și pen
tru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare între 
toate națiunile.

Președintele Nicolae 
Ceausescu și președintele Ma
rien N'Gouabi au reliefat ne
cesitatea instaurării unor rela
ții noi între state, bazate pe 
respectarea și aplicarea strictă 
a principiilor universal valabi
le ale dreptului . internat1 on al : 
independența si suveranitatea 
națională, egalitatea în drepturi 
si avantajul reciproc, neames
tecul în treburile interne ale 
altor state, nerecurgerea 1a 
forță si Ia amenințarea cu for- 
lesirea forței, integritatea te
ritorială și inviolabilitatea 
frontierelor, reglementarea 
problemelor litigioase dintre 
state exclusiv prin mijloace 
pașnice. Cei doi președinți 
și-au exprimat hotărîrea de a 
acționa în mod consecvent pen
tru a se asigura respectarea în 
relațiile internaționale a drep

tului sacru al fiecărui popor de 
a-ș1. hotărî singur soarta, de a-și 
decide liber calea dezvoltări, 
fără nici un amestec din afară.

Cei doi șefi de partid și de 
stat consideră că lichidarea 
definitivă a colonialismului șt 
neocolonialismului constituie 
una din sarcinile cele mai 
importante și urgente ale lu
mii contemporane. Ei au subli
niat necesitatea aplicării neîn- 
tîrziate ă prevederilor Decla
rației O.N.U. cu privire la a- 
cordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale și a re
zoluțiilor referitoare la deco
lonizare, apartheid și discri
minare rasială și, în acest 
sens, au exprimat hotărîrea lor 
fermă de a acorda în continu
are sprijin material, politic 
și diplomatic mișcărilor de eli
berare din Angola, Mozambic, 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, Namibia și din 
alte teritorii dependente și au 
condamnat politica de apar
theid și discriminare rasială 
promovată de regimurile mi
noritare din Republica Sud- 
Africană și Rhodesia. Cei doi 
președinți au apreciat ca deo 
sebit de pozitiv faptul ’ă la 
sesiunea sa din anul 1972. A- 
dunarea generală a O.N U. a 
recunoscut mișcările de elibe
rare națională din teritoriile 
aflate sub dominație portughe
ză drept singurele reprezen
tante legitime ale popoarelor 
respective, reafirmînd dreptul 
inalienabil al acestora, cît și 
al tuturor celorlalte popoare 
aflate sub dominație colonială, 
la autoapărare și independen
tă.

Cele două Părți au reafir
mat sprijinul și solidaritatea 
lor cu lupta statelor și po
poarelor din Africa și alte 
regiuni ale lumii pentru apă
rarea și consolidarea indepen
denței lor economice și socia
le, pentru înfăptuirea năzuin
țelor lor vitale. Ele au eviden
țiat rolul . tat >-ș^ak ,»mp«>rtawt' t 
al statelor africupeUn aborda*, ± 
rea și .sqUțiowța--probienter.. « 
lor majore ale contemporanei
tății, în lupta împotriva poli
ticii de dominație imperialis
tă, colonialistă și neocolonia- 
listă și au subliniat importan
ța consolidării unității de ac
țiune a țârilor africane pentru 
înfăptuirea aspirațiilor funda
mentale ale popoarelor conti
nentului, evocînd, în acest 
sens, și contribuția importan
tă a Organizației Unității A- 
fricane.

Cei doi șefi de partid și de 
stat au relevat că Republica 
Socialistă România și Repu
blica Populară Congo, ca țări 
în curs de dezvoltare, conside
ră că reducerea și lichidarea 
decalajelor care separă țările 
în curs de dezvoltare de cele 
economic avansate constituie 
o problemă de importanță ma
joră, a cărei rezolvare cores
punzătoare este de interes 
fundamental pentru întărirea 
păcii și securității internațio
nale, pentru asigurarea pro
gresului întregii omeniri. Ei 
au exprimat convingerea că, 
pentru lichidarea fenomenului 
subdezvoltării economice, sînt 
necesare eforturi susținute din 
partea fiecărei țări spre a pu
ne în valoare — conform vo
inței și intereselor sale vitale 
— bogățiile naturale și resur
sele umane de care dispune, 
asigurarea sprijinului materi
al al țărilor dezvoltate, precum 
și realizarea unei largi coope
rări internaționale Ei iu su- 

« bliniat necesitatea respectării 
neabătute a dreptului siiv-'ran 
al fiecărui stat de a dispune 
în mod liber de bogățiile na
turale și de toate celelalte re
surse. de a avea acces nestm- 
gherit la cuceririle științei și 
tehnologiei mondiale, moderne, 
de a participa, în condiții de 
egalitate, la examinarea și re
glementarea problemelor eco
nomice și monetare internațio
nale

Părțile au subliniat necesi
tatea întăririi rolului O.N.U. 
în aplicarea programelor pre
văzute în cadru] strategiei in
ternaționale a celui de-al doi
lea deceniu pentru dezvoltare, 
lărgirea și diversificarea pro
gramelor de cooperare tehnică 
și a altor programe de asis
tență tehnică, precum și inten
sificarea sprijinului acordat 
tuturor țărilor în curs do dez
voltare, indiferent de orîndui- 
rea lor socială sau zona geo
grafică din care fac parte

In legătură cu evoluția si
tuației din sud-estul Asiei. 
Părțile au salutat cu satisfac
ție încheierea acordului de în
cetare a războiului și restabi
lire a păcii în Vietnam, precum 
și semnarea acordului privind 
restabilirea păcii și realiza
rea înțelegerii naționale în 
Laos și au exprimat speranța 
că aceste acorduri vor crea 
condiții pentru instaurarea 
unei păci durabile în această 
regiune, care să permită po
poarelor din Indochina să-și 
hotărască libere calea dezvol
tării lor politice, economice și 
sociale, conform aspirațiilor 
lor legitime, fără nici un a- 
mestec din afară.

Secretarul generai al Parti

dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia și președintele C.C. al 
Partidului Congolez al Muncii, 
președintele Republicii Popu
lare Congo și-au exprimat pro
funda îngrijorare față de per
petuarea situației de încorda
re din Orientul Apropiat, care 
reprezintă o amenințare la a- 
dresa păcii și securității inter
naționale. Ei s-au pronunțat 
ferm pentru soluționarea grab
nică a conflictului din ac°asfă 
zonă în spiritul și pe baza 
Rezoluției Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967.

Cei doi șefi de stat au avut 
un schimb de vederi în legă
tură cu situația actuală din 
Europa. Ei au apreciat pozi
tiv rezultatele primei faze a 
lucrărilor Conferinței general- 
europene la nivelul miniștri
lor de externe, conferință me
nită să așeze relațiile dintre 
statele continentului pe baze 
noi, astfel îneît să se asigure 
fiecărui popor, fiecărui stat, 
posibilitatea de a-și concentra 
eforturile spre dezvoltarea 
economico-socinlă de sine-stă- 
tătoare în conecdontă eu nă
zuințele sale Ei au fost de 
acord că realizarea securității 
și consolidarea păcii în Euro
pa vor contribui la promova
rea colaborării și la întărirea 
securității în lumea întreagă

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Marien N’Gouabi au apreciat 
că este imperios necesar să s' 
intensifice negocierile pentrij 
dezarmare cu participarea tu
turor statelor interesate și să 
se întreprindă acțiuni concre
te pentru realizarea dezarmă
rii generale și, în primul rînd. 
a celei nucleare. Avînd în ve
dere consecințele economice și 
sociale ale cursei înarmărilor, 
ei au subliniat, totodată, a- 
vantoiele pe care le-ar repre
zenta pentru întreaga omeni
re dirijarea, .im; seonwri,.pașnice 
a resgpselor folosite astăzi în 
lume î'n dorpemnl militar.

In acest sens, cele două 
Părți au reafirmat hotărîrea 
lor de a acționa, împreună cu 
celelalte țări ale lumii, pentru 
oprirea cursei îna: arilor : 
ele au reafirmat sprijinul ță
rilor lor pentru adoptarea u- 
nor măsuri concrete vizînd de
zangajarea militară, lichida
rea bazelor militare și retra
gerea trupelor de pe teritorii 
străine, crearea de zone denu- 
clearizate. întreprinderea de 
acțiuni împotriva propagan
dei de război.

Părțile consideră că au o 
deosebită importanță, în acest 
proces, recunoașterea și res
pectarea Africii ca zonă denu- 
clearizată și transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii 
și bunei înțelegeri, lipsită de 
arme nucleare.

Cei doi șefi de partid și de 
stat au subliniat importanța 
pe care Republica Socialistă 
România și Republica Popu
lară Congo o acordă creșterii 
rolului O.N.U. în rezolvarea 
problemelor internaționale, în 
interesul popoarelor, apărarea 
principiilor dreptului interna
țional, crearea unui climat de 
deplină securitate în lume. Ei 
au declarat că este în intere
sul profund al tuturor po
poarelor ca O.N.U., celelalte 
organizații și organisme inter
naționale, să acționeze cu mai 
multă eficacitate pentru pro
movarea colaborării și înțele
gerii între națiuni, împotriva 
oricăror acte de încălcare a 
dreptului internațional. Cele 
două Părți și-au exprimat ho
tărîrea de a acționa, unindu-și 
eforturile cu cele ale altor state, 
în vederea creșterii rolului 
Organizației Națiunilor Unite, 
așa cum preconizează rezolu
ția inițiată de România și a- 
doptată la ultima sesiune a 
Adunării generale a O.N.U.

Reliefînd utilitatea contac
telor și întîlnirilor dintre con
ducători, cele două Părți și-au 
exprimat dorința de a continua 
schimbul de vizite la diferite 
niveluri. în scopul întăririi 
colaborării dintre țările și po
poarele lor.

In numele poporului congo
lez, al partidului și al său per
sonal, președintele Comitetului 
Central al Partidului Congolez 
al Muncii, președintele Repu
blicii Populare Congo. Marien 
N’Gouabi. a mulțumit poporu
lui. Partidulu" Comunist R ’■ 
mân, secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România pentru primirea atît 
de călduroasă ospitalitatea si 
solicitudinea deosebiiă de care 
s-a bucurat personal orer”m 
si personalitățile care 1-au în
soțit. în timpul șederii în Re
publica Socialistă România

Președintele Marien N’Gou
abi a invitat pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și De iova- 
rășa Elena Ceaușescu să facă 
o vizită oficială în Republica 
Populară Congo Invitația a 
fost acceptată cu plăcere, data 
vizitei urmînd să fie fixată 
ulterior.
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de trafic. In același timp, se 
realizează o siguranță deplină 
în timpul manevrelor și circu
lației.

Ne aflăm, așadar, în situa
ția de a constata un însemnat 
salt calitativ în transportul 
feroviar, caracterizat prin spo
rirea considerabilă a produc
tivității muncii și prin crește
rea securității lucrului în a- 
cest domeniu, in care greșe
lile reprezintă un eveniment 
ce trebuie cu orice preț evitat.

Pe traseul liniilor de mane
vră ale gării 
marcată cînd 
poziții scurte. 
tescu, revizor 
circulației pe 
Caransebeș, solicită reprezen
tanților beneficiarului un 
„semnal așteaptă" ; la maca
zul 10, electromecanicii Ion 
Apreotesei și Mircea Nădășan 
comunică prin stația radio 
„măsoară linia 3, rămîne așa 
linia 3", la linia 12, Serafim 
Bologan și loan Dușa verifică 
funcționarea elect romecanis- 
mului de acționare a macazu
lui.

Sînt ultimele finisări ce se 
fac la lucrările care vor fi în 
curînd finalizate și care vor

anirftația este 
și cînd de dis- 
Constantin Cos- 
de siguranță a 
secția Lupeni —

permite ca, de la pupitrul de 
comandă, dispecerul să diri
jeze cu maximum de operati
vitate formarea garniturilor, 
întregul trafic ieroviar.

In timp ce privesc cu nedu
merire noile bariere amplasa
te în imediata vecinătate a 
căii ferate, se apropie tînărul 
inginer Octavian Iliescu, șe
ful de lot, care ne oferă cîte
va detalii: „De fapt este o 
semibarieră, automată, care 
prezintă avantajul creșterii 
gradului de siguranță al cir
culației și al reducerii timpu
lui de staționare al autovehi- 
colelor".

Intîlnirea cu șeful de lot es
te binevenită deoarece ne per
mite să aflăm cîteva lucruri 
despre cei care au lucrat la 
realizarea centralizării. Toți 
muncitorii din echipele speci
alizate în aceste lucrări pose
dă o înaltă calificare, element 
indispensabil în condițiile 
complexității ridicate a insta
lației și au adăugat bunei stă- 
pîniri a secretelor meseriei, 
pasiunea care nu poate să lip
sească atunci cînd calitatea 
și încadrarea în fermenții de 
execuție sînt cerințe exprese.

...Ritmul intens al muncii nu 
a permis nimănui să perceapă 
scurgerea timpului. E ora 15 
și, în sfîrșit momentul primei

comenzi a sosit. E momentui 
în care, cu toții simt satisfac
ția datoriei împlinite și emo
ția dinaintea acestui veritabil 
examen. II întreb pe Gheor
ghe Bîtcă, electromecanicul 
care a montat 6 electromeca- 
nisme de macaz în loc de 3, 
cit avea ca sarcină, la ce gîn- 
dește în aceste clipe, și îmi 
răspunde simplu: la copiii 
noștri. Mă gîndesc că într-o 
bună zi, cînd vîrsta le-o 
permite, vor avea motive 
fie mîndri de părinții lor.

Constantin Cotescu și 
pegatul de mișcare Teofil 
ur urmăresc primirile și dări
le de dispoziții de la pupitrul 
de comandă, asigurînd circu
lația trenurilor în conformita
te cu comenzile transmise cu 
mare rapiditate și precizie în 
cadrul noului sistem de diri
jare centralizată electrodina- 
mică.

O nouă etapă a fost înche
iată în electrificarea unuia 
din cele mai dificile trasee fe
roviare ale țării. Nu este, în
să timp pentru amintiri; cu 
toții își vor îndrepta atenția 
înspre lucrările de centraliza
re a stației C.F.R. Petroșani, 
spre urgentarea punerii com
plete în funcțiune a acestui 
important obiectiv econo
mic.

(Urmare din pag. 1)

cei trei ani de cînd sini 
președintele blocului, înainte 
de a începe ceva, am gindit, 
am chibzuit cum anume spațiul 
din fața blocului poate să sa
tisfacă cel mai bine cerințele 
utilului pentru locatari și ale 
plăcutului. Realitatea e că eu 
am venit cu multe idei, cu 
multe păreri și inițiative care 
s-au bucurat de un sprijin larg 
din partea cetățenilor, dar am 
și perseverat pentru înfăptuireo 
lor. Deși 
încă de la 
în gind un 
al terenului 
dotațiile ce 
rat necesare. Apoi, am căutat 
să mă înconjur de cit mai 
mulți locatari harnici. In co
mitetul de bloc, în loc de 7

nu era definitivat, 
început am avut 
plan de ansamblu 
și al citorva din 
le vedeam neapâ-

/

Magdalena, acum mecanic la 
mașina de extracție de la mina 
Paroșeni. Un om harnic și 
foarte priceput care pe ce pune 
mina e sigur că iese un lucru 
făcut ca lumea. Apoi pe Mihai 
Bende, Vasile Onisei, loan 
Luca, loan Deghi, Iosif Koron- 
dy, toți de la scara a ll-o a 
blocului. Pavel Vereș, 
Botaș, ~ "
brozie 
Ceva 
mine, 
scara 
din partea locatarilor 
Bălan, Cristina Voin, 
Turcu, Greta lacob și a 
am primit mult ajutor, 
ționez, de asemenea, In mod 
expres ajutorul dat de tovară
șul Ștefan Szilaghi, croitor, și 
dacă nu mai citez și pe alții 
o fac numai pentru că știu

Teodoi
Dumitru Ghenea, Am- 
Bindean de 
mai comozi 
o parte din 
a lll-a. Dar

Io scara I. 
sînt, după 
cei de la 
și de aici, 

Mihai 
Arion 
altora 
Men-

de nimeni și de nimic, nume
roase sălcii șurub și pletoase. 
Acest „inventar" al zestrei ex
terioare a blocului 80 este în
tregit de cel de interior - per
dele la uși, ghivece cu flori pe 
fiecare scară și etaj, tablouri, 
cutii poștale, spălătorie cu 
vană și cazan de fiert rufe, 
de cel al uneltelor necesare - 
coasă cu ciocan de bătut și 
piatră de ascuțit, 5 lopeți, 2 
hîrlețe, o sapă, 2 săpăligi, târ
năcoape, mistrie, găleată, bo- 
loboc, greble, stropitoare, sca
ră, furtun pentru udat etc.

Și SE MAI POATE VEDEA la 
blocul nr. 80 de pe str. Tudor 
Vladimirescu din Lupeni încă, 
un element edificator asupra 
preocupărilor gospodărești ale 
locatarilor lui. Ne-am oprit 
am privit, am citat :,.DIPLOMA 
Se acordă BLOCULUI nr. 80

Pentru... SO de lei

Generalizarea inițiativelor minereștif
(Urmare din pag. 1)

peni, Emilian Cioplean și Ste- 
„ian Maftei de la Petrila, S"V- 
Robu și Pavel Dediu de la 
Aninoasa, Mihai Ceucă și 
Gheorghe Scorpie de la Uri- 
cani, Ludovic Repaș și Marin 
Ciubăr de la Lonea și alte 
brigăzi.

In cadrul a 49 brigăzi nu au 
avut loc în primul semestru 
al anului 1973 accidente de 
muncă. Din rîndul acestora 
evidențiem pe cele conduse de 
Va-sile Mereuță, Vaier Liciu de 
la Aninoasa, Francisc Kovacs 
și Gheorghe Zaharia de la Pe
trila, Vasile Rușitoru și Ion

Sălăjan de la Lupeni, loan 
Miclea și Dumitru Costinaș de 
la Lonea, brigăzi care au ma
nifestat preocupare pe linia 
respectării normelor departa
mentale de pro'tecție a muncii. 
In toate brigăzile de mai sus 
și altele se manifestă grijă 
pentru integrarea în ritmul și 
cerințele muncii din subteran 
a noilor angajați, pentru pre
gătirea și formarea lor în spi
ritul disciplinei și a responsa
bilității profesiunii de miner.

Analizînd, însă, preocuparea 
noastră. a sindicatelor și a 
conducătorilor procesului de 
producție în spiritul cerințelor 
actuale, trebuie să recunoaș-

tem că activitatea depusă pen
tru extinderea inițiativelor 
minerești nu este pe măsura 
posibilităților reale de care se 
dispune în minerit. Așa, de 
exemplu, la Vulcan numai 12 
brigăzi sînt angrenate în apli
carea inițiativelor, la Aninoa- 
sa numai 17 brigăzi, la Uricam 
numai 11 brigăzi, la Petrila
numai 13 brigăzi. Aceasta nu
pentru că nu este dorință și
preocupare din partea forma
țiilor de lucru, ci pentru că
nu peste tot se asigură condi
țiile necesare desfășurării nor
male a procesului de produc
ție la fronturile de lucru, iar 
brigăzile pierd timp pentru a

II
In urma publicării in 

„Steagul roșu" nr. 7332 din 
31 mai 1973 a articolului 
„înainte bateam doar covoa
rele, acum bat și drumurile" 
cooperativa „Deservirea" 
ne-a răspuns printre alte
le: „analizînd situația, reie
se clar că vina nu este a 
cooperativei „Deservirea" 
Lupeni ci a fostei cooperati
ve „Parîngul" Vulcan".

De fapt din răspuns se în
țelege că situația a fost așa 
cum a relatat-o articolul dar 
că vina o poartă altcineva. 
Și acest altcineva este co
operativa „Parîngul" care de 
fapt s-a unit cu „Deservi 
rea". Deci cei răspunzători 
sînt acum salariații „Deser
virii". Și erau salariați ai

nu ne aparține"
acestei cooperative și Ia da
ta apariției articolului. btoi 
nu avem vreo vină pentru

★

i'
Pe urmele
semnalelor

critice
ale ziarului

In ziarul „Steagul roșu“ 
nr. 7336 din 5 iunie a.c. a 
apărut articolul „Clientela 
și... oferta" prin care se se
siza faptul că secția 21 ra
me și geamuri aparținînd 
cooperativei „Unirea" Petro
șani nu este aprovizionată 
conform necesităților clien
telei. Răspunsul primit din 
partea celor criticați e în 
măsură să mulțumească cli- 
enții: „sesizarea fiind justă 
s-au luat toate măsurile ne 
cesare adueîndu-se în secție 
mai multe sortimente de ra
me pentru tablouri și gea
muri". Dacă răspunsul sună 
astfel, cu siguranță că așa 
este...

rezolva probleme ce trebuie 
făcute de personalul de regie 
și tehnic. De aceea considerăm 
necesar să se acorde mai mul
tă atenție modului cum acest 
personal își face datoria, să 
fie angrenat și el în aplicarea 
efectivă a inițiativelor îmbră
țișate de brigăzi.

Paralel cu preocuparea pen 
tru sprijinirea brigăzilor con
secvente în aplicarea inițiali 
velor, se cere mai multă aten 
ție din partea sindicatelor, a 
conducerilor unităților, ale 
sectoarelor față de brigăzile 
cu greutăți la locurile de mun
că, care au mai puțină expe 
riență în organizarea produc
ției și a muncii, în însușirea 
tehnologiei noi

Avînd în vedere situația ne
corespunzătoare a producției 
în unitățile miniere, sindicate 
lor li se cere o activitate de 
osebită pentru organizarea 
întrecerii socialiste, pentru 
angrenarea tuturor brigăzilor 
la aplicarea inițiativelor speci
fice muncii din subteran, pen
tru întîmpinarea Zilei mineru
lui și a zilei de 23 August cu 
realizări pe măsura prijii 
are conducerea partidului 
de minerii și locuitorii 
Jiului.

-e r
fată
Văi

Frumos si util
propuși inițial, au fost aleși la 
sugestia mea 9 locatari, plus 
comisia de cenzori formată din 
trei... De aici am pornit. Prima 
acțiune a constat în delimitarea 
spațiului și împrejmuirea lui 
cu un chenar — gard din fire 
de sîrmă. A urmat stabilirea 
amplasamentului, procurarea 
și fixarea barelor și sîrmelor 
galvanizate ale „uscătorului" 
de rufe.

- A fost aceasta o proble
mă care v-a solicitat o preocu
pare deosebită ?

- Pentru noi da și sîntem 
convinși că am procedat bine 
acordîndu-i atenția cuvenită 
Nu puteam „arunca" oriunde 
acest „uscător". Spre strada 
principală spațiul blocului 
nostru e mărginit de unități 
comerciale și de deservire, iar 
în altă latură de cinematograf 
Am căutat șl am reușit să am
plasăm
punct ascuns vederii 
strad i 
dimirescu, 
stradă a orașului, dar în ace
lași timp și expus la spare. Am 
stăruit poate cam mult asupra 
acestei prime acțiuni, pentru 
că de aici a început la blocul 
nostru antrenarea locatarilor 
la realizarea celorlalte amena- 
iări si dn*Htii. a tot ceea ce se 
ooate vedea în prezent.

Oamenii s-au convins trep
tat că tot ceea ce olănuim si 
realizăm cu concursul lor ac
tiv este în binele si folosul lor 
util 
tru 
mai 
din 
bine și constant, i-aș mențio
na pe Mihai Szabo și soția sa,

încă de pe cînd eram cores
pondent al ziarului că spațiul 
lui e limitat, că reportajele nu 
sînt niște liste de nume. In tot 
ce am realizat, ce se vede de 
altfel, este încorporată munca, 
contribuția marii majorități a 
locatarilor din bloc. Acest lucru 
il relev cu satisfacție și cu 
toată prețuirea.

premiul I pe anul 1971 pentru 
CEL MAI FRUMOS SI CEL MAI 
BINE GOSPODĂRIT BLOC DIN 
CARTIER".

Ii apucase miezul nopții. La 
cramă. Dar cei doi prieteni, 
Gheorghe Boroacă și Con
stantin Pană din Petroșani 
nu se îndurau să se despar
tă. Pînă la urmă s-au hotărît 
totuși să.., continue cheful 
la C. P. acasă. Discutînd cî- 
te-n lună și-n stele, au ajuns 
la un moment dat, la proble
me... „serioase". Și-au adus 
aminte că au de rezolvat un 
diferend de 50 lei. Gheorghe 
Boroacă a găsit soluția pe 
loc. A scos cuțitul și i-a b- 
plicat lui C. P. cîteva lovi
turi în abdomen. Așa, că 
pentru 50 de lei puțin a lip
sit ca datornicul să-și plă
tească... uitarea cu viața.

Acum, după ce aburii be
ției s-au risipit. Gheorghe 
Boroacă regretă, cu amără
ciune, că la cei douăzeci de 
ani ai săi a rămas tot copil. 
Instanța de judecată l-a „în
țeles". Dovada? I-a aeordat 
doar... trei ani. Să se mai 
coacă la minte neee-

I 
I 
I
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I
I
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„uscătorul" intr-un 
dinsDre 

Drincioală, Tudor Via- 
cea mai circulată

si frumos nentru <>i si oen 
întregul oraș. Printre cei 
săritori, mai activi locatari 
bloc. cu care am lucrat

ar CE SE POATE VEDEA 
în preajma blocului nr. 
80 din Lupeni ? Tot 

un spațiu verde cum sînt multe 
altele în noile cartiere din mu
nicipiul nostru. Și totuși... Lo 
catarii blocului nr. 80, în frun
te cu animatorul lor, pensio
narul Fritz Uziel, au dat oces 
tui spațiu o notă aparte, pro
prie. intimă, l-au îmbogățit cu 
dotațiile utile lor și copiilor 
lor, l-au înfrumusețat. Patru 
mese metalice fixe, acoperite 
de tot atitea umbrele mari șl 
frumoase, cite una la fiecare 
scară și bănci în jurul lor, 15 
vaze pentru flori din beton con
fecționate de Mihai Szabo și 
alții duaă un model de fa 
I. T. A. Viscoza. Apoi scheletul 
de cătărat, două suporturi me
talice cu leagăne, o cumpănă 
un „ringhișpîr" cu 6 scaune 
groapa cu nisip - toate aces
tea formează suita instalațiiloi 
de joacă pentru copii. Pentru 
ornamentare, o fost delimitat 
un răzor în imediata apropiere 
a blocului pe care s-au ame 
najat ronduri cu multe flori, iar 
pe întregul spațiu mai pot fi 
vâzuți cireși japonezi, puieți 
de brad, trandafiri, pot fi ad
mirate, crescînd nestingherite

Poate că e puțin tardivă, 
dar o remarcă se im
pune totuși cu privire 

la textul acestei distincții. Co
misia respectivă ar fi trebuit 
să introducă în text, de pildă 
înainte 
cuvîntul 
ția era 
adresa, 
ților creatori ai dotărilor utile, 
ai ambianței agreabile, plăcu
te, din jurul blocului, ambi
anță care completează în mod 
fericit panorama cartierului in
tr-un punct al său poate chiar 
dificil și tocmai prin aceasta cu 
atît mai mult recomandat să 
ofere celor care-l privesc un 
cadru plăcut, iar tuturor gos
podarilor 
demn de

de cuvîntul „blocului", 
„locatarilor". Distinc- 
astfel mai exactă, se 
astfel, direct adevăra-

I ■ 1 1

orașului un 
urmat.

exemplu

L toate aceste rezulta- 
datorită

Și

a 
te s-a ajuns 
inițiativei, bunului gust 

perseverentei gospodărești o 
comitetului de bloc, a pre
ședintelui său, Fritz Uziel, spri
jinului din partea cetățenilor 
a asociației de locatori si o 
consiliului popular. Sîntem 
convinși că această perseve 
rentă îi va caracteriza în conți 
nuare pe locatarii blocului 80 
mai cu seamă pe planul îngri- 
urii. păstrării a ceea ce au re
alizat. Aceasta cu atît mai mult 
cu cit blccul lor a fost propus 
să găzduiască un schimb de 
experiență între comitetele de 
locatari din Lupeni și poate nu 
numai de aici.

Lui Vasile Săcriera, șofer 
la I.T.A. Deva, îi plăcea să 
viseze cu ochii închiși. La 
volan. Intr-o zi, pe aînd con
ducea cu viteză excesivă au
tocamionul 21 HD 1468 încăr
cat cu lemne, de ia Lonea la 
depozitul din Iscroni, visa să 
plutește prin înălțimile aeru
lui, pe un covor fermecat. 
Părea fericit că nu mai es
te nevoit să ocolească amă- 
rîtele hîrtoape. Visul a luat 
sfîrșit brusc. Intr-un mod cu 
totul lipsit de poezie, printre 
eratițele au sarmale din bu
cătăria de vară a unui cetă
țean din Iscroni. Dacă ar fi 
fost însă numai atît Oameni, 
care nu știu să prețuiaseă 
plăcerea unui vis, l-au pus 
să plătească suma de 19 248 
lei, pentru că a intrat cu o- 
chii închiși în bucătăria al
tuia... Fiind la primul 
„vis" de 
instanței 
re* — a 
speranța
sa pe mașină cu ochii 
deschiși

sdn 
acest tel, pedeapsa 
— „un an de visa- 
fost grațiată
că în viitor va vi-

Cu

Cadru

larg

■ - ¥

Institutul de cercetări In atenția cumpărătiirilur!
Eugen Ivansuc din Petro

șani și Cornel Ignat, din Pe
trila, ambii zecidiviști, 
petreceau vremea I 
frunză la cîinl. Tot „I 
find* asupra „strîmbăt8ților‘ 
de pe lumea asta, în care 
barmanii ciupesc prea mult 
de Ia consumator, și-au zis i 
„I-a să-i corectăm noi pe 
domnii ăștia, care toarnă a- 
pă în vin și pe deasupra mai 
înșeală ș! la măsură". Și au 
trecut la fapte.

Intr-o seară, la ora de în
chidere, Euger I a „corecta- 
t-o" pe barmana restauran
tului „Tic-Tac" din Petroșani 
cu 50 lei — ca să n-o supere 
a lucrat cu cea mai mare 
discreție — pe care i-a îm
părțit apoi frățește cu Cor
nel Ignat. In același mod 
„discret", pe barmana de la 
bufetul „înfrățirea" cei doi 
„filozofi* au „penalizat-o* cu 
1 litru de coniac, iar de pe 
tejgheaua barului de la ca
bana turistică „Peștera Bo
lii" au „ajustat* încasările 
cu 175 lei. Instanța de jude
cată a fost însă de părere că 
aceste strîmbătăți trebuie 
corectate de anumite organe 
special împuternicite...

ț

pentru huilă Petroșani0 ILUSTRUL u n ț ăa n
PE ADRESA îmbunătățirea sistemului de vînzare• ••

cu plata în rate lunare
Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi : după cum urmează :

ingineri și ingineri principali
proiectant principali
economist
matematician

I. LICIU

♦ Salari ați- permanențj ai organizațiilor socialiste, mem
brii cooperativelor meșteșugărești și pensionarii pot cumpăra, 
in rate din unității»- noastre ;

— MOTORETE, din producția internă (acont minim — 15 
Ia sută : 24 rate lunare):

și

își
tăind... 
,fllozo-

F»

Concursul va avea loc la sediul I.C.P.M.H.. Str. Mihai Vi
teazul nr. 3. în 25 iulie 1973 ora 8.

Condițiile de angajare și salarizare conform 
12/1971.

că „Deservirea11 are în su
bordine acum și oamenii și 
neajunsurile fostei coopera
tive „Parîngul“. miniereu

DUMINICA, 15 IULIE 12,10
10.30

16,20
19,00

18,00
18,05

maia, 1973. Ziua a Il-a 
de concurs. Transmisi
une directă

...celor ce au avut gri
jă ca, in... lipsa unor lu
crări monumentale
care să fie așezate spre 
încintarea ochiului și es
tetica municipiului, să 
dea un „pitoresc" deose
bit parcului din Petro 
șan) prin „plantarea" (de
ocamdată) a unui mor
man de ambalaje. Sculp
tură în lemn sau obelisc, 
această coloană ține de 
urît tomberoanelor și... 
trecătorilor.

Pe cînd alte „inițiati
ve" asemănătoare ?

anunță :♦

— MOBILA, ti. valoare de peste I 000 lei (la un salariu 
net pină la 2 500 tei — acont minim 20 la sută. In 18 rate lu
nare r la un salariu între 2 500 și 3 600 lei acont minim 
la sută, in 12 rate lunare) :

— FRIGIDERE cu compresor, producție internă (acont 
minim - 20 la sută ; 18 rate lunare),

SISTEMUL CUMPĂRĂRII IN RATE - AVANTAJOS, SI
GUR și ECONOMIC !

8,00 Bună dimineața I
8,30 Cravatele roșii.
9,25 Film serial : Daktari.
9,50 Viața satului.

11,00 Emisiune în limba ma
ghiară.
De strajă patriei.
— 16,40 Album dumi
nical. '
Film serial pentru ti
neret. Tunelul timpului. 
(Ultimul 
pitorii).
Magazin 
România 
Vetre folclorice, 
din Mocod.

19,00 Expediție de vînătoare. 
Chemarea Deltei.

19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnal. Sâptămîna 

politică internă și in
ternațională.

20,10 Reportajul săptămînii. 
Oameni îndrăgostiți de 
meseria lor.
Telerecital muzical-u- 
moristic. Margareta Pîs- 
laru, Nicu Constantin 
și Alexandru Lulescu 
vă prezintă : Invitații 
studioului 3.
Retrospectivă Walt Dis
ney.
Telejurnal.
Duminică sportivă.

12.30
13.30

16,50

17,40

18,40

20,35

21,50

22,30
22,40

17,30

episod — Ră

sportiv. Polo t 
— Ungaria.

Craii

LUNI, 16 IULIE

Curs de limbă france
ză. Recapitulare (2).

19,20
19,30

20.00
20.05
20,10

20,50

21,30

22,20
22,40

9,00

Telex.
La ordinea zilei, 
județul Hunedoara. 
Căminul.
Scena. Emisiune de ac
tualitate și critică tea
trală.
1 001 de seri.
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.
Avanpremieră. 
Publicitate.
Ancheta TV. Dosarul 
8 013. Emisiune de Ale
xandru 
Revista
TV.
Roman 
aventuri ale mușcheta
rilor. Episodul VI — 
..Procesul".
24 de ore.
Luminile rampei.

12,35 Muzică populară (relu
are).

12,50 52 de inițiative în 52 
de săptămîni (reluare). 
Telejurnal.
Curs de limba 
Recapitulare (2). 
Telex.
Publicitate. 
Tehnic-Club.

13,00
17,30 rusă

12,50
13,00
17,30

Revista literar-artistică 
TV (reluare).
Moment folcloric.
Telejurnal.
Curs de limbă germa 
nă Recapitulare (2).

21,20 Patrie-n amiază Ver
suri.

Stark.
literar-artistică

foileton. Noile

MARȚI, 17 IULIE

10,30

11,15

Teleșcoală. Pagini din 
istoria patriei: cronici 
numismatice. Itinerar 
geografic: Lacuri gla
ciare.
Telex.
Oameni îndrăgostiți de 
meseria lor — reportaj 
TV (reluare).
Teleenciclopedia (relu
are).
Telecinemateca pentru 
copii (reluare). „Noroc 
Kekec" — producție a 
studiourilor cinemato
grafice iugoslave.

inter-
Mar-

18,00
18,05
18,10
18.30 Melodii populare

pretate de Maria 
cu.

18,40 Panoramic științific.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen, 1973 
— an hotărîtor.

20,00 Festivalul național de 
muzică ușoară, Mamaia 
1973 — Ziua T de con
curs. Transmisiune di
rectă.
Reflector.
Seară de teatru : Mi
nunata pantofăreasă, de 
Frederico Garcia Lorca
24 de ore. Contraste în 
lumea capitalului.

PROGRAMUL

TV pentru 
sâptămîna 

viitoare

21,20
21,35

22,30

MIERCURI, 18 IULIE

9.00

9,30

10,00
10,05

11,05
11,55

Curs de limbă engleză. 
Recapitulare (3).
De la Alfa la Omega — 
enciclopedie pentru e- 
levi.
Telex.
Film serial. Orașul ne
gru. Ultimul episod • 
„Vînzarea".
Tineri înterpreți.
La ordinea zilei. Azi, 
județul Hunedoara.

18,00 Telex.
18,05 Tragerea pronoexpres.
18,15 Semnificații. Dinamica 

vieții și perfecționarea 
organizării sociale. (Un 
experiment sociologic 
în județul Vrancea).
Atenție la... neatenție I 
Timp și anotimp în a- 
gricultură.
1 001 de seri.

21,35 Telecinemateca. 
noapte furtunoasă. 
24 de ore.22,45

9,00

O

JOI, 19 IULIE

18,40
19,00

19,20
19,30 Telejurnal. Cincinalul

1973înainte de termen, 
— an hotărîtor.

20,00 Festivalul național 
muzică ușoară —

de
Ma-

10,45

11,55

12,05

Curs de limbă france
ză. Recapitulare (3). 
Prietenii lui Așchiuță. 
Telex.
Tehnic-club (reluare). 
Bucureștiul necunos
cut (reluare).
Telecinemateca. O 
noapte furtunoasă, (re
luare).
Microrecital 
Mihai.
Panoramic 
(reluare).

Mihaela

științific

12,45 Patrie-n amiază Emi
siune de versuri

13,00 Telejurnal.
15,30—17,00 Matineu de va

canță. Omul amfibie — 
producție a studiourilor 
sovietice.
Emisiune în limba ma
ghiară.
Telex.
Publicitate.
Pe un picior de plai. 
Getu Sîrbu și cîntecele 
Gorjului.
Un an de oogate 
făptuiri.
1 001 de seri.
Telejurnal. Un an 
la înaltul forum 
partidului.
Festivalul național 
muzică ușoară —
maia, 1973. Ziua a IlI-a 
de concurs. Transmisi
une directă.
Seâră pentru tineret. 
24 de ore. Din țările* 
socialiste.
Univers beethovenian.
Concertul nr. 4 pentru 
pian și orchestră.

17,30

18,30
18,35
18,40

13,00
14.00

19,00

20,00

22,30

9,00

în-

de 
al

de 
Ma-

VINERI, 20 IULIE

rusăCurs de limbă 
Recapitulare (3).

9,30 O viață pentru o 
Johannes Kepler 
luare).

10,00 Telex.
10,05 Un an de bogate infăp-

idee
(re-

18,30
18,35
18,50

19,20
19,30

20,00

21,20

21,45

tuiri — film de montaj. 
Muzică populară 
Stanciu Simion 
Avanpremieră.
Telex tehnîco-științific 
Istoria filmului sonor 
Municipalitatea răspun
de bucureșteanului (re
luare).
Telejurnal.
Tenis de cîmp. Româ
nia — Noua Zeelandă 
în cadrul ..Cupei Da
vis" (primele două me
ciuri de simplu). Trans
misiune directă de la 
arena Progresul. In 
pauză - Tragerea loto. 
Telex
Cunoașteți legile?
Ua un an de la Confe
rința Națională a P.C.R. 
1 001 de seri.
Telejurnal, 
înainte de termen,
— an hotărîtor.
Festivalul național 
muzică ușoară — 
maia 1973. Ziua a IV-a 
de concurs Transmisi
une directă.
Comuniștii în primele 
rînduri.
Studioul de poezie. Se- 
lecțiuni din spectacolul 
cu public organizat de 
Radiotelevizjune în 
cinstea aniversării unui 

Conferința 
P.C.R.
Belgia.

SÎMBAtA, 21 IULIE

10,00
10,05
10,10

Cincinalul
1973

de
Ma-

an de la 
Națională a 
Imagini din
24 de ore.
Teleglob. Columbia.

Curs de limbă germa 
nă Recapitulare (3). 
A fost odată ca nicio 
dată... Băiețelul cel is 
teț (II).
Telex.
Avanpremieră.
Biblioteca pentru toți 
Șt. O. Iosif.

10,50 De vorbă cu gospod’ 
nele.
Ansamblul folcloric a 
tineretului „Doina 
Bucureștiuluî" (relua
re).
Roman foileton. NoiL 
aventuri ale mușcheta 
rîlor. Episodul IT 
„Conspirația".
Cărți și idei (reluarei 
Telejurnal.
Tenis de cîmp. Romă 
nia — Noua Zeelandă 
în cadrul „Cupei Da 
vis" (partida de dublu) 
Transmisiune directă 
de Ia arena Progresul 
Seara televiziunii po 
loneze (partea I).
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen, 197? 
— an hotărîtor.
52 de inițiative în 5t 
de săptămîni.
Teleenciclopedia. 
Film serial. Mannix. 
Telejurnal.
Seara televiziunii po
loneze (partea a Jl-a).

ii.10

11,40

12,35
13,00
15,00

17,30

19,30

20,00

20,10
20.50
21.50
22,00
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Declarația solemnă comună

VINERI, 13 IULIE 1973

ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri

a Republicii Socialiste România t

și a Republicii Populare Congo
Republica Socialistă Româ

nia și Republica Populară 
Congo,

Luind in considerație rela
țiile întemeiate pe stimă reci
procă și prietenie statornicite 
intre poporul român și poporul 
congolez.

Dorind să extindă în conti
nuare raporturile prietenești 
de înțelegere și colaborare re
ciprocă între cele două țări, 
pe baza dreptului și justiției 
internaționale,

Hotărite să sporească contri
buția celor două țări la cauza 
păcii, progresului și securită
ții internaționale, la dezvolta
rea cooperării dintre toate 
statele,

Reafirmînd atașamentul lor 
față de scopurile și principiile 
Cartei Națiunilor Unite, care 
proclamă dorința popoarelor 
de a trăi in pace unul cu altul, 
intr-un spirit de bună vecină
tate. și dc a dezvolta relații 
amicale intre toate națiunile, 

Conștiente de răspunderea 
care revine tuturor statelor 
mici, mijlocii sau mari pentru 
instaurarea unui climat de 
pace, securitate și cooperare in 
lume și pentru dezvoltarea re
lațiilor prietenești între toate 
țările, indiferent de sistemul 
lor politic, economic și social 
sau de nivelul lor de dezvolta
re.

Reamintind că toate statele, 
fără discriminare, au dreptul 
și îndatorirea de a participa 
activ la examinarea și soluțio
narea problemelor internațio
nale dc interes comun,

Reafirmînd deplina lor con
vingere că pacea și securitatea 
internațională trebuie să se 
bazeze pe respectarea dreptu
lui sacru al fiecărui stat Ia 
existență, libertate, suverani
tate și independență națională, 
la pace și securitate, a drep
tului inalienabil i al 
popor de a-și hotărî 
soarta, fără nici un fel 
mestec, constrîngere sau 
une din afară,

Hotărite să acorde in 
nuare sprijin politic, material 
și moral necesar țărilor care 
au pășit pe calea dezvoltării 
independente și mișcărilor de 
eliberare națională din ’ 
care se găsesc încă sub 
colonial,

Subliniind necesitatea 
cării stricte a. pțțjarațijțj 
pra acordării independ

fiecărui 
liber 

de a- 
presi-

conti-

țările 
jugul

apli-

independentei 
țărilor și popoarelor coloniale, 
adoptată de Adunarea genera
lă a O.N.U. la 14 decembrie 
1960 (nr. 1 514/XV), și con- 
damnind cu hotărire orice ac
țiune care s-ar opune transpu
nerii in viață a acestei Decla-

rații in ansamblul prevederi
lor sale,

Luind act cu satisfacție de 
recunoașterea de 
narea generală a 
Națiunilor Unite, 
XXVII-a sesiune 
cărilor de eliberare națională 
din teritoriile aflate sub domi
nația portugheză ca singurele 
reprezentante legitime ale po
poarelor respective,

Afirmînd hotărîrea lor fer
mă de a-și aduce în continua
re contribuția ia lupta împo
triva colonialismului și neoco- 
lonialismului, sub orice formă 
s-ar manifesta, ca și împotri
va apartheidului și a discri
minării rasiale,

Hotărite să contribuie activ 
Ia eforturile generale pentru 
crearea condițiilor de pace și 
securitate in Europa, Africa și 
in întreaga lume,

Reafirmînd, ca țări în curs 
de dezvoltare, dreptul suveran 
al fiecărui stat la utilizarea 
resurselor și bogățiilor națio
nale in interesul său propriu 
și necesitatea sporirii efortu
rilor pe plan național și in
ternațional, pentru a se asi
gura un progres mai rapid al 
economiilor tuturor țărilor în 
curs de dezvoltare, indiferent 
de orînduirea lor socială sau 
zona geografică din care fac 
parte, in scopul 
decala iutei 
dezvoltate,

Convinse 
a se trece 
de încetare a cursei înarmă
rilor și de dezarmare genera
lă, inclusiv măsuri.... parțiale
de. dezangajare militară și 
dezarmare in Europa și in alte 
părți ale lumii, cum sînt: re
tragerea trupelor de pe teri
toriile străine, desființarea ba
zelor militare,- crearea de zone 
denucleariz.ate,

Afirmînd dreptul tuturor 
statelor la dezvoltare econo
mică, socială și culturală in
dependentă, dreptul de a par
ticipa la cooperarea interna
țională și de a avea acces ne
stingherit la cuceririle științei 
și tehnicii moderne,

I. Proclamă voința lor co
mună :

de a lărgi și adinei relațiile 
lor prietenești și de cooperare 
in domeniile politic, economic, 
științific, tehnologic, cultural- 
artistic, turistic și uman ;• re
side a dezvolta, -pe baze reci
proc avantajoase, colaborarea 
economică în multiple dome
nii și de a extinde schimburile 
comerciale, perfecționind me
todele și instrumentele desfă
șurării acestora

către Adu- 
Organizației 
la cea de-a 

a sa, a miș-

eliminării
dintre ele și țările

de necesitatea de 
Ia măsuri efective

de a facilita dezvoltarea 
schimburilor și a perfecționa 
cooperarea in domeniile învă- 
tăniintului, științei, culturii, 
artelor și sportului.

II. Proclamă voința lor co
mună de a fundamenta rela
țiile dintre ele, precum și cu 
toate celelalte state, pe urmă
toarele principii:

1. Dreptul inalienabil al fie
cărui popor de a-și alege siste
mul său politic, economic și 
social, corespunzător voinței 
și intereselor proprii, in depli
nă libertate și fără nici un 
amestec străin.

2. Dreptul sacru al fiecărui 
stat Ia independență, libertate 
și suveranitate națională și 
obligația fiecărui stat de a trăi 
in pace și de a întreține relații 
de bună vecinătate cu celelal
te state.

3. Dreptul suveran al fiecă
rui stat de a dispune de re
sursele sale naturale conform 
intereselor naționale.

4. Deplina egalitate in drep
turi a tuturor statelor, indi
ferent de mărime, potențial, 
nivel de dezvoltare, de siste
mul lor politic, economic și 
social și respectarea drepturi
lor inerente deplinei suverani
tăți.

5. Dreptul inalienabil al fie
cărui stat de a participa Ia 
examinarea și rezolvarea pro- 
hlemelor internaționale de in
teres comun.

6. Asigurarea avantajului re
ciproc în cooperarea dintre 
state în orice domeniu al re
lațiilor internaționale.

7. Dreptul și îndatorirea 
statelor dc a coopera între ele, 
indiferent de sistemele lor so- 
cial-politice, în diverse dome
nii ale relațiilor internațio
nale, în scopul menținerii pă
cii și securității internaționale, 
al promovării progresului e- 
conomic și social al tuturor 
națiunilor și dreptul necondi
ționat al tuturor statelor de a 
participa Ia cooperarea inter
națională și de a avea acces 
nestingherit la cuceririle ști
inței și tehnicii mondiale mo
derne.

8. Neamestecul in treburile 
interne sau externe ale altui 
stat, sub nici o formă și nici 
un motiv.

9. Respectarea inviolabilității 
frontierelor și a integrității - 
teritoriale a statelor și, drept 
consecință, recunoașterea fap
tului că orice tentativă din 
partea unui stat îndreptată 
împotriva unității naționale 
sau integrității teritoriale a 
altui stat constituie un preju-

diciu adus păcii și securității 
internaționale.

10. Obligația statelor de a 
se abține în relațiile lor inter
naționale de la orice fel de 
constrîngere de ordin militar, 
politic, economic sau de altă 
natură, de Ia amenințarea cu 
forța sau folosirea forței îm
potriva altui stat, sub orice 
pretext, în orice împrejurare 
și sub orice formă.

11. Dreptul inerent al fiecă
rui stat la apărare individuală 
sau colectivă.

12. Reglementarea tuturor 
diferendelor dintre state nu
mai prin mijloace pașnice.

In interpretarea și aplicarea 
lor, aceste principii fundamen
tale ale dreptului internațio
nal sînt legate între ele și fie
care principiu trebuie să fie 
interpretat în contextul celor
lalte principii.

III. Proclamă voința lor co
mună :

de a dezvolta relații de prie
tenie și cooperare cu toate 
statele, pe baza principiilor 
enunțate ;

de a acționa in scopul adop
tării de măsuri efective în do
meniul dezarmării și pentru 
promovarea destinderii, păcii, 
înțelegerii și cooperării în 
Europa, în Africa și în întrea
ga lume ;

de a colabora între ele și cu 
celelalte state în vederea în
tăririi rolului Organizației Na
țiunilor Unite în apărarea in
dependenței și suveranității 
tuturor statelor și a dreptului 
inalienabil al fiecărui popor 
de a-si hotărî liber soarta, in 
consolidarea păcii și securității 
internaționale și în stimularea 
cooperării dintre state, în con
formitate cu principiile și nor
mele dreptului internațional :

de a participa activ Ia exa
minarea și rezolvarea proble
melor internaționale în inte
resul păcii și securității inter
naționale, al cooperării între 
toate statele lumii.

IV. In vederea examinării 
problemelor ținind de aduce
rea Ia îndeplinire a dispoziți
ilor prezentei Declarații, Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Congo 
vor dezvolta consultările din
tre ele, Ia toate nivelurile, fo
losind întilnirile periodice ale 
miniștrilor afacerilor externe 
și ale altor reprezentanți, pre
cum și căile diplomatice obiș
nuite.

întocmită la București la 12 
iulie 1973, în două exemplare, 
fiecare în limbile română și 
franceză, cele două texte avind 
aceeași valabilitate.

„R. D. Germană 
este hotărîtă să militeze 

în continuare pentru pace, 
securitate și cooperare 

în Europa"

Pentru
Socialistă România

Pentru
Republica Populară Congo

îl
ALGER 12 — Coresponden

tul Agerpres, Mircea S. Iones- 
cii, transmite : Joi 12 iulie, to
varășul Paul Niculescu-M’z'l, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
ministrul educației și învăță- 
mîntului, care face o vizită în 
Algeria, a fost primit de Houa
ri Boumediene, președintele 
Consiliului Revoluției și gu
vernului Republicii Algeriene 
Democratice și Populare.

Tovarășul Paul Niculescu-Mi- 
zil a înmînat șefului statului 
algerian mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, prin care se adresea
ză un salut prietenesc, urări de 
sănătate și succes și se af'r- 
mă hotărîrea dezvoltării în 
continuare a relațiilor româno- 
algeriene.

Mulțumind pentru mesaj, 
președintele Houari Boumedie- 
ne a transmis, la rîndul său, u- 
rări de sănătate și succes tova
rășului Nicolae Ceaușescu, și 
a exprimat convingerea că re
lațiile româno-algeriene vor cu
noaște și în viitor o largă dez
voltare.

In cursul întrevederii, care 
s-a desfășurat înf.r-o atmosferă 
deosebit de cordială, au fost a- 
bordate probleme de interes re
ciproc și s-a făcut un schimb’ 
de vederi asupra problemelor 
internaționale actuale.

La întrevedere a participat 
Ștefan Mihai, ambasadorul Ro
mâniei la Alger.

★
Miercuri, tovarășul Paul Nî- 

culescu-Mizil a vizitat în ora
șul Constantine noua universi
tate, la care își aduc contribu
ția și specialiști români, pre
cum și complexul de motoare- 
tractoare al „Sonacome".

BERLIN 12 -— Corespon
dentul Agerpres, Constan
tin Varvara, transmite : Lu- 
înd cuvîntul în cadrul celei 
de-a 9-a sesiuni a Came
rei Populare a R.D. Germa
ne, Willi St'oph, președinte
le Consiliului de Miniștri, a 
salutat rezultatele pozitive 
care au fost obținute în pri
ma fază a Conferinței ge- 
neral-europene pentru securi
tate și cooperare In con
text, el a arătat că R.D. Gei- 
mană este hotărîtă să mili
teze în continuare pentru 
pace, securitate și cooperare 
în Europa, pentru ca lucră
rile Conferinței general-euro- 
pene să 
viitor cu 
rezultate

se desfășoare și în 
succes și să ducă la 
care să corespun-

dă intereselor vitale ale po
poarelor.

Willi Stoph s-a referit apoi 
Ia conținutul principalului 
punct al ordinii de zi a sesiu
nii — „Legea privind repre
zentanțele populare locale și 
organele lor în R.D. Ger
mană" — arătînd că această 
lege, prezentată sub formă 
de proiect, reglementează 
activitatea reprezentanțelor 
populare locale, ale deput'a- 
ților, comisiilor și consiliilor. 
Proiectul de lege a fost a- 
doptat în unanimitate.

Camera Populară a rati
ficat, totodată, legea privind 
convenția consulară dintre Re
publica Democrată Germană 
și Republica Socialistă 
mânia, ■din 15 noiembrie

LUCRĂRILE SESIUNII 
E C O S O C

Ro- 
1972.

1
Raportul cu privire la trăsăturile principale ale economiilor 

țârilor latino-americane.

Grupul parlamentar

de prietenie
Japonia-România

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Comandant MARIEN N'GOUABI
Președintele 

Republicii Populare Congo 
Șef al statului

TOKIO 12 — Coresponden
tul Agerpres, Florea Țu'u, 
transmite : Grupul parlamentar 
de prietenie Japonia-România 
s-a întrunit, joi seara, în Adu
narea sa generală, organizată 
la reședința oficială a preșe
dintelui Camerei Reprezentan
ților, pentru a aproba regula
mentul de funcționare și a ale
ge noile organe conducătoare.

Cu acest prilej, grupul a ho- 
tărit, ca in funcția de președin
te șă fie desemnat Hisao Ko- 
d'aira, membru liberal-demo
crat al Camerei Reprezentanți
lor fost vicepreședinte al a- 
cesteia. El îl înlocuiește pe Hi- 
deji Kawasaki, care a devenit 
consilier executiv al grupului 
parlamentar.

Luind cuvîntul, Hisao Koda- 
ira a subliniat interesul pem.ru 
dezvoltarea relațiilor japono- 
române. împărtășind partici- 
panților din impresiile culese 
în timpul ultimei sale vizite în 
tara noastră, cu care prilej s-a 
intilnit cu parlamentari românL 
el s-a pronunțat în .favoarea 
intensificării contactelor dintre 
parlamentele celor două țări Și

dea continuării schimburilor 
vizite reciproce pe linie parla
mentară, care să impulsioneze 
dezvoltarea relațiilor economi
ce, culturale, politice și de al
tă natură dintre România și 
ponia.

La Adunarea Generală 
fost invitați ambasadorul 
publici! Socialiste România 
Tokio, Nicolae Finanțu, 
funcționari ai Ministerului 
Externe, ziariști.

Ja-

au
Re

ia
înalti 

de

GENEVA 12 — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : Continuînd exami
narea modului de înfăptuire a 
Deceniului dezvoltării, sesiunea 
ECOSOC, întrunită la Palatul 
Națiunilor din Geneva, dispune 
ca documente de referință, pe 

. lingă studiul O.N.U. privind 
strategia internațională a dez
voltării, de rapoartele întoc
mite dc o serie de organizații 
specializate din familia Națiu
nilor Unite, precum și de co
misiile economice regionale a- 
le O.N.U.

!« raportul cu privire la tră
săturile principale ale econo
miilor țărilor latino-americane 
în anul 1972, elaborat de Co
misia Economică a O.N.U. pen
tru America Latină (CEPAL), 
se arată că în ultimele 12 luni, 
produsul intern brut a crescut, 
în medie, cu 6,6 la sulă, 
superioară ritmului din 
oada 1965-70 și celui din

%

cifră 
peri- 
1971.

Principalul avînt l-au cunoscut 
ramurile industriei manufactu
riere și construcțiile, în timp ce 
agricultura și industriile ex
tractive au înregistrat o evo
luție mai înceată.

Consemnînd rezultatele eb- 
ținute de țările lațino-amerkm- 
ne pe calea industrializării, za- 
portul remarcă avîntul indus
triei manufacturiere care, spe- 
rindu-și producția în 1972 cu 9 
la sută fată de anul precedent, 
a depășit nivelul mediu al «Ul
milor 5 ani. Faptul, scrie a- 
portul, se datorează dezvoltă
ri; unor ramuri esențiale ale In- 
dustriei și promovării înlr-e 
măsură sporită a schimburilor 
comerciale. Intre țările care ax 
realizat mar; creșteri în plan 
industrial, raportul citează Ar
gentina, Brazilia, Columbia șl 
Mexicul, unde s-au dezvoltat 
cu deosebire producția de ma
terial rulant, aparate electrice, 
articole din metal și industria 
petrochimică.

GEORGE MACOVESCU 
ministrul afacerilor externe

CHARLES DAVID GANAO 
ministrul afacerilor externe ♦

O rezoluție

Ceremonia plecării din Capitală a Senatului

(Urmare din pag. 1)

Re
Bu-
am-

in Mankou, ambasadorul 
publicii. Populare Congo la 
curești, și Gheorghe Stoian, 
basadorul Republicii Socialiste 
România la Brazzaville.

Ceremonia plecării a avut 
loc sub semnul acelorași senti
mente prietenești și de solidari
tate cu care poporul român t-a 
înconjurat pe solii congolezi în 
tot timpul șederii lor în țara 
noastră.

Mii de bucureșteni au salutat 
cu entuziasm pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Marten 
N'Gouabi, exprimîndu-și satis- 
facț’a, deplina aprobare pentru 
fructuoasele rezultate ale în- 
tîlnirilor și convorbirilor din
tre cei doi conducători de

partid și de stat, care întăresc, 
o dată mai mult, relațiile . de 
prietenie dintre țările, partide
le și popoarele noastre, desenid 
noi căi de extindere și adlncire 
a colaborării multilaterale ro- 
mâno-congoleze.

La aeroportul Otopeni erau 
arborate drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Republici1 Populare Congo ; pe 
frontispiciul salonului oficial se 
aflau portretele celor doi con
ducători de partid și de sta’ 
iar pe mari pancarte erau în
scrise urările : ..Trăiască pacea 
și prietenia între popoare!" 
„Să se dezvolte și să- se întă
rească prietenia și colaborarea 
dintre poporul român- și popo
rul congolezi*.

O gardă militară prezintă o-

*

norul. Fanfara intonează Imnu
rile de Stat ale Republicii 
Populare Congo șl Republicii 
Socialiste România. In semn de 
salut se trag 21 salve de artile
rie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
si Marien N'Gouabi trec în re
vistă garda de onoare.

Șeful partidului și statului 
congolez și soția sa sînt salutați 
de șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la București, de per
soanele oficiale române care 
i-au condus la plecare, de mem
brii Ambasadei Republicii 
Populare Congo și tinerii con
golezi aflată la studii și specia
lizare în tara noastră.

Cei doi șefi de partid șl de 
stat răspund cu multă prietenie 
aclamațiilor mulțimii, manifes-

țărilor calde de simpatie ale 
cetățenilor Capitalei.

La scara avionului, luîndu-și 
un cordial rămas bun de Ia to
varășul Nicolae .Ceaușescu și 
de la tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Marien N'Gouabi și 
tovarășa Celine N'Gouabi mul
țumesc încă o dată pentru pri
mirea atît de călduroasă ce le-a 
fost rezervată în tara noastră, 
își exprimă convingerea că se 
vor revedea în curînd. Cei doi 
conducători de partid și de stal 
își string îndelung mîinile, se 
îmbrățișează.

La ora 11,15, aeronava prezi
dențială decolează, însoțită pî- 
nă Ia frontieră de reactoare ale 
forțelor noastre armate care au 
alcătuit o escortă de onoare.

(Agerpres)

S.U.A.
WASHINGTON 12 (Ager

pres). — Senatul american a a- 
doptat, la 11 iulie, o rezoluție 
prin care se cere ca Adminis
trația să negocieze cu alte sta 
te un tratat cu privire la in
terzicerea provocării de ploi 
artificiale și a altor modificări 
ale mediului înconjurător ca 
mijloace de ducere a războiu
lui. Rezoluția aprobată cu o 
majoritate covîrșitoare de 
voturi (82-10) a fost prezentată 
de senatorul 
democrat din statul Rhode Is
land, pe baza 
care nu au fost dezmințite pîna 
în prezent de Pentagon, potri
vit cărora S.U.A. ar fi folosit 
deja ploaia artificială ca ar
mă în războiul din Vietnam.

Claiborne 'Pell,

unor rapoarte,

«aeeeePoeeeB

20,50 Omul de lingă tine
21,05
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Tecumsech ; Republica: 
Seceră vîntul sălbatic ; PE
TRII.A : Războiul subteran ; 
ANINOASA : Se întimplă nu
mai duminica ; LONEA — 
Minerul : Queimada ; VUL
CAN : Fata care vinde flori; 
LUPENI — Cultural: 
sălbatecă ; Muncitoresc : 
gentul nr. 1 ; URICANI 
anchetă dificilă.

Țara
A-

: O

5,00 Buletin de știri ; 5,05 
Melodii în zori de zi; 5,20
Dragi mi-s cîntecul si jocul ; 
6,00 8,08 Radioprogramul di- 
mineț'i; 8,08 Matineu muzical;

8.30 La microfon, melodia pre
ferată ; 9,00 Buletin de știri ;
9.30 Memoria pămîntului ro
mânesc; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Folclor muzical din Ța
ra Moților; 10,30 Melodii de 
Camelia Dăscălescu și Floren
tin Delmar; 11,00 Buletin de 
știri; 11,15 Litera și spiritul 
legii; 11,30 Sub mîndrul nos
tru tricolor; 12,00 Discul zilei;
12.30 Intîlnire cu melodia
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal; 13,27 
Concert de prînz ; 14,00 Com
pozitorul săptămînii ; 15,00
Buletin de știri ; 15,05 Radio- 
ancheta economică ; 15,20 Pie
se de estradă ; 16,00 Radio
jurnal; 16,15 Melodii concer
tante; 16,35 Noi formații ar
tistice școlare; 17,00 Pentru 
patrie ; 17,30 Concert de mu
zică populară; 18,00 Orele 
serii ; 20.00 Zece melodii pre
ferate ; 21,00 Revista slagă 
relor; 21,30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Con
cert de seară ; 24,00 Buletin 
de știri ; 0,03—3,00 Estrada

-nocturnă. ■ • •- •

VINERI, 13 IULIE

9,00

9,30

10,00
10,05

11,05

11,25
11,40
11,50

Curs de limbă rusă Re
capitulare (2) ;
O viață pentru o idee 
dr. Francisc Rainer ;

Telex ;
Selecțiuni din . emisiu
nea „Seară pentru ti
neret" ;
Meridiane literare (re
luare) ;
In arena 
Moment 
Cel mai
film documentar : 
Portativ '73 (reluare) ; 
Municipalitatea răs-

circului; 
folcloric ; 
tînăr oțel

Redacția și administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

£

• Intre 8 și 11 iulie. Ia 
Schoten, localitate aflată în 
apropierea marelui oraș-port 
Anvers, din Belgia, a avut loc 
cea de-a 15-a ediție a Festiva
lului de dansuri folclorice, ma
nifestare culturală 
prieteniei între

măsurilor în vederea comba
terii inflației. Au participat 
miniștrii finanțelor Emilio 
Colombo, tezaurului — Ugo 
Malfa, și bugetului — Amto- 
nio Giolitti.

Primul 
festival 

pan-african 
al tineretului

dedicată 
popoare.

Republi- 
Dorticos, 

cu 
economi

punde bucureșteanu- 
lui (reluare) ;

13,00 Telejurnal;
16,00-17,00 Teleșcoalâ. Cu 

cartea in vacantă ;
17,30 Curs de limbă engle

ză. Recapitulare (2);
18,00 Telex ;
18,05
18,15
18,35

22,00
22,40

Publicitate :
Pagini de umor: 
venturi în epoca 
piatră :
24 de ore ;
Polo: România
Spania. Selecțiuni
registrate de la bazinul 
,.Dinamo11 ;

18,50

19,20
19,30

Tragerea Loto ;
Cum vorbim ;
La volan. Emisiune 
pentru conducătorii 
auto ;
Teleconferință de pre
să ;
1001 de seri ;
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor ;
Cîntecul săptămînii;
Reflector ;
Studioul de poezie. <5u 
tot ce am ■aparțin a- 
cestui pămint.
siune de versuri 
cîntece patriotice ;

Emi
ți

• Președintele 
cii Cuba, Osvaldo 
a avut o întrevedere 
membrii delegației 
ce mexicane conduse de Ho
racio Flores de la 
ministrul Patrimoniului 
țional, care efectuează o vi
zită oficială la Havana în 
vederea pregătirii 
ilor pentru o colaborare 
conomică și comercială mai 
strînsă între 
— anunță 
Latina.

Pena, 
na-

în 
condiți-

e-

cele două țări 
agenția Prensa

9 In senin de protest fa
ță de masacrele săvîrșite de 
armata portugheză în Mo- 
zambic, partidele laburist și li
beral din Marea Britanie au de
cis să boicoteze vizita oficială 
pe care urmează să o în
treprindă, incepind de luni, 
primul ministru al Portu
galiei, Marcello Caetano. Ce
le două grupări politice au 
depus o moțiune în Came
ra Comunelor cerînd anula
rea vizitei lui Caetano la 
Londra.

• Sub președinția premie
rului italian Mariano Rumor a 
avut loc o reuniune consacrată

1 â

ViteMâH
Valorile temperaturi; înre

gistrate în cursul zilei de 
ieri:

Maximele : Petroșani -Ț 22 
grade ; Paring 4- 14 grade. 
Minimele.: Petroșani 4- 14
grade; Paring 4-9 ,grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme instabilă 
cu cer variabil. Vor cădea 
precipitații sub formă de
verse de ploaie însoțite de 
descărcări electrice. Vînt 
slab pînă la potrivit din sec
torul sudic.

a-

• Carlos Alzamora, dele
gatul peruan 
misiei speciale a Organiza
ției Statelor Americane pri
vind restructurarea sistemu
lui de relații inter-american, 
a declarat că trebuie instau
rate principiile ce garan
tează independența politică 
și economică a statelor față 
de companiile și monopoluri
le multinaționale.

în cadrul Co-

ț Președintele Pakistanu
lui, Zulfikar Aii Bhutto, a plecat 
joi dimineața, intr-un turneu de 
12 zile în Italia, S.U.A. și 
Marea Britanie. In această 
călătorie, șeful statului pakis
tanez este însoțit de o serie 
de oficialități ale ministerelor 
apărării și de externe.

• Președintele Comitetu
lui O.N.U. pentru decoloni
zare, Salim Ahmed Salim, 
a dat publicității o declara
ție în. care arată că relată
rile ziarului britanic 
privind crimele 
comise de
le portugheze în 
corespund constatărilor 
feritelor organisme O.N.U.

.Times" 
de genocid 

către autorifăți- 
Mozambic 

di-

Telex
STOCKHOLM 12 (Ager

pres). — Echipa României a 
cucerit medaliile de bronz în 
proba feminină de floretă din 
cadrul campionatelor mon
diale de scrimă de la Gote- 
borg. In intîlnirea pentru lo
curile 3-4, floretistele român
ce au întrecut cu 9-5 formația 
R.F. Germania. Victoriile e- 
chipei României au fost rea
lizate de Ileana Gyulai-3, Su- 
zana Ardeleanu, 
Stahl și Magda 
2 fiecare.

In sferturile 
chipa României 
9—4 pe. cea a Franței, dar 
semifinale a pierdut cu 5-9 
fața redutabilei selecționate a 
Ungariei. Finala se va dispu
ta între formațiile Ungariei 
și U.R.S.S.

Au început și 
preliminare ale 
spadă pe echipe, 
două meciuri susținute, for
mația .României a în.vins cu_ 
9-7 Cehoslovacia și a pierdut 
cu 4-8 în fața echipei R.F.

Ecaterina
Bartoș — cite

de finală, 
a învins

e- 
cu 
in 
in

întrecerile 
probei de 
In primele

s#- 
de- 
la 
la 
al 
a-

TUNIS 12 (Agerpres). 
„Independență — unitate — 
lidaritate" — aceasta este 
viza sub care se vor reuni 
Tunis, între 15 și 22 iulie, 
primul Festival pan-african 
tineretului, reprezentanții a
proximativ 27 de țări și ^riș- 
cări de eliberare națională fie 
pe continent. La intîlnirea ti
neretului african vor asista, de 
asemenea, reprezentanți *1 u- 
nor organizații internaționale 
și delegații naționale de tine
ret din țări de pe alte continen
te, prlptre care și din Republi
ca Socialistă România.

Programul
prinde, printre 
zarea unor zile 
cu mișcările de 
Africa, precum 
de colocvii și seminarii cu ur
mătoarele teme: „Tineretul a- 
frican în fața situației econo
mice a Africii", „Tineretul a- 
frican și problemele mari ale 
continentului", „Democratiza
rea învățămîntului".

festivalului ca- 
altele, organt- 
de solidaritate 
eliberare din 
și organizarea

♦
„Molnia-2“

MOSCOVA 12 (Agerpiesj. — 
In Uniunea Sovietică a fost 
lansat miercuri satelitul de co
municații „Molnia-2“, destinat 
continuării programului de dez
voltare a sistemelor de comu
nicații prin intermediul sateli
ților artificial' ai Pămîntulni.

Germania. Spadasinii români 
s-au calificat pentru optimile 
de finală ale probei.

★
ZURICH 

In turul II 
piu bărbați 
pionatelor 
tenis ale Elveției, care se des
fășoară la Gstaad, jucătorul 
român Ilie Năstase l-a întîl- 
nit pe brazilianul Edison 
Mandarino. Victoria a revenit 
Iui Ilie Năstase cu 6-4, 6-3.

12 (Agerpres). — 
al probei de sim- 
din cadrul cam- 

internaționale de

*

SOFIA 12 (Agerpres). — 
Echipele României au termi
nat învingătoare în ziua a 
doua a Balcaniadei de tenis, 
competiție care se desfășoară 
la Sofia.

Formația masculină a în- 
tîlnit selecționata Turciei, pe 
care a învins-o cu 3-0. Rezul- 

' tate tehnice : Dumitru Hără- 
dău — Arif Kocak 6-2, 6-2,

Telex
6-1 : Ion Sântei — Bulent Al- 
tinkaya 6-3, 4-6, .6-2, 6-3 l
Hărădău, Viorel Marcu — Al- 
tinkaya, Ozdemir 6-1, 6-1, 6-1.

Echipa feminină a cîștigat 
eu 3-0 meciul susținut in 
compania formației Iugosla
viei. Rezultate tehnică : 
dit Gohn — Zvetlana 
6-1, 6-2 : Virginia 
lulia Suput 6-2, 6-3 : 
Gohn, Valeria Balaj 
lana Urek, Sonia Pojeg 6-1, 
6-0.

Iu-
Urek 

Ruzici —
Iudit
Zvet-

★
ZURICH 

La Zurich 
rea la sorți a grupelor preli
minare-ale Turneului U.E.F.A. 
la fotbal (juniori) — ediția 
1974 Echipa României face 
parte-din grupa a îl~a, alătur! 
de formația R.F. Germania.

Cîștigătoarele grupelor pre
liminare se vor califica pen
tru turneul final al compe
tiției, programat între 22 șl 
31 mai în Suedia.

12 (Agerpres). — 
a avut loc trage-
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