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a Partidului Comunist Român

Perioada
cea mai fertilă

din istoria patriei
S-a împlinit un an de la 

Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român. Pe 
scara infinită a timpului o 
asemenea perioadă are va
loarea unei picături de apă 
raportată la masa imensului 
ocean. Epoca socialistă, mar- 
cînd mutații adinei în curge
rea istoriei a dat anilor sim
boluri și valori noi, sporin- 
du-le ritmurile, dinamismul, 
densitatea, dimensiunile. Un 
an al epocii noastre valorea
ză cît epoci întregi din tre
cut ! Pentru poporul român, 
anul care a trecut de la Con
ferința Națională a partidu
lui este anul cel mai bogat 
in semnificații, anul celor 
mai adinei prefaceri, al ce
lei mai rapide dezvoltări c- 
conomico-sociale, reprezen- 
tînd perioada cea mai fertilă 
din întreaga 
noastre.

Conferința 
iulie 1972 a 
ment politic 
portant în 1 
in istoria poporului 
....Prin amploarea 
lor la ordinea 
spunea tovarășul 
CEAUȘESCU Ia 
lucrărilor acestui înalt for al 
comuniștilor din România — 
Conferința noastră Națională 
depășește multe congrese din 
trecutul partidului nostru". 
La mai puțin de un an fap
tele consfințesc adevărul a- 
cestor cuvinte.

Avînd drept far ideile cu
prinse în raportul prezentat 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — document pro
gramatic de o inestimabilă 
valoare politică, teoretică și 
practică — Conferința Națio
nală a analizat în spirit crea
tor probleme de o deosebită 
însemnătate și actualitate 
privind progresul societății 
noastre, contribuind în 
esențial la dezvoltarea 
aprofundarea strategiei 
borate de Congresul 
X-lea privind dezvoltarea 
societății românești în urmă
toarele decenii, ridicarea 
României în rîndul țărilor 
avansate ale lumii.

Cuprinzătorul program al 
construirii societății socialis
te multilateral dezvoltate, a 
comunismului in țara noas
tră, întreaga activitate des
fășurată in perioada care a 
trecut de Ia Conferința Na
țională, ilustrează cum nu se 
poale mai bine capacitatea 
partidului de a aplica crea
tor principiile generale ale 
marxism-leninismului la par
ticularitățile țării noastre, la

istorie a patriei

i Națională din 
marcat un mo- 
deosebit de im- 

viața partidului, 
nostru, 

problem e- 
zilei — 

NICOLAE 
încheierea

mod
Și 

ela- 
al

condițiile concrete ale socie
tății românești, corespunzător 
stadiului actual de dezvolta
re, intereselor vitale ale po
porului. Cunoscător al vieții 
politice, economice și sociale, 
al întregii realități înconju
rătoare, receptiv Ia proble
mele cu care se confruntă 
societatea noastră, partidul a 
dovedit în toate împrejură
rile un accentuat spirit nova
tor și deplina capacitate de 
a stabili cele mai eficiente 
măsuri menite să ridice pe o 
treaptă superioară întreaga 
viață social-politică a 
Orientările, soluțiile, 
șurile indicate de 
ferința Națională în i 
accelerării dezvoltării 
țelor de producție, 
ficării la un nivel mai înalt 
și în condiții de maximă e- 
ficiență a pontențialului u- 
man și material al țării, în
deplinirea actualului plan 
cincinal înainte de termen, 
în vederea sporirii mai rapi
de a avuției naționale și creș
terii, pe această bază, a ni
velului de trai al maselor 
sînt trecute acum pe planul 
înfăptuirilor concrete.

Programul edificării socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate, elaborat de Con
gresul al X-lea și de Confe
rința Națională a partidului, 
a devenit programul între
gului popor. însuflețiți de o- 
biectivele mărețe ale acestui 
program, cetățenii țării des
fășoară o amplă activitate 
creatoare, fac totul pentru 
îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen, pentru acce
lerarea dezvoltării economi- 
co-socialc a patriei, pentru 
ridicarea mai rapidă a nive
lului de trai material și cul
tural. Tn primii doi ani ai 
cincinalului. România a con
tinuat să se situeze pe pri
mul Ioc în lume în ceea ce 
privește ritmul de dezvolta
re, obținind o creștere medie 
a producției industriale de 
aproape 12 Ia sută față de 
10.5 la sută, cit se prevăzuse 
în planul cincinal. Faptul că 
în primul semestru al aces
tui an s-a realizat o produc
ție industrială cu 14.6 Ia sută 
mai marc decît în aceeași 
perioadă a anului trecut în
tărește convingerea că pu
terea industrială a tării noas
tre va continua să se dez
volte în continuare intr-un 
ritm înalt, asigurind premi
sele depășirii în timp relativ 
scurt a stadiului de țară in 
curs de dezvoltare. Rezulta
te bune s-au obținut și în

în întrecere
in muncă, rodnicie

Animatorii
din abataje
neobosiți ai emulației

zitei

Decorări ta Consiliul
de Stat

țării, 
mă- 

Con- 
scopul 

for- 
valori-

O nouă zi de lucru s-a În
cheiat. adăugind prețioase 
tone de cărbune la realizări
le constant bune pe care le 
înregistrează brigada condu
să de Titu Teacenco la fron
talul dotat cu complex de a- 
bataj din cadrul sectorului 
II al minei Paroșeni. Con
vorbirea dintre maistrul mi
ner Vasile Nemeș și șeful de 
schimb Gheorghe Haidemac, 
surprinsă în clișeul alăturat, 
vădește satisfacția prilejuită 
de îndeplinirea exemplară a 
unei datorii.

Foto : B. M1HAI

Sectorul II al minei Paroșeni înregis
trează succese deosebite în întrecerea so
cialistă ce se desfășoară între minerii 
Văii Jiului. Depășirea, pină în prezent, cu 
aproape 800 de tone a sarcinilor de plan 
exprimă sintetic buna organizare și hărni
cia ce caracterizează minerii, lăcătușii și 
electricienii care deservesc marile capaci-

lâti de producție- de la abatajele frontale 
ale sectorului. Șefii de brigadă Nicolae 
Brutu și Titu Teacenco, minerii Nicolae 
Huluță, loan Neda, Vasile Brutu, Gheor
ghe Popa IV, maiștrii mineri Vasile Ne
meș, Gheorghe Mocanu, Dumitru Maxim 
sîru cîțiva dintre cei ce contribuie prin ac
tivitatea lor neobosită Ia afirmarea aces
tui harnic colectiv de muncă.

SUCCESE
ALE

FILATOARELOR
Roadele muncii colectivului 

de filatori din cadrul întreprin
derii „Viscoza" Lupeni obținu
te în primul semestru al anului 
sînt semnificative: la produc
ția globală s-a obținut o depă
șire a sarcinilor de 
464 mii lei, iar la 
marfă — de 535 mii 
Uzarea colectivului 
altfel pe deplin concretizată in 
depășirea planului fizic cu 3.4 
tone de 
tă.

In cea 
pă cum 
cesele sînt obținute la această 
unitate economică de femei, 
harnicele filatoare care au în
scris în cartea de muncă a fa
bricii succese remarcabile.

plan de 
producția 

lei. Mobi-
este de

fire viscoză preiucra-

mai mare parte, du- 
este cunoscut, sue

Eugenia CHERECHEȘ. 
corespondent

Pe Șantierul 71 Construcții 
C. F. Petroșani

GARANȚII PENTRU 0 ACTIVITATE 
RODNICĂ

o per.oadă de muncă 
de citiva ani, deșfășu-

Cu prilejul aniversării a 40 
de ani de cercetare forestieră 
în România, Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia a conferit Ordinul Meritul 
Științific clasa I Institutului de 
cercetare, proiectare și docu
mentare siivică și Institutului 
de cercetare și proiectare pen
tru industria lemnului, pentru 
contribuția deosebită adusă la 
dezvoltarea economiei foresti
ere. Cu același prilej, printr-un 
alt decret, a fost conferit, 
pentru merite deosebite în 
muncă, Ordinul Meritul Știin
țific clasa I tovarășilor: prof, 
dr. docent pensionar Constantin 
D. Chirită, Dumitru I. Ivănes- 
cu, directorul Institutului de 
cercetare și proiectare pentru 
industria lemnului, prof. dr. 
ing. pensionar Dumitru A. 
Sburlan și ing. pensionar Vin- 
tilă N. Stinqhle. Ordine, și me
dalii au fost conferite, de ase
menea, unor numeroși cerce
tători, proiectant), 
și muncitori de la 
institute.

înaltele distincții
minate, miercuri dimineața, în 
cadrul unei solemnități de to
varășul Emil Bodnaraș, vice
președinte al Consiliului de 
Stat.

La solemnitatea de la Pala
tul Consiliului de Stat au luat 
parte tovarășii Vasile Patilînet 
ministrul economiei forestiere 
și materialelor de construcții 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat. Mihai Su
tler, ministru secretar de sta* 
Ia Ministerul Economiei Fores
tiere și Materialelor de Con
strucții.

Tovarășul Emil Bodnaraș 
felicitat călduros pe 
rați, în numele C.C. 
Consiliului de Stat, 
al tovarășului 
Ceaușescu. Relevind
deosebite obținute de cercetă
tori în domeniul forestier, sar
cinile de răspundere care le 
stau în fată, vicepreședintele

Consiliului de Stat a subliniat 
faptul că înaltele distincții con
ferite constituie o recunoaște
re a muncii și rezultatelor în
registrate în acest domeniu, 
nouă dovadă a atenției deose
bite pe care conducerea de 
partid și de stat o acordă bunei 
gospodăriri și valorificări a pa
trimoniului forestier national, 
activității celor care lucrează 
în acest sector economic 
primă importantă.

In numele celor decorați, 
primind mulțumiri, au luat
vîntul George Bumbu, directo 
rul Institutului de cercetare 
proiectare și documentare sil 
vlcă, și Dumitru Ivănescu, di 
rectorul Institutului de cerce 
tare și proiectare pentru indus 
tria lemnului.
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al P.C.R.
personal 
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succesele

La Palatul Consiliului de 
Stat, în cursul aceleiași zile, a 
avut Ioc solemnitatea înmînă- 
ri! unor înalte distincții, acor
date pentru merite deosebite 
în muncă, cu prilejul sărbăto
ririi „Zilei constructorilor de 
mașini".

„Ordinul Muncii" clasa I a 
fost conferit tovarășilor Aure
lian Gh. Dinescu, cazangiu, 
maistru la Întreprinderea de 
utilaj chimic „Grivița Roșie" 
— București, Ioan D. Hurzul, 
ijustor la întreprinderea ..E- 

. lectromotor" — Timișoara, 
Ion C. Istrate, maistru meca
nic, șef de atelier la întreprin
derea 
Moise 
itelier 
•orul" 
inginer, director la întreprinde
rea mecanică Plopeni. Sanda 
Mihaela A. Popescu, inginer, 
șef atelier cercetări-proiectărl 
la întreprinderea „Electronica" 

București, și Nicolae N.
Rod, strungar, șef de atelier 
la întreprinderea de cabluri și 
materiale electroizolante — 
București.

Pitești,de autoturisme
I. Micu, maistru, șef de 
la întreprinderea „Trac- 
-- Brașov, fon V. Pîrvu.

înaltele ordine au fost înml- 
nate de tovarășul Emil Bodna
raș.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
loan Avram, ministrul industri
ei construcțiilor de mașini gre
le, Virgil Actarlan, ministrul 
industriei construcțiilor de rna- 
șini-unelte și electrotehnicii.

Fellcitîndu-i pe cei distinși 
in numele C.C. al PC.R. și 
Consiliului de Stat, a) îovară- 
șulul Nicolae Ceaușescu perso
nal. tovarășul Emil Bodnaraș a 
subliniat succesele deosebite 
obținute, sub conducerea parti
dului, de marea armată a con
structorilor de mașini. în dez
voltarea economfcă i oatriel 
noastre. înaltele distincții a- 
cordate, ca și Instituirea ..Zilei 
ennstructorilor de mașini", ex
primă încrederea conducerii 
partidului și statului nostru în 
capacitatea celor ce muncesc 
în această importantă ramură, 
convingerea că vor face fată 
cu cinste, în continuare, impor
tantelor sarcini care le revin 
în edificarea societății socialis
te multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

Tng. Alexandru Roșu, direc
tor qeneral adjunct Ia Centrala 
industrială de utilaj tehnologic 
și materia] rulant, directorul a- 
zinelor „23 August" din pticu- 
reștf și ing. Nicolae Marin, di
rector in Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini .Gre
le au exprimat mulțumiri con
ducerii de partid și 
personal tovarășului 
Ceaușescu, în 
decorați.

Prin același 
fost conferite
111 nnui însemnat 
muncitori, ingineri, 
cercetători, proiectant!, econo
miști din industria I construc
toare de mașini.

(Agerpres)

de stat,
Nicolae 

numele celor

decret au mai 
ordine și meda- 

humăr de 
tehnicieni,

Tineretul liunedorean 
în preajma celui de-al X-lea 

Festival mondial al 
tineretului și studenților

Asfaltul înaintează

Interviu cu tovarășul VIOREL FAUR, 
prim-secretar al Comitetului județean Hunedoat- 

al Uniunii Tineretului Comunist

La Berlin, în Republica Democrată Germană, se va 
desfășura între 28 iulie — 5 august, cel de al X-lea Festival 
mondial al tineretului și studenților. Pentru a cunoaște 
atmosfera ce stăpînește uteciștii hunedoreni în preajma aces
tei noi și însemnate manifestări a tineretului lumii, mesajul 
delegației române, ne-am adresat tovarășului VIOREL FAUR, 
prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al U.T.C.

Este, în ideea primordială a inițierii acestor periodice 
reuniuni ale tineretului dorința ca programul festivalului să 
permită o afirmare politică activă a.tuturor reprezentanților 
tineretului, o abordare responsabilă a problemelor majore ale 
epocii noastre, să asigure contacte largi și un dialog fără 
prejudecăți și poziții preconcepute, pentru a fi efectiv o 
manifestare autentică de cooperare, apropiere și solidaritate 
militantă a forțelor progresiste

Formația de 
lui de drumuri 
troșarii, a prelungii în primul 
semestru banda asfaltului pe 
D.N. 66 A Uricani — Cîmpa 
lui Neag cu un kilometru și 
jumătate. Ajutată de munci- 
torii de la l.C.F. Petrila în 
construirea fundației noii șo
sele și fixarea bordurilor, 
brigada lui Iosif Sebestin va 
turna plnă la toamnă încă 
doi kilometri șl jumătate de 
drum asfaltat.

lucru a Lotu
și poduri Pe-

Expunere

ale tinerei generații.

— Ce mesaj va duce la 
festival, delegația română ?

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

In sala festivă a clubului 
muncitoresc din Lonea este 
susținută astăzi, la ora 19, 
expunerea „Patriotism șl in
ternaționalism". In continu
area acestei acțiuni educati
ve, organizată de comitetul 
orășenesa U.T.G. Petrila, se 
desfășoară joia tineretului.— Cum întimpină tinere

tul .hunedorean acest amplu 
dialog al viratelor înaripate 
ale lumii ? Cresc „Brazii*4 !— Compusă din 500 tineri 

muncitori, țărani, elevi, stu- 
denti, activiști ai Uniunii Tine
retului Comunist și Uniunii A- 
sociatiilor Studenților Comu
niști din România, delegația ro
mână va lua parte la Festiva
lul de la Berlin animată de do
rința de a colabora activ nu 
toți participantii, pentru a crea 
în cadrul festivalului un climat 
de stimă și respect reciproc, de 
liberă exprimare a punctelor de 
vedere, pentru a asigura o dez
batere profundă a problemelor 
majore ale contemporaneității 
și tinerei generații, astfel incit 
această manifestare internațio
nală a tineretului să fie o rea
lă contribuție Ia întărirea soli
darității și unității de acțiune 
a tineretului în lupta împotriva 
imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, îm
potriva reactiunii și războiului, 
pentru libertate, independentă, 
democrație, pace și progres so
cial.

„Zestrea" locului de agre
ment „La Brazi" — o „perlă" 
a destinderii și recreerii lo
cuitorilor Vulcanului — va 
fi îmbogăfită, in curlnd, cu 
4 mese de tenis betonate, cu 
porticuri pentru qimnaslică, 
porfi de handbal și stîlpi ne
cesari terenului de volei. Toi 
aici, se „sondează" terenul 
pentru începerea construcți
ei unui bazin de înot.

— Din timp s-a procedat la o 
largă informare a tineretului, 
in toate adunările de U.T.C., 
privind semnificațiile mațore 
ale fiecărei ediții a festivalului, 
a celui din acest an, în special. 
S-a accentuat asupra pregătiri
lor care se fac în R.D. Germană 
— tara gazdă a festivalului. Si
multan, pentru marea sărbătoa
re mondială a tineretului, ute
ciștii hunedoreni, antrenat! în 
ampla întrecere: „Tineretul, 
factor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen", 
își dedică toate marile realizări 
și depășiri de plan acestui ,e- 
veniment.

Munca voluntar-patriotică — 
preocupare semnificativă pen-

ne-am concentrat lucrările pe 
defileul Văii Jiului, pe tronso
nul Livezeni — Tg. Jiu, terme
nul de. punere în funcție al o- 
biectivului fiind 30 septembrie 
a.c. Pentru a ne putea achita 
efectiv de obligațiile ce ne re
vin în semestrul pe care 11 
parcurgem, sint in aplicare o 
serie de măsuri luatein scopul 
de a asigura atit respectarea 
termenelor de predare pentru 
toate lucrările cît și realizarea 
integrală a volumului valoric 
al producției mai ales că, tn 
primul semestru al anului, am 
raportat realizarea producției 
globale în proporție, de. 100,2 
la sută și respectarea întocmai

După 
intensă, 
rată pe un front larg, atit ca te
ritoriu cît și diversitate de lu
crări, colectivul Șantierului 7.1 
Construcții căi ferate, Pe
troșani a ajuns în anul scadent 
punerii în funcție a liniei e- 
lectrificate pe tronsoanele Sub- 
cetate — Livezeni și Livezeni 
— Tg. Jiu.

Făcînd bilanțul activității co
lectivului nostru pe o perioa
dă de un an, cuprlnzînd se
mestrul II al anului 1972 și pri
mul semestru al anului- in curs, 
putem spune ou certitudine că 
aceasta este perioada cu cele 
mai intense strădanii și cu ce
le mai bogate roade. In acest 
timp au fost încheiate lucrările 
de refacere la gabarit de elec
trificare și au fost efectuate 
predări la patru din tunelele 
de pe primul tronson, dintre 
care Mîndru I și Vîrfu Tăta
rului în prima jumătate a anu
lui curent. Ca urmare, la 30 
Iunie, s-a putut face prima pro
bă de scurtcircuit pe linia Si- 
meri.a — Livezeni.

In momentul de față întreaqa 
noastră atenție este ațintită a- 
supra altui obiectiv — termina
rea lucrărilor la tunelul Băni
tă unde, peste cîteva zile, se 
va realiza străpungerea. Pen
tru grăbirea evenimentului, 
munca formațiilor de lucru an
gajate aici se desfășoară în 
„foc continuu", membrii forma
țiilor fiind organizați in trei 
schimburi puternice.

Odată cu descongestionarea 
traseului Simeria — Livezeni.

„Meritul sanitar*4

Individ

Ing. Radu ZABULICĂ. 
șeful Șantierului 71 Construcții 

C.F.
Interviu consemnat de 

George PAUL

(Continuare in pag a 3-a)

(Continuare in pag. a 3-a) (Continuare in pag. a 3-a)

Ieri, după amiază, la C. C. P. a avut loc
Consfătuirea
Animați de dorința de a 

găsi noi soluții pentru îmbu
nătățirea activității în sub
teran și la suprafață nume
roși maiștri mineri și electro
mecanici de la toate exploa
tările aparținătoare de C.C.P 
și-au abandonat pentru cî- 
teva ore, preocupările cotidi
ene ale timpului lor liber, 
pentru a participa, ieri 
după-amiază la o utilă con-

de producție 
sfătuire de producție organi
zată din inițiativa conduce
rii Centralei cărbunelui 
troșani.

Dezbaterile ce au avut 
purtate într-o autentică 
mosferă de lucru au scos
iveală in mod critic și auto
critic neajunsurile ce mai 
persistă in activitatea mai
strului, al cărui rol în pro
cesul de producție este de o 
majoră însemnătate, prileju-

a maiștrilor x

Pe

1O( 
at-
la

ind, totodată, numeroase 
propuneri menite să contri
buie la întărirea răspunderii 
maistrului în întreaga sa ac
tivitate pentru realizarea e- 
xemplară a preliminarului, 
executarea unor lucrări de 
calitate superioară, întărirea 
disciplinei, educarea salaria- 
ților din cadrul 
permanentizarea 
perfecționarea 
forței de muncă.

revirului, 
cadrelor, 

continuă a

In pagina a 2-a:

colectivitate
♦ Noua noastră rubrică „FEMEIA, tovarășa noas
tră de muncă și de viață4* ♦ Etica muncii la între
prinderea de utilaj minier Petroșani ♦ Să te depă
șești pe tine însuți ! ♦ A naviga fără catarg.

Aflăm cu plăcere din De
cretul privind conferirea de 
ordine și medalii unor cadre 
medico-sanitare, publicat în 
Buletinul oficial nr. 95, că 
din Valea Jiului au fost dis
tinși cu „Meritul sanitar" 
clasa a 111-a medicii Nicolae 
D. Aldica, directorul Spita
lului Lupeni și Ovidiu A. 
Frătilă, director adjunct al 
Spitalului Petroșani. Deci, 
felicitări și noi succese.

Excursie
Un grup de 

ai Asociației 
din Petroșani 
nouă excursie 
filiala O.J.T. 
autocarul, se 
în 19 șl 20 
în itinerar 
triale și 
vestul tării:
Timișoara, Buziaș, Lugoj, Ca
ransebeș.

40 de membri 
pensionarilor 

participă la o 
organizată de 
Excursia, cu 
va desfășura 

iulie, 
centre 
turistice

Deva,

avînd 
indus- 

din 
Arad,

In numai 3 zile..
Tot mai mulți cetățeni be

neficiază de condițiile avan
tajoase ce le oferă recentele 
măsuri cu privire la îmbu
nătățirea vînzării cu 
rate lunare a unor 
industriale.

Astfel, în numai
de cînd au intrat în vigoare 
noile înlesniri, un număr de 
37 familii și-au procurat, de 
la unitatea din Petroșani, 
mobilă în valoare de peste 
250 000 lei.

plata în 
produse

ln pagina a 4-a:
♦ Cuvîntul reprezentantului României în Comite
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ETICA MUNCII
...La I.U.M. Petroșani, 

secția turnătorie

Brigada a spart... ulciorul
— Știți povestea cu ulcio

rul, care nu merge de mul
te ori la apă...! Ne-a întîm- 
pinat maistrul GHEORGHE 
MAGHIAR, secretarul de 
partid de la secția turnă
torie. Așa și cu unii mun
citori din secție — e drept, 
puțini la număr. A mers, 
cit a mers cu învoirile și 
cu motivarea absențelor, pî- 
nă cînd brigada a hotărî t 
să pună capăt. De, unii 
maiștri ziceau că trebuie 
să fie înțelegători. Dar, a 
tolera sau a închide ochii 
la actele de indisciplină, nu 
înseamnă grijă pentru om. 
Și-atunci s-a format o echi
pă de cinci oameni, fruntea 
brigăzii, care judecă fapte

le și decid dacă omul poa
te sau nu să fie învoit sau 
să i se motiveze absențele.

— Pînă acum, acest... 
„sfat" al brigăzii cum a 
acționat ?

— Vrînd, nevrînd, miezu- 
itoarea ELISABETA CIOR
TAN, turnătorii MIRCEA 
KONICSKA și DUMITRU 
BUȚERCHI au trebuit să 
recunoască în ședința gru
pei sindicale, că absențele 
lor nemotivate nu sînt... 
motivate. Și „sfatul" cum 
i-ați zis, a ajuns la această 
concluzie, în urma căreia 
cei trei au suportat conse
cințele... Au suportat conse
cințele dar au servit și o 
„pildă" altora...

FEM
tovarășa noastră de

El A
muncă și de viață

Prețul unui moment de neatenție
GHEORGHE PAI® și 

GHEORGHE NECULA sînt 
amîndoj turnători și munci
tori buni. Dar s-au convins 
și ei că neatenția în timpul 
lucrului... costă. Prețul ? 
Critica justă a celorlalți și 
o parte din timpul lor liber 
in care au fost obligați să 
recupereze piesele rebutate.

Munca presupune o înal
tă conștiință profesională, 
responsabilitate. Iar dacă 
turnătorii sus amintiți au 
uitat, chiar și numai pentru 
un moment acest lucru, 
opinia colectivului a reac
ționat, „declanșînd" o po
ziție fermă de intoleranță, 
de stopare imediată a su
perficialității în muncă.

Tradiție
„Turnătoria este o secție 

fruntașă, oamenii muncesc 
eu rîvnă, iar ceea ce iese 
din mîinile lor harnice, le 
duc faima nu numai în Va
le ci și în alte locuri din 
țară". Așa ne mărturisea 
secretarul comitetului de 
partid al I.U.M.P., Dumi
tru Boța.

Intr-adevăr. Aici, unde 
prind forme cele mai di
verse utilaje pentru mine
rit, comuniștii luptă pentru 
continuarea prestigioasei 
tradiții de secție fruntașă. 
Unele cazuri izolate de in
disciplină ca cele mențio
nate, sînt eliminate cu ho- 
tărîre, principial.

Oameni bine cunoscuți și 
apreciați pentru munca și 
conduita lor ireproșabilă 
sînt mulți. De numele lor 
se leagă fapte. Turnătorul 
MARIN ȘTEFAN în cei

douăzeci de ani a trăit o 
viață muncitorească simplă. 
Este un comunist exemplu 
de dăruire și pasiune în 
muncă, un muncitor cu o 
bogată experiență care își 
înscrie numele pe cele mai 
complexe piese, prietenul 
și părintele tinerilor din 
secție.

...Un corp de pompă pen
tru nămol. Lingă piesă lu
crează cu atenția concen
trată un muncitor. Este tur
nătorul MIRCEA PAVEL, 
a cărui biografie seamănă 
mult cu cea a lui Marin 
Ștefan.

...Oameni și fapte... Fapte 
de muncă, fapte de laudă 
care formează un suport 
veritabil, solid pentru renu- 
mele unui colectiv de 
frunte.

I. FIERARU

O discuție, un schimb de păreri, constituie totodată un bun 
prilej pentru maistrul miner Constantin Simota și șeful de bri
gadă Vasile Pavel de la sectorul de investiții al minei Petrila de 
a face bilanțul rodnic al unei noi zile de muncă.

Eveniment de o deosebită însemnătate pentru milioane
le de femei ca și pentru întregul nostru popor, Plenara C.C. 
al P.C.R. din 18-19 iunie 1973 a analizat cu răspundere și 
profunzime problemele cele mai actuale legate de viața și 
munca femeilor, de rolul lor în activitatea politică, econo
mică și socială a țării. Am văzut cu toții în aceasta o con
firmare a grijii permanente a partidului nostru, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru ca femeile, importan
tă forță a națiunii noastre, să-și sporească contribuția la e- 
dificarea societății socialiste, să ocupe în patria noastră un 
loc tot mai activ, pe măsura capacității Jor, a tradițiilor ce
lor mai nobile ale istoriei poporului român.

Ca urmare a transformărilor structurale care au avut 
loc în țara noastră, femeile au devenit azi un detașament de 
seamă al constructorilor noii societăți, in industrie și agri
cultură, în comerț și celelalte sectoare ale servirii popu- 
’ației, în învățămînt și cultură, în sănătatea publică și asis
tența socială, în toate domeniile vieții sociale. Marile suc
cese înregistrate de poporul nostru în domeniul a ceea ce se 
numește în mod sintetic CONDIȚIA FEMEII fac și mai ac-

tuale preocupările pentru rezolvarea problemelor legate de 
participarea femeilor la viața socială, pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor lor de muncă și de viață, impun noi 
măsuri care să corespundă condițiilor concrete ale etapei 
făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, pe care 
o străbatem.

Noua rubrică a paginii noastre etice se dorește o 
..oglindă" a feluritelor aspecte ale activității entuziaste a 
femeilor din Valea Jiului, a căror contribuție în toate sec
toarele de activitate e considerabilă, munca și creația că
rora sînt azi încorporate în tot ceea ce au realizat și rea
lizează oamenii muncii de pe aceste meleaguri. In spriji
nul ideii, a intențiilor noastre de a reflecta modul în care 
detașamentul femeilor Văii Jiului răspunde, prin fapte, 
menirii sale solicităm zecilor de mii de cititoare ale ziaru
lui opinii, păreri, relatări, în care să fie relevate preocu
pările diurne ale consiliilor femeilor pentru mobilizarea la 
înfăptuirea politicii partidului, popularizând figura înaintată 
a femeii muncitoare, a celorlalte cătegorii de femei — con
firmări ale virtuților și calităților care caracterizează fe
meile din România.

Să te depășești 
pe tine însuți !

îmi vine greu să mi-1 i- 
maginez pe Gheorghe Nicu- 
Iescu altfel decît în imagi
nea, poate convențională, pe 
care am reținut-o cîndva : zîm- 
bind, modest, retras uneori, li
niștit și cumpătat atunci cînd 
împrejurările îl determină să 
ia atitudine. Situație destul 
de frecventă, de altfel, pen
tru că firea rezervată pe ca
re o are nu contravine ati
tudinii responsabile ce o ma
nifestă în felurite împreju
rări.

Electrician în cadrul sec
torului II al minei Uricani, 
deține de ani de zile funcția 
de șef de echipă și desfășoa
ră o muncă a cărei importan
ță și răspundere indică un 
grad de maturizare superioară 
celei pe care ar arăta-o, even
tual, vîrsta ce o are. încrede
rea și stima de care se bucu
ră în cadrul colectivului de 
muncă din care face parte nu 
își au, însă obîrșia în scurge
rea anilor, ci în felul în care 
s-a achitat de sarcinile ce-i 
reveneau încă din ziua cînd, 
ca proaspăt posesor al diplo
mei de electrician de mină, 
promoția anului 1964, a pășit 
pentru prima dată în galeri
ile minei Uricani. De atunci, 
prezența sa se face simțită în 
abatajele sectorului ori de ci
le ori o avarie întrerupe, pen
tru scurt timp, drumul Cărbu

nelui. Cunoașterea temeinică 
a meseriei de electrician este 
o garanție a rezolvării operati
ve a avariei și, nu întîmplător, 
minerii sectorului II, care s-au 
situat deseori în fruntea în
trecerii între sectoarele minei 
manifestă o prețuire deosebi
tă pentru cel pe care îl nu
mesc scurt cu o intimitate ce 
nu exclude respectul : Ghiță. 
Ii place meseria dar, situație 
pe care cu plăcere o consta
tăm tot mai frecvent, nu o 
poate concepe decît ca un pro
ces de continuă perfecționare 
impusă de însuși ritmul pro
gresului tehnic. Electricitatea 
pătrunde tot mai mult în sub
teran, pentru a prelua progre
siv efortul fizic al minerilor. 
O face sub forma Unor echi
pamente de puteri și de com
plexitate din ce în ce mai 
mari, a căror cunoaștere în 
detaliu nu este posibilă fără o 
pregătire corespunzătoare. A- 
cestea au fost rațiunile care 
l-au determinat să urmeze 
cursurile liceului seral, iar, a- 
cum după absolvirea acestuia, 
să-și continue studiile în cadrul 
școlii serale de maiștri din 
Lupeni. Nu este ușor. Dimi
neața la mină, după-amiaza la 
școală, și găsești timp și pen
tru studiu individual, dar, în
țelege că nici un efort nu este 
de netrecut atunci cînd e vor
ba să-ți realizezi un țel pe ca
re l-ai trecut în rîndul obliga
țiilor primordiale : perfecțio
narea. Aceasta este convinge-

„Vom fi
Analiza făcu.tă la Plena

ra C.C. al P.C.R. din 18-19 
iulie asupra rolului feme
ilor în viața politică, eco
nomică și socială, apreci
erile din cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la locul și meni
rea femeilor în societate, 
dovedesc preocuparea par
tidului de a face ca egali
tatea de drept, înscrisă în 
lege, să devină o realitate 
cotidiană în toate sectoare
le vieții.

— Ce sarcini, momen
tane și de perspectivă, se 
desprind din documentele 
plenarei pentru Comitetul 
orășenesc Vulcan al femei
lor, cum veți milita pentru 
transpunerea în viață a Ho- 
tărîrii C.C. al P.C.R. cu pri
vire la creșterea rolului fe
meii în societate ?

— Ne-a impresionat foar
te m uit — țin să menționez 
acest lucru din capul lo
cului — modul rum a fost' 
tratat rolul femeii în cu
vîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Ne bu-

la înălțimea
curăm de o mare apreciere, 
ca oameni ai muncii și ca 
mame, ca și pentru faptul 
că problemele noastre spe
cifice sînt analizate cu mul
tă responsabilitate. Aceasta 
nu poate să constituie decît 
un imbold în activitatea 
noastră. Sarcini majore 
stau de-acum 'în fața noas
tră. înaltele aprecieri ne 
onorează dar ne și obligă. 
Comitetul nostru este che-

încrederii acordate"
rețea comercială a orașului, 
de exemplu : intensificarea 
acțiunilor politico-educa
tive pentru ridicarea nive
lului de conștiință al feme
ilor. In acest sens, am și 
avut, recent, o discuție pre
lungită, un fel de simpo
zion, pe diverse teme 
etică a muncii, de viață, de 
educare a tinerelor fete 
F.S.H., care s-a bucurat 
aprecieri. Asemenea schim

Convorbire cu tov. MARIA MIHUȚ, 
președinta Comitetului orășenesc Vulcan 

al femeilor

mat să-și aducă un aport’ 
mai concret și mult mai 
substanțial la rezolvarea 
unor probleme majore ca: 
atragerea și promovarea fe
meilor în întreg ansam
blul activității social-eco- 
nomice ; îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor 
că, la Fabrica de 
draulici, la secția 
can a fabricii de 
din Timișoara, în

de mun- 
stîlpi hi- 
din Vul- 

covoare 
întreaga

Vom iniția mai multe 
pozioane, dezbateri, la 
de muncă, în cartiere, în- 
tîlniri cu personalități ale 
vieții economice și cultural 
artistice, 
celelalte 
să din 
Unității 
școlile de toate gradele.

— In ce privește îmbu
nătățirea condițiilor de 
muncă ale femeilor, a ser
viciilor care contribuie la 
ușurarea muncii în gospo
dărie. ce veți întreprinde ?

— Vom studia, cu spri
jinul comitetului orășenesc 
de partid, calificarea feme
ilor angrenate în cîmpul 
muncii. posibilitățile exis
tente pentru ridicarea cali
ficării. La fața locului, vom 
vedea ce îmbunătățiri se 
pot aduce și cadrului ambi
ant în care lucrează femei
le VulcanuUii, îndeosebi a 

” comerț, din -’.li
nte greșim dacă mientația* ublică.

problemelor 
educării copi- Interviu

precumpănitor.

sim- 
locui

ae

la 
de

în colaborare cu 
organizații de ma- 

cadrul Frontului 
Socialiste și cu

buri de opinii vom 
avea. Ne propunem, în 
tinuare, să realizăm 
eficient înțelegerea atribu
telor educative ale mame
lor, cu sprijinul concret al 
femeilQr din cartiere Vom 
dezvolta, în acest sens, lec
toratele, în cadru! cărota. ' celor din. 
credem că 
vom acorda 
creșterii și 
ilor un rol

mai 
con-
mai

realizat de
Dan RAREȘ

Respectarea omului nu are limite...

Unii, profitînd de neatenția brigadierilor și chiar a maiștrilor induc în eroare, profitind 
și de sporurile care li se acordă și de recuperări...

- Ce faci duminică, ortace ? Nu mergi pînă la Geoagîu ?
- Aș prefera să ne comande la lucru. Așa luăm postul dublu. Recuperarea... o „puș-

căm" noi pe miercuri și fugim pînă la Geoagiu. .

rea tînărului pe care o expri
mă prin fapte și de a cărei va
labilitate am avut prilejul să 
mă conving cu cîtva timp, în 
urmă.

Comunistul Gheorghe Nicu- 
lescu a găsit întotdeauna timp 
și pentru activitățile obștești. 
Timp de mai mulți ani a de
ținut funcția de secretar al 
comitetului U.T.C. din cadrul 
sectorului și a făcut parte din 
comitetele U.T.C. pe exploa
tare și orășenesc. La acțiuni
le educative și voluntar-patri- 
otice în cadrul sectorului ti
nerii au avut întotdeauna în 
Gheorghe Niculescu un ade
vărat animator. Participarea 
lor activă la aceste acțiuni es
te o expresie a adeziunii lor 
la principiile pe care le pro
movează prin propriul lui e- 
xemplu tînărul Gheorghe Ni
culescu : să-ți îndeplinești da
toria cu modestie și maximă 
exigență față de tine însuți.

U. ȘTEFAN, 
E.M. Uricani

...Revenim cu plăcere, în
totdeauna, și cu emoție în 
acele 1< ’ ’ acei o: f. ni
pe care i-am cunoscut de
mult și alături de care, mă
car pentru cîteva momente, 
am stat. ......acti
vitatea, frămîntările. Locu
rile, unitățile vizitate cînd
va cresc însă, Ie găsești me
reu altfel, schimbate și odată 
cu ele cresc și oamenii. Prin 
efort intens, prin perseve
rență, oamenii ating culmi 
ale măiestriei profesionale, 
sporesc prestigiul colectivu
lui, șl unității. Explicata, o 
găsim, de obicei, în... resor
turile intime ale activității 
lor diurne, în munca acesto
ra, a căror încărcătură fap
tică poate că nu o bănuiam

In cazul unor unități de 
ocrotire a sănătății, a unor 
oameni inyestiți cu înaltă 
responsabilitate a prevenirii 
îmbolnăvirilor semenilor, ex
plicația, ca o chintesență a 
evoluției mereu ascendente 
spre perfecțiune, a corpului 
medical, o găsim și în înal
ta conștiință a acestora, iz
vorâtă din respectul fără li
mite datorat omului... Revin 
cu plăcere și cu emoție, de 
exemplu, printre componen
tele personalului mediu sa
nitar de la Spitalul unificat 
Petroșani. Și revin pentru 

\______ __________

că acționează aici în spriji
nul sănătății oamenilor, un 
grup de tinere — surori, in
firmiere, asistente — devo
tate meseriei, conștiente că 
trebuie să muncească și să 
învețe toată viața pentru ca 
semenii lor să fie sănătoși. 
Despre ele medicul Gheorghe 
David, secretarul comitetu
lui de partid al spitalului, 
îmi spunea: „Sînt pasionate 
și conștiincioase. Și conștiin
ciozitatea liber consimțită 
determină conștiința. Avem, 
în tot cazul cu cine să ne 
mîndrim..." Surorile Sanda 
Strikberger și Florica Auf- 
mesșer de la „interne", Ele
onora Biike, de la „urologie", 
Veronica Moraru și Ecate- 
rina Tămaș de la „urgență” 
Coroana Pătroi de la „radio
logie", asistentele Mariana 
Lupulescu de la „chirurgie", 
Rodica Toda de la „O.R.L.", 
Ileana Mălai de la „oftalmo
logie”, Lucreția Preja și 
Irina Kristaly de la servi
ciul „A.R.T.I.", Elena Marcu 
de la laboratorul clinic, la
boranta Gherda Bălan de la 
„pediatrie", și chimista Lia 
Marcu își dau perfect de 
bine seama, că în primul 
rând, trebuie să fie oameni, 
să onoreze în permanență 
această noțiune, să-și res

pecte obligațiile față de so
cietate. „Totul, dar absolut 
totul pentru om". „Obiec
tivul muncii noastre e omul 
— îmi stăruie în minte, ca 
un laitmotiv, esența discuți
ilor pe care le-am avut cu 
multe dintre . aceste demne 
reprezentante ale femeilor 
muncitoare —, credința, ma 
rea credință a omului în me
dicină, în noi. constituie cea 
mai mare responsabilitate 
care ne apasă mintea, inima 
și conștiința. O responsabili
tate care .se cere mereu o- 
norată 1“

„La noi * îmi spunea me
dicul Ion Rădulescu, direc
torul Spitalului unificat Vul
can, calificarea, urmare a 
unor eforturi demne de toa
tă stima, la locul de muncă, 
a devenit o obișnuință. 
Elisabeta Buciu, sora șefă de 
la „pediatrie", Bertha Naghi. 
soră șefă de la „interne". 
Rozalia Sufletu, Ana Lucaci, 
Charlotta Ilankeș, Irina Or
ban și Elisabeta Bogoș au 
perseverat. Au învățat 
mult. Au dat examene. S-au 
străduit în permanență să 
evolueze pe scara socială și, 
iată-le oameni de bază ai 
spitalului. Surori Asistente. 
Oameni cu care ne mîn
drim..." Aceeași concluzie i 
OAMENI CU CARE NE

MINDRIM. Și alături de a- 
cestea, la spitalul Vulcan lu
crează, cu același devota
ment ca cele enumerate mai 
sus și alte femei. Asistente, 
surori, laborante Maria Lă- 
zăruț, moașa șefă a Policli
nicii, Elisabeta Bako, soră 
șefă la „contagioase", Ana 
Dumbravă la „interne", asis
tenta pediatră Cornelia Isa- 
ia, sora instrumentală Des- 
pinn Cazan care „știe dina
inte despre ce e vorba", 
Elena Sibișan, sora „noilor 
născuți", Maria Niculescu. o 
moașă pricepută, cu 15 ani 
vechime și atîtea altele...

Femei Femei devotate 
meseriei. Surori, asistente 
care știu c| nu le e admis 
să fie... reci. Sau distante. 
Sau nervoase. Care știu că 
indispozițiile lor pot deter
mina la paaienți îndoialat, 
teama, griji sporite față de 
boală. Știu că bolnavii nu 
au voie să-și piardă în
crederea în ele. Știu că pa
cientul e în stare să ierte, 
să uite orice , dar niciodată 
dezinteresul medicului, al su
rorilor sau asistentelor sa
nitare ! De aceea, lucrează 
bine. Cu atenție. Cu interes. 
Sînt oameni cu care ne mîn
drim...

V. TEODORESGW

Așa am văzut-o pe Ileana 
B., in ziua aceea cînd a fost 
adusă în fața judecătorilor ei : 
cu ochii-n pămînt, copleșită 
de rușine. Avea și de ce : ca 
factor poștal în Petrila, se în
fruptase din banii obștei și 
ai unui cetățean. Și n-avea 
decît 20 de ani...

Păcat 1 Aș fi dorit mai de
grabă ca, scriind despre ea, 
să fi putut da glas metaforei 
lui Diderot : „Cînd scrii des
pre o femeie să-ți înmoi pana 
în culorile curcubeului...". Dar 
ce poți spune despre o tînâră 
fată care confundă viața cu 
cămara de dulciuri, iar existen
ța cu un joc de artificii și 
confetî ?

Poate s-a visat și ea, cînd
va, o „Albă ca zăpada" trezi
tă la viață de sărutul unui 
Făt-frumos. Poate și-a pus și 
ea vreo întrebare gravă ur
mărind drumul stelelor ce cad 
în infinit. Poate a citit și ea 
vreun vers, tăvălind, descul
ță, iarba din grădină cu ne- 
astimpărul vîrstei. Poate... Dar 
nu de aici, din cîntecul vîrste- 
lor a pornit rătăcirea ei...

A vrut să fie o „fată de 
viață". De timpuriu s-a furi
șat în cămara cu dulciuri a 
vieții. Și nimeni nu a învățat-o 
că mierea fără hărnicia albi
nei, are gustul leșiei. Ceva 
mai tîrziu, atrasă de mirajul 
străzii și al ringului de dans, 
„fata de viață" a devenit o 
„pasăre de noapte". Uitase de 
mult clarul de lună. Descifra, 
de-acum tainele vieții, în za
țul ceștii de cafea...

Nu i-a plăcut cartea (abia 
a terminat 10 clase) : o reținea 
în casă. Nu i-a plăcut munca 
(abia se angajase în serviciu): 
avea gustul sării. A cochetat 
cu amîndouă. Apoi cînd și-a 
dat seama că a greșit înfrup- 
tîndu-se din bunul obștei - 
cheltuit în nopțile-i albe - s-a 
gîndit să pună ceva în locul 
„mierei" sustrase : și-a pus 
propria-i semnătură pe un 
mandat poștal aparținînd al
tuia iar banii și i-a achitat 
sieși. A recunoscut singură : 
„făceam diferite cumpărături... 
pentru musafiri, pentru diferi
te chefuri, cu bani ce prove
neau, „uneori, din încasări".

La capătul unei rătăciri ru
șinoase, lamentabile, „fata de 
viață de ieri" este azi ceea ce 
a meritat să fie : o „fată cu 
ochii în pămînt.,."

★
In condițiile creșterii factoru

lui conștient al organizării su
perioare a vieții noastre so
ciale și cînd sentimentul răs
punderii crește, a trăi și munci 
în chip comunist devine tot mai 
mult modul de viață caracte
ristic societății noastre.

Aventura, teribilismul și ex
travaganța vîrstei tinere pot 
fi o modă, nu un mod de via
ță autentic, firesc. A trăi din 
plin tinerețea nu înseamnă a 
te cheltui într-un' univers de 
frișcă și miere, a o irosi în es
capade nocturne și jocuri de 
artificii. Vai de cei care - ca 
și Ileana B. - nu sînt conști- 
enți de locul lor în societate, 
care nu încălzesc în inima lor 
nici un țel și care își amînă 
mereu termenele idealului lor 
de viață. Căci „a naviga" pe 
apele vieții, fără catarg și a- 
parate de bord, în voia valuri

lor, înseamnă a eșua fără pu
tință de scăpare.

In zadar se ascund de ei 
înșiși, lăsîndu-se mințiți de 
timpul care fuge și nu se mai 
întoarce niciodată. Va veni o 

A NAVIGA 
FĂRĂ CATARG

• O „fată de viață“ Nu „toamna se 
numără bobocii" ! 0 Semnul ÎNTOARCERII
din drum... 0 De ce n-au oprit-o la timp?

zi cind florile tinereții încep 
să-și scuture petalele și cind 
nu vor mai putea amina dia
logul deschis cu propria lor 
conștiință care le va cere so
coteală : ce ai făcut cu tine
rețea, cu speranțele și cu vi

sele mele ? Atunci însă va fi 
prea tîrziu. Căci pentru ase
menea bilanțuri, nu toamna 
se numără bobocii...

Acest adevăr îl știe, azi, 
mai bine poate decît oricine, 

fata care avea viața înaintea 
ei și care n-a vrut s-o priveas- 
că-n față : fata cu ochii-n pă- 
mînt...

Ileana B. a eșuat în prima 
ei „cursă" pe marea vieții pen

tru că și-a iubit slăbiciunile, 
pentru că o vrut să fie o „fa
tă de viață". A eșuat însă și 
din vina altora : a celor ce 
i-au cunoscut aceste slăbi
ciuni, felu-i de viață ușuratic 
și care totuși nu au mișcat un 
deget.

Le-au cunoscut părinții și 
surorile ei : „Uneori nu mer
gea noaptea acasă spunînd 
că doarme la sora ei. Se plîn- 
gea mereu că are lipsă în 
gestiune" (Ion B. - tatăl 
său) ; „Nu știu ce făcea cu 
salariul... am auzit că frecven
ta motelul „Gambrinus" cu so
ra ei Viorica și cu prietenii 
săi I. B., C. R., L. V., din Pe
trila" (Maria S. sora sa). 
Le-au cunoscut colegii ei de 
serviciu ; „Intrucît în fiecare 
seară trebuiau decontate man
datele neachitate sau distri
buite, îmi dădeam seama că 
Ileana B. a semnat în fols" 
(Elisabeta V.) ; „Părerea meo 
este că aceasta a cheltuit 
banii cu diferiți bărbați deoa
rece avea foarte multe cu
noștințe" (Constantin P.), le-au 
cunoscut ori ar fi trebuit să le 

cunoască organizația de tine
ret (era membră U.T.C.) și atî- 
ția alții. De ce nu au oprit-o, 
toți aceștia, din timp, înainte 
de a cădea în mocirla necin
stei ? Chiar dacă au fost une
le luări de poziție ele au în
semnat doar un simulacru de 
critică, așa cum recunoaște 
chiar lleano B. : ,, Colegul meu 
Constantin P. mi-a făcut puți
nă critică pentru că mi-am ui
tat odată sertarul deschis".

îngăduința și indulgența, 
neutralismul față de abateri 
- acel ușuratec „nu mă bag", 
„nu mă amestec" - permit ca 
răul să se manifeste nestin
gherit. Ele înseamnă de fapt 
complicitate 1 morală : cel ce a 
greșit își va face mendrele pe 
mai departe minimalizindu-si 
fapta sau, crezînd că nu riscă, 
o va repeta.

Exigența și nu ‘toleranța în
seamnă adevărata colegialita
te și întrajutorare. Adevăratul 
coleg sau prieten este cel ce 
intervine oprindu-și semenul 
cînd acesta e pe punctul de 
a greși. Căci e mai ușor să 
critici decît să sancționezi și 

mai ușor să previi o abatere 
decît să-i combați urmările...

întoarsă la timp din dru
mul rătăcirii sale, Ileana B. 
n-ar fi ajuns azi să se rușine
ze de propria ei tinerețe. N-ar 
fi ajuns o fată cu ochii-n pă- 
mînt...

N-am putut - scriind des
pre o tînâră fată rătăcită în 
desișurile vieții - să-mi în
moi pana în culorile curcubeu
lui. Dar dacă este adevărat 
că, „aburii din balta murdară 
- sînt tot atîta de curați ca șt 
aburii din apa cea mai lim
pede", atunci aforismul lui 
Blaga se potr'vește și Ilenei 
B. Căința că șl-a însușit niș
te bani „pentru care omul a- 
cela a muncit din greu ca să-î 
strîngă", este ca aburul curat 
al bălții. Iar aceea purpură a 
rușinii din obrajii ei este o- 
franda acestei căințe. Este 
poate chiar mai mult : e sem
nul întoarcerii din drumul ei 
cu fîntîni fără cumpănă... (E 
și o explicație de ce nu î-am 
citat numele).

David MANIU
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fertilăPerioada cea mai
din istoria patriei
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Zi cu soare în parcul Petroșaniului. Foto ; V. IORDĂCHESCU

pentru traducerea în 
a însuilețitorului pro- 
al făuririi societății so- 

dezvol-
celelalte domenii — agricul
tură, construcții, transpor
turi, circulația mărfurilor —' 
în toate activitățile economi
ce. In toate aceste realizări 
este prezent și aportul mine
rilor, al tuturor oamenilor 
muncii din Valea Jiului care, 
în adîncurile minelor, pe 
șantiere, în toate domeniile 
muncesc cu abnegație și en
tuziasm pentru transpunerea 
în viață a sarcinilor trasate 
de partid. Printre obiective
le majore înscrise în pro
gramul elaborat de Congre
sul al X-lea și Conferința 
Națională un loc important 
îl ocupă — după cum se știe 
— dezvoltarea mai accentu
ată a extracției de cărbune. 
Acordînd o mare atenție ma
terializării sarcinilor privind 
satisfacerea cerințelor eco
nomici naționale de cărbune 
cocsificabil și energetic, și 
îmbunătățirii în continuare 
a condițiilor de mumă și de 
viață ale minerilor, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a ve
nit Ia scurt timp după Con
ferința Națională a partidu
lui în mijlocul minerilor, s-a 
sfătuit cu ei, a luat măsuri 
pentru înlăturarea unor 
greutăți și a dat prețioase 
indicații pentru întocmirea 
unor programe concrete de 
măsuri în vederea producerii 
unei cantități sporite de căr
bune cocsificabil, introduce
rea unei tehnici moderne de 
înaltă productivitate, pregă
tirea cadrelor de mineri, 
creșterea ritmului construc
ției de locuințe, îmbunătăți
rea măsurilor de 
muncii, întărirea 
disciplinei.

Vizita de lucru 
torului partidului 
măsurile preconizate în ur
ma consultării largi cu colec
tivele de muncă miniere, 
prețioasele indicații și în
demnurile date de secretarul 
general al partidului pentru 
transpunerea în viață a obi
ectivelor stabilite de Congre
sul al X-lea și Conferința 
Națională a partidului au dat 
un puternic imbold muncii 
minerilor. Eforturile creatoa
re, munca plină de abnega
ție și căutările minerilor 
sînt concentrate in această 
perioadă în direcția norma-

protecție a 
ordinei și

a conducă- 
și statului

lizării depline a situației 
producției, îndeplinirii rit
mice a planului extracției de 
cărbune in toate unitățile, 
creșterii randamentelor în 
abataje pe baza folosirii ra
ționale și depline a fondului 
de timp și a utilajelor, prin 
organizarea mai superioară 
a producției și a muncii, în
tărirea disciplinei.

Realizările obținute in dez
voltarea economiei, aplica
rea consecventă a măsurilor 
luate de partid, de statul 
nostru socialist pe baza ho- 
tărîrilor Congresului al X-lea 
și Conferinței Naționale 
pentru perfecționarea organi
zării și conducerii activității 
economice, a întregii vieți 
sociale, au creat posibilitatea 
aplicării unor noi măsuri 
menite să ducă la ridicarea 
continuă a nivelului de trai 
material și cultural al po
porului, în spiritul eticii și 
echității socialiste. Noile ma
jorări de salarii enunțate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta ședință comună a 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Con
siliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale a 
României și Consiliului de 
Miniștri — de care vor be
neficia eșalonat, începînd de 
Ia 1 august pînă Ia 1 noiem
brie a. c., un număr de 4,6 
milioarc- de persoane — vor 
asigura în acest an un sala
riu real cu 4,5 la sută mai 
mare decît în anul 1972, su
perior nivelului prevăzut în 
cincinal — iar majorarea sa
lariilor prevăzută pentru e- 
tapa a doua care va avea Ioc 
în anii 1974—1975 va repre
zenta o sporire de 16 la sută, 
ceea ce va conduce Ia crește
rea salariului mediu 
la circa 1950 lei pînă 
șitul anului 1975.

Succesele obținute 
voltarea economiei și cultu
rii, în toate 
tivitate, în 
lui de trai 
monstrează 
fund al obiectivelor stabilite 
de Congresul al X-lea și Con
ferința Națională, justețea 
politicii partidului capacita
tea lui de organizare și mo
bilizare. hotărîrea nestrămu
tată a clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității, a 
întregului popor de a face

lunar 
Ia sfîr-

în dez-

domeniile de ac- 
ridicarea nivelu- 
al poporului de- 

realismul pro-

totul 
viață 
gram 
cialiste multilateral
tate, pentru înfăptuirea poli
ticii interne .și externe a 
partidului. Prin activita
tea sa neobosită în frun
tea societății noastre socia
liste, partidul și-a cîștigat 
dragostea profundă, stima și 
încrederea tuturor celor ce 
muncesc în orașele și satele 
patriei. Ținînd seamă de le
gitatea creșterii rolului con
ducător al partidului în pro
cesul de construire a societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate, Conferința Națio
nală a stabilit măsuri meni
te să asigure sporirea conti
nuă a forței și capacității or
ganizațiilor de partid, per
fecționarea metodelor de 
conducere, intensificarea ac- 

politico-ideologice, 
eficienței întregii 
partid, 
scurt care a trecut 

Conferința Națională

tivității 
ridicarea 
munci de

Timpul 
de Ia 
de anul trecut poate fi ca
racterizat ca perioada celor 
mai fecunde și cuprinzătoa
re măsuri privind perfecțio
narea întregului mecanism al 
conducerii vieții sociale. Pro
cesul de integrare tot mai 
organică a partidului în viața 
societății, împletirea din ce 
în ce mai strînsă a activității 
partidului, statului și orga
nizațiilor obștești — proces 
legic al dezvoltării societății 
socialiste și comuniste — a 
căpătat consacrare organiza
torică prin măsurile luate în 
ultimul timp. Crearea în baza 
hotărîrii Conferinței Națio
nale, a unor organisme cu 
funcție dublă de partid și de 
stat — Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și So
ciale a României, Consiliul 
Organizării Economico-Soci- 
ale. Consiliul Central de Con
trol Muncitoresc al Activită
ții Economice și Sociale, 
Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare, Consi
liul Culturii și Educației So
cialiste — a asigurat cadrul 
propice aplicării mai largi a 
principiului muncii colective, 
coordonării și conducerii 
unitare a activității desfășu
rate în domenii social-politi- 
ce fundamentale, participării 
mai active a maselor Ia con-

ducerea statului, întăririi le
galității socialiste, creșterii 
atribuțiilor organizațiilor ob
ștești, adincirii democrației 
socialiste.

însemnătatea deosebită a 
înaltului for național al co
muniștilor din țara noastră 
care s-a ținut cu un an în 
urmă este subliniată și de 
adoptarea vastului program 
de îmbunătățire a activității 
politico-ideologice, de ridica
re a conștiinței socialiste a 
maselor și afirmare consec
ventă în societate a princi
piilor de viață comunistă. 
Măsurile luate pe baza aces
tui program pentru îmbună
tățirea activității în domeniul 
propagandei și agitației, în- 
vățămîntului și culturii au 
impulsionat puternic preocu
pările pentru ridicarea nive
lului de cunoștințe al între
gului popor, pentru formarea 
cetățenilor ca oameni 
iți, cu înalte însușiri 
și civice, devotați 
cauzei socialismului, 
rea de către oamenii 
a preceptelor morale 
se în Proiectul de norme ale 
vieții și muncii comuniștilor, 
ale eticii și echității socia
liste, elaborat de Conferința 
Națională a partidului înno
bilează trăsăturile moral-po- 
litice ale întregului popor, 
constituind o puternică forță 
motrice în lupta pentru pro
pășirea patriei, pentru cauza 
socialismului și comunismu
lui.

Marcînd încheierea unui 
an de Ia Conferința Națională 
a partidului, în aceste zile 
— premergătoare celei de a 
29-a aniversări a eliberării 
patriei — ziua insurecției na
ționale antifasciste ar
mate, comuniștii, oame
nii muncii din Valea Jiu
lui, asemeni întregului po
por, sînt mai hotărîți ca 
oricînd să-și consacre întrea
ga capacitate și energie crea
toare pentru a transpune în 
viață sarcinile trasate de 
Conferința Națională, de ple
narele Comitetului Central 
al partidului în vederea ac
celerării dezvoltării econo- 
mico-sociaie a patriei, reali
zării înainte de termen a 
planului cincinal, creșterii 
mai rapide a bunăstării ma
selor — ridicării patriei pe 
treptele superioare ale civi
lizației moderne.

instru- 
înorale 
patriei, 
Insuși- 
muncii 
înscri-

Răspundem celor ce
• Ion Marian, Petrila. In 

legătură cu scrisoarea dv. a- 
dresată redacției, prin adre
sa nr. 831/1973 am fost in
formați pă biroul executiv 
al consiliului de conducere al 
Centralei cărbunelui Petro
șani a hotărit ca în cazul a- 
plicării formei de retribuire 
în acord pe bază de normă 
plan, inginerii și subingineri) 
care conduc direct formații 
de lucru să beneficieze de 
aceleași cote procentuale de 
spor la salariu pentru depă
șirile de plan ca și persona
lul de conducere, șefii de 
sectoare, (secții), maiștrii 
principali și maiștrii.

• Ion Dăian, Petroșani. In 
urma cercetărilor făcute, 
conducerea întreprinderii co
merciale locale de stat pen
tru alimentația publică a 
constatat că lucrătorul gesti
onar la „Crama Odobești",

Ristea Uzonovici, se face vi
novat că a permis la diferiți 
„interpreți" vocali și instru
mentiști, contrar dispozițiilor, 
să cînte în local, astfel fiind 
conturbată liniștea consuma
torilor. Aprovizionarea ne
corespunzătoare cu vinuri 
vărsate și condimente de 
bucătărie se datora, de ase
menea, lipsei de preocupare 
a aceluiași lucrător care nu 
a solicitat prin comenzi și nu 
a insistat pentru obținerea 
fondului de marfă necesar 
In urma măsurilor luate, a 
baterile săvîrșite și deficien 
tele existente inclusiv în Tn 
treținerea curățeniei la insta
lația sanitară a unității, au 
fost remediate. Gestionarul 
Ristea Uzonovici a fost sanc
ționat în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 1/1970 
cu mustrare.

*

ne scriu Prietenii
• Ilie Văcaru, Petrila. In 

ultima vreme am primit de 
la dv. foarte multe însem
nări critice. Lucrurile ar fi 
fost în ordine dacă măcar la 
o parte, fie cît de mică, din 
deficiențele semnalate .titre 
vedeați, sugerați și posibili
tatea de remediere Nefăcînd 
dv. acest lucru, va trebui să-l 
facă altcineva. Cei mai in
dicați să înlăture cauzele 
deficiențelor și să vină cu 
remedieri sint factorii răs
punzători Aceștia vor tre
bui însă vizați în mod con 
creț și, poate, invitați să-și... 
vadă, fiecare, de părticica 
Iui. Deci, viitoarele trimiteri 
am dori să fie mai cuprinză 
toare, mai constructive. Vom 
încerca să elucidăm noi une
le din deficiențele de la blo 
cui nr. 33. Pentru toate ne 
este necesar mult timp

noului

angajat
Pentru noii anga.jațî .ar ex 

ploatării miniere, Casa de cui 
tură din Uricani a inițiat c. 
ciul de acțiuni „Prietenii nou
lui angajat" al căror scop fi
nal este integrarea în muncă 
și omogenizarea colectivului 
Astăzi, la ora 19,30, în cadrul 
acestor manifestări se vorbeș
te despre necesitatea realizării 
planului și cointeresare, con
tribuția noilor angajați în în
deplinirea sarcinilor de plan 
și promovarea inițiativelor 
valoroase.

rodnică în

(Urmare din pag. 1)

terminarea tuturor clădi- 
de centralizare electrodi-

Garanții pentru o activitate
semestrul II

al anului
a termenelor fizice — succese 
dobîndîte prin depășirea pro
ductivității muncii cu 1 la su
tă.

Deocamdată au fost redistri
buite forțele de muncă prin de
plasarea muncitorilor pe sec
torul de linie Tg. Jiu — Live- 
zeni și, de asemenea, utilaje
le. Avem în vedere în viitor, 
pentru că lucrările care asigu
rau o mare productivitate sînt 
pe terminate (este vorba îndeo
sebi de polate unde aveam un 
mare consum de prefabricate), 
să luăm astfel de măsur’ care 
să permită realizarea unui ni
vel ridicat de producție cu a- 
celeași efective.

Pentru a garanta respectarea 
termenelor finale de predare la 
lucrările ce condiționează e- 
lectrificarea, concomitent cu 
realizarea ritmică a indicatori
lor de plan, a fost întocmit 
din timp un program de lu
cru în care se prevede în 
principal:

♦ închiderea tuturor pola- 
telor și terminarea tunelelor 
,Cotor și Aluniș pînă la 30 au- 

a.c. j

rilor
namică, ceea ce s-a și realizat 
pînă acum ;

♦ mărirea ritmului de exe
cuție a canalelor de telecomu
nicații și a celor de energie e- 
lectrică (în lungime de peste 
12 km) prin efectuarea prefa
bricatelor necesare direct pe 
șantier ;

< introducerea unor utilaje 
la executarea lucrărilor de 
consolidare din zona stației 
Crivadia unde, după prevede
rile documentației, consumul 
forței de muncă fizică este re
lativ mare ; vom realiza astfel 
o însemnată creștere a produc
tivității muncii;
*

reașezarea planului în 
funcție de valorile economisi
te la unele lucrări de investi
ții și reparații capitale ca ur
mare a adoptării unor soluții 
de execuție îmbunătățite, mai 
eficiente, luate în comun a- 
cord cu beneficiarul și proiec
tantul.

Urmărirea zilnică a produc
ției realizate, a activității con
crete desfășurate la fiecare 
punct de lucru ne-a permis lu
area operativă a măsurilor ne
cesare respectării întocmai a 
programului de lucru elaborat 
ceea ce ne îndreptățește 
credem că ritmul de muncă 
semestrul II al acestui an — 
de însemnătate deosebită
activitatea șantierului, va răs
punde tuturor exigențelor.

să 
în 
an 
în
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JURbIA

La poarta
Scărișoarei

Expediția noastră continuă în ritm 
alert și plin de surprize care nu se vor 
șterge curînd din 'memorie. La Țebea, 
expediția noastră „Bujorii Parîngului" 
p montat o, placă comemorativă purtând 
inscripția „Cinstim memoria înaintași
lor) noștri" —• expresie a patriotismului 
pionieresc.

Ne-am continuat pitorescul nostru 
traseu și, în zorii zilei de 12 iulie, am 
vizitat Detunatele, vîrfuri montane de 
o frumoasă alcătuire geologică, monu
mente ale naturii. întâlnim peisaje de 
o rară frumusețe, cum a fost peștera 
Scărișoara, oameni păstrători ai pro
verbialei noastre ospitalități, locuri 
care împrospătează pagini de istorie, 
bogății naturale: sau create de mîna 
omului în constructivii noștri ani.

Pionierii sînt voioși și fermecați de 
cele văzute, au o neobosită poftă de 
drumeție. Țebea, impresionanta peșteră 
Scărișoara, Detunatele — au avut efec
tul unui stimulent asupra lor. Timpul 
e de partea noastră — plouă, însă numai 
cînd ne aflăm în siguranță, la adăpost. 
Vom reveni cu vești.

Lidia DELEANU, 
profesor conducător

I DE VAG A bl T A
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Pe plaiurile 
Craiului

un munților
J

Una dintre cele mai îndrăgite moda 
lități de petrecere a timpului liber de 
către copii o constituie expediția' pio
nierească. In substanța Pi .pște o for
mă de cunoaștere, de lărgire sau a- 
profundare a cunoștințelor. „Bujorii 
Parîngului" se numește grupul de 
oionieri expediționari de la Școala ge- 
icrală nr. 5 din Petroșani, cu toții în
drăgostiți de munte, de aerul ozonat 
al înălțimilor, de mișcare. Traseele 
străbătute s-au extins mereu, In di
mineața zilei de 9 iulie am pornit spre 
munții Apuseni, zonă care ne atrăgea 
prin diversitatea itinerariului, istoria 

- plaiurilor prin care Craiul munților, 
Avram Xancu, își aduna moții la luptă 
Am vizitat localitatea Țebea, mormîntul 
luptătorului pașoptist, gorunul lui 
Horia și cel plantat în memoria înain
tașilor noștri de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ne simțim excepțional, sîntem veseli, 
optimiști și îneîntați de cele întâlnite, 
care ne îmbogățesc mintea și sufletul

Adrian RAlLEANU, 
corespondent

I
I

Tineretul hunedorean în preajma celui de al
X-lea Festival mondial al tineretului și studenților

(Urmare din pag. 1)

tru definirea profilului moral al 
tineretului nostru — se va des
fășura în acest an în județul 
Hunedoara în cadrul a 73 de 
șantiere ale tinerilor din școli, 
întreprinderi și instituții, care 
lucrează la construirea unor 
baze sportive ș: de agrement, 
în agricultură, la obiective so- 
cial-culturale, silvicultură și în 
alte sectoare. Se organizează 
brigăzi complexe din băieți și

fete care ajută constructorii la 
terminarea înainte de termen 
a unor investiții industriale și 
construcții de interes obștesc. 
Valoarea economiilor realizate 
prin entuziasta muncă patrioti
că a celor 10 000 de tineri hu
nedoreni se va ridica la peste 
20 milioane lei.

In plus, săptămîna 20 — 28 
iulie va fi declarată săptămîna 
record a tineretului hunedo
rean, o săptămînă bogată, atît 
în realizări pe linie de produc-

ție,,cît și în manifestări cultu
ral-educative, în acțiuni dedi 
cate cunoașterii tineretului lu
mii. Au loc întâlniri ale tineri
lor Hunedoarei cu studenți stră
ini aflați la studii la Institutul 
de mine din Petroșani, cu parti 
cipanți la alte ediții ale festi
valului. Cu ajutorul arhitect) 
lor de la Institutul de proiectări 
din Deva, în orașele Deva, Că 
Ian, Hațeg se vor prezenta 
me, diapozitive cu imagini 
diferite țări ale lumii.

— Cine va reprezenta
detul Hunedoara in delega 
tla română a festivalului ?

— Cei mai buni mineri, oțe 
lari, studenți, elevi ș.a. discu
tați și aprobați în adunările ge
nerale ale U.T.C., tinerii cei mai 
buni din județul Hunedoara. Ei 
vor duce la Berlin tradițional»' 
mesaj de prietenie, pace, mun 
■ă si colaborare cu toate for 

tele progresiste ale lumii. Ală
turi de ei. cei mai talentat! ti 
neri
prin muncă patriotică din ma
terialele economisite, mici ă- 
tentii. cadouri rare vor duce pe

fil 
din

IU

In locul unui răspuns de circumstanță, mai bine măsuri concrete
întreprinderea comercială 

locală de stat pentru ali
mentația publică Petroșani 
ne informează că articolul 
apărut în ziarul nostru nr. 
7 333 din 1 iunie a. c. „Pre
zențe prea active în irosirea 
timpului și a banilor" nu a 
rămas fără ecou. Conducerea 
întreprinderii este de acord 
cu constatarea ziarului că e- 
xistă o disproporție mult 
prea mare între ponderea 
modestă a preparatelor pro
prii de bucătărie și cantită 
țile de băuturi spirtoase ce 
se desfac prin unitățile apar
ținătoare din orașul Uricani. 
In consecință, „au fost lua
te o serie de măsuri con
cretizate printr-o mai bună 
aprovizionare a bazelor de 
producție (bucătării) cu ma
teriile prime necesare, diver
sificarea sortimentelor, re
clama comercială în unități 
a unor produse ce constituie 
specialitatea casei și a bu
cătarului". In încheiere, se 
menționează că „măsurile 
luate în această direcție și 
atenția ce va fi acordată în 
viitor va duce la îmbuna-

față de 
în pre-

lățirea substanțială 
situația existentă 
zent".

Am considerat că 
reintră pe făgașul normal și

lucrurile

există, se află situat Ia cîteva 
zeci de metri de restaurantul 
„Păltiniș", a funcționat cu 
puțin timp în urmă, cînd in 
afară de răcoritoare se ser-

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

ne pregăteam să facem cu
noscut acest fapt și cititorilor 
noștri, cînd, o relatare din 
Uricani a corespondentului 
nostru, Flavius Spirescu, 
ne-a cam pus pe gînduri. 
Iată conținutul ei pe scurt:

„Nimic mai firesc ca în 
puținele zile de caniculă de 
care avem parte în această 
vară să încercăm să 
corim cu o limonadă 
Lucrul acesta nu este 
Ia Uricani, unde nu
nici un chioșc cu răcoritoa
re. Mai bine zis, chioșcul

ne ră- 
rece. 

posibil 
există

veau aici și gogoși mult a- 
preciate de uricăneni. Acum; 
însă, chioșcul stă închis și 
cel care dorește o limonada 
trebuie să-și îndrepte pașii 
spre „Păltiniș" unde îl aș
teaptă un supliment de fum 
de țigară și posibilitatea de 
a se răzgîndi în privința a- 
Iegerii inițiale a băuturii. 
Iar în alternativa că este în
soțit de un copil, va trebui 
ca, după o matură chibzuin
ță, să tragă concluzia că e 
mai bine să renunțe".

Așadar, „Păltinișul" revine 
în actualitate ! Rentabilita
tea sa ridicată și preocupa
rea deosebită pentru realiza
rea sarcinilor de plan au 
sfîrșit prin a înlătura „con
curentul" pe care îl reprezen
ta... modestul chioșc de go
goși și limonada.

Nu încercăm să facem o 
analiză mai aprofundată asu
pra celor cuprinse în răs
punsul mai sus arătat ; deo
camdată considerăm că e su
ficientă „povestea limonăzii" 
pentru a ilustra măsura în 
care organele de resort vin 
în întâmpinarea solicitărilor 
de sezon ale uricănenilor. 
Așteptăm un nou răspuns, 
dar în locul optimismului de 
circumstanță sperăm să pri
mim precizarea că chioșcul 
în cauză a fost din nou des
chis. N-o fi el tot atât de 
rentabil ca ..Păltinișul" dar 
locuitorii Uricaniului il do
resc și asta trebuie -să con
teze !

B. MIHAI

hunedoreni au pregătii

-ele mai îndepărtate tneridiani 
numele priceperii, bogăției șl 
frumuseții plaiurilor românești. 
Vor figura, printre amintirile 
din România, miniaturi de 
lămpi de miner din Valea Jiu
lui ori Barza, frumoase cusă 
turi populare, șervetele, tăblițe, 
casete lucrate cu multă finețe 
în intarsie, tablouri cusute în 
goblen eșantioane de minere
uri montate în aramă, alături 
de miniaturi ale diferiteloi u- 
nelte de minerit, mingi îmbră
cate în blană și cuprinzînd con
turul patriei noastre ș.a., ‘ toate 
lucrate cu multă măiestrie, cu 
arta proverbială meșterilor din 
ținuturile hunedorene Fieca
re este un mesaj de prietenie 
sinceră și, în același timp un 
-.imbol al ocupațiilor specifice 
acestui județ bogat, în care își 
dau mîna armonios cele mai di 
verse ramuri industriale tn
:epînd de la minerit siderurgie 
onstructii. industrie ușoară s 

pînă la tradiționalele îndeletni 
ciri ale femeilor hunedorene 
meștere neîntrecute în alesă 
furi și cusături populare.

Exploatarea minieră 
Lonea
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Mesajul Delegației tineretului 
din România adresat Festivalului 

panafrican al tineretului
TUNIS 18 — Corespondents 

de 15 Mircea S. Ionescu : In ca
drul unei mari reuniuni, ținute 
miercuri la clubul „Bourse du 
Travail" din Tunis, tovarășul 
Constantin Boștină, membru al 
Biroului C.C. al U.T.C., preșe
dintele Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Ro
mânia, a prezentat mesajul de 
simpatie și solidaritate interna
tionalists al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist și Consiliului Uniunii A- 
sociațiilor Studenților Comu
niști din România, al întregului 
nostru tineret, adresat partici- 
panților la primul festival pan
african al tineretului.

După ce se subliniază că ac
tualul festival de la Tunis pre
cede cel de-al 10-lea Festival 
mondial al tineretului și stu
denților de la Berlin, în me
saj se arată printre altele : 
Prezența unei delegații din 

România la această însemnată 
manifestație a tineretului din 
țările Africii constituie o ex
presie concretă a bunelor re
lații de cooperare care s-au 
stabilit și se dezvoltă între 
Uniunea Tineretului Comunist 
și organizațiile de tineret pro
gresiste din țările continentu
lui african, un semn al spriji
nului activ pe care tinăra 'ge
nerație din țara noastră îl a- 
cordă tinerilor din Africa, în

lupta pentru consolidarea 
independenței naționale, pen
tru pace, democrație și pro
gres social".

Delegații și invitații prezenți 
în sală au subliniat cu vii a- 
plauze ideile exprimate în me
saj privind dorința tineretului 
român de a întări continuu re
lațiile de .cooperare cu tinere
tul progresist din Africa și din 
întreaga lume, cu toate forțele 
democratice, in lupta contra 
imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, pen
tru pace și progres social.

Tot în cursul zilei de 
miercuri, delegația de tineret 
din țara noastră a avut întâl
niri și convorbiri prietenești, 
schimburi de vederi cu delega
ți; din unele țări socialiste in
vitate Ia festival, cu grupuri 
de tineri din Angola, Mali, cu 
reprezentanți ai mișcărilor de 
eliberare „FRELIMO" și 
„ZAPU".

In cadrul programului gene
ral al festivalului, ziua de 
miercuri a fost consacrată so
lidarității cu popoarele din A- 
merica Latină și Asia. Mani
festările organizate cu acest 
prilej aus^cuprins întîlniri și 
schimburi de vederi între ti
neri africani și delegațiile din 
America Latină și Asia invita
te Ia Tunis.

Săptămîna culturii și tehnicii

românești in Peru
LIMA 18 (Agerpres). — In 

cel mai mare port peruan, la 
Callao, s-a deschis, sub auspi
ciile Ambasadei române din 
Lima și a Universității Națio
nale Tehnice din localitate, 
Săptămîna culturii și tehnicii 
românești. Cu acest prilej, am
basadorul României Mircea Ni- 
colaescu, a evidențiat efortu
rile poporului român pentru e- 
dificarea unei economii mo
derne, multilateral dezvoltate, 
iar generalul Alfonso Icochea 
de Vivanco, directorul Spitalu
lui militar central din Peru, 
care a vizitat recent România,

a prezentat impresii și aspecte 
din viata ecdnomică și socială 
a tării noastre.

In holul Universității Națio
nale Tehnice din Callao a fost 
deschisă, cu acest prilej, expo
ziția fotografică ..Realizări ale 
poporului român în 25 de ani 
de republică".

In cadrul săptămînii, vor fi, 
de asemenea, prezentate filme 
documentare despre România 
și vor avea loc conferințe des
pre comerțul exterior, indus
tria minieră aspecte din viața 
culturală și artistică din Ro
mânia.4

Plenara C. C. al P. C. Bulgar
SOFIA 18 (Agerpres). — La 

Sofia s-au deschis lucrările 
Plenarei C.C. al P.C. Bulgar. 
Raportul privind unele proble
me ale situației internaționale

a fost prezentat de Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria.

Lucrările plenșrei continuei.

Noul președinte al Republicii 
Afganistan

KABUL 18 (Agerpres). — 
Postul de radio Kabul a anun
țat că Sardar Mohammed Daud 
(fost prim-ministru în perioa- 
la anilor 1953-1963) a fost pro
clamat, miercuri, președinte al 
Republicii Afganistan, transmi
te agenția TASS. S-a anunțat,

totodată, că el urmează să de
țină și funcțiile de ministru de 
externe și ministru al apărării.

In numele autorităților repu
blicane, postul de radio Kabul 
a adresat populației țării un a- 
pel la disciplină și ordine, la 
continuarea normală a activită
ților.

Dezbaterile din Congresul S. II. A.
WASHINGTON 18 — Cores

pondentul Agerpres, C. Ale- 
xandroaie, transmite : Apropi- 
Indu-se data vacanței parla
mentare — 3 august — Congre
sul S.U.A. și-a intensificat rit
mul activității, trecind la abor
darea unora dintre cele mai ur
gente puncte ale agendei sale, 
în Comisia pentru căi și mij
loace a Camerei Reprezentanți
lor continuă dezbaterile asupra 
proiectului de lege pentru re
glementarea relațiilor comerci
ale ale S.U.A. cu restul lumii, 
proiect care prevede, între al
tele, acordarea de puteri depli
ne. președintelui pentru nego
cierea reformei sistemului 
monetar internațional, acorda
rea de către S.U.A. țărilor în 
curs de dezvoltare a unui sis
tem general preferențial, pu
nerea relațiilor comerciale ale 
Statelor Unite cu țările socia
liste pe bazele clauzei națiunii 
cele mai favorizate și altele.

Comisia Senatorială pentru 
relații externe a adoptat un 
proiect d-e lege prin care se

Interzice oricărei instituții gu
vernamentale, inclusiv Agenți
ei Centrale de Investigații 
(C.I.A.), de a influența alege.- 
rile dintr-o tară, străină prin fi
nanțarea propagandei electora
le. a vreuneia din taberele po
litice. Generată de intervenția 
C.I.A. și a Societății I.T.T. în 
alegerile din. Chile, din anul 
1970 legea prevede pedepse 
cu închisoarea și amenzi pen
tru orice persoană care oferă 
sau primește fonduri destinate 
unor asemenea scopuri.

Comisia juridică a Senatului 
a adoptat un proiect de lege 
care prevede ca toate acordu
rile executive ce vor fi înche
iate de S.U.A. cu alte state să 
fie, in mod obligatoriu, supu
se dezbaterilor Congresului. A- 
cest proiect de lege derivă din 
faptul că, în trecut, acordurile 
încheiate de S.U.A. cu țările 
pe ale căror teritorii se află 

> baze militare amețlcane nu au 
fost supuse dezbaterilor foru
lui legislativ suprem al țării.

ULTIMELE ȘTIRI
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Cuvin Iul reprezentantului român in Comitetul de

GENEVA 18 (Agerpres). 
Comitetul de Coordonare 
Consiliului Economic și So
cial al O.N.U., ale cărui lu
crări continuă la Geneva, a 
dezbătut problema ajutorului 
economic acordat de Națiunile 
Unite Zambiei, ca urmare a 
închiderii frontierelor acestei 
țări cu Rhodesia de Sud.

Luînd cuvîntul în Comitet, 
reprezentantul român Valeriu 
Florean a arătat că România 
se pronunță cu consecvență 
pentru respectarea dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, în 
cu interesele și 
proprii, militînd 
carea rezoluțiilor 
adoptate în cadrul 
menite să pună capăt domina
ției coloniale și politicii de 
discriminare rasială din Rho
desia de Sud.

Așa cum o demonstrează re
alitățile zilelor noastre, a su
bliniat vorbitorul, regimul ra
sist din Rhodesia, ca, de alt
fel, și cel din Africa de Sud, 
s-a dovedit a fi un pericol

al

conformitate 
aspirațiile 

pentru apli- 
și măsurilor 

O.N.U.,

Convorbiri 
Janos Kadar — 
Fam Van Dong
BUDAPESTA 18 (Agerpres). 

— Janos Kadar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., l-a primit, 
miercuri, pe Fam Van Dong, 
membru 
C.C. al 
Muncesc 
ministru 
Vietnam, care se află în Un
garia în fruntea unei delegații 
de partid și guvernamentale, 
transmite agenția MTI.

al Biroului Politic al 
Partidului celor ce 
din Vietnam, primul 
al Guvernului R. D.
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permanent și o amenințare 
constantă pentru statele afri
cane independente vecine, care 
își consacră eforturile unei 
dezvoltări libere. Aceasta a- 
testă primejdia pe care o re
prezintă pentru independența 
popoarelor și pentru pace e- 
xistența și menținerea regimu
rilor rasiste, care sfidează co
munitatea internațională, pro- 
movînd o politică de forță și 
dictat, de amestec în treburile 
interne ale altor popoare.

Exprimînd sprijinul și soli 
daritatea poporului român cu 
lupta popoarelor africane pen
tru apărarea independenței și 
suveranității naționale, repre
zentantul român a arătat că 
acțiunea întreprinsă în cadrul 
O.N.U. pentru ajutorarea Zam
biei constituie o expresie a 
luptei împotriva rasismului și 
dominației imperialiste, o ma
nifestare a solidarității comu
nității internaționale cu cauza 
dreaptă a poporului zambian.

• Postul de televiziune 
British Broadcasting Corpora- 
ion" a transmis un program 

consacrat perspectivelor favo
rabile ale colaborării și coope
rării economice dintre Marea 
Britanie și România. In cadrul 
programului s-a reliefat avfn- 
tul dezvoltării multilaterale a 
economiei țării noastre, care o- 
feră noi și mereu mai largi po

Mitingul de ia Budapesta cu prilejul 
vizitei delegației

BUDAPESTA 18 (Agerpres). 
— Cu prilejul vizitei pe care 
o face în R. P. Ungară de
legația de partid și guverna
mentală a R. D. Vietnam, la 
Combinatul „Csepel" din Bu
dapesta a avut loc un miting.

Luînd cuvîntul, Jeno Fock, 
membru al Biroului Politic al 
C. C. al P.M.S.U., președinte
le guvernul.ui R. P. Ungare, a 
relevat solidaritatea poporu
lui ungar cu lupta poporului 
vietnamez și sprijinul pe care 
l-a acordat R. P. Ungară Re
publicii Democrate 
în lupta 
agresiunii, 
sitatea ca 
prevăzută
Paris, să. se transforme într-o 
pace trainică în Vietnam.

La rîndul său, Fam Van 
Dong, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidgjui ce
lor ce Muncesc din Vietnam, 
primul ministru al guvernului 
R. D. Vietnam, a arătat că 
acordul de la Paris reprezintă 
o mare victorie în războiul

R. 0. Vietnam

Vietnam 
acesteia împotriva 
El a subliniat nece- 
încetarea focului, 
de acordul de la

antiimperialist, că el este 
victorie a țărilor socialiste, 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale, a po
poarelor din lumea întreagă. 
Fam Van Dong a reliefat că 
guvernul R. D. Vietnam și 
Guvernul Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud militează pentru 
înfăptuirea consecventă și cu 
seriozitate a acordului de la 
Paris privind încetarep răz
boiului și restabilirea p’ăcii în 
Vietnam.

tul dezvoltării multilaterale a

sibilități de cooperare cu alte

Tanzaniei,

relevat că 
partizana i- 

îndreptate 
colonialls-

Britanie și România. In cadrul 
programului s-a reliefat avfn- 
tul dezvoltării multilaterale a 
economiei țării noastre, care o- 
feră noi și mereu mat largi po
sibilități de cooperare cu alte 
țări.

/
țări.

/

• Todor Jivkov, președinte
le Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, l-a primit pe minis
trul de externe al Turciei. Ha- 
luk Bayulken, aflat într-o vizi
tă oficială în Bulgaria. După 
cum relatează agenția B.T.A., 
convorbirea s-a referit la un 
cerc larg de probleme ale situ
ației internaționale și ale co
laborării bilaterale.

• Un purtător de cuvînt al 
Ministerului de Externe al R.D. 
Germane a condamnat metode
le folosite de Portugalia pentru 
reprimarea luptei de eliberare 
din Angola, Mozambic și Gui- 
neea-Bissau și a 
R.D. Germană este 
nițiatlvelor O.N.U. 
împotriva politicii 
te portugheze.

Comunicatul comun al Partidului Baas și P.C. Irakian
privind acordul lor asupra „Cartei acțiunii naționale**

Apelul la unitate adresat 
poporului de c^tre 

guvernul chilian
SANTIAGO DE CHILE 18 

(Agerpres). — Guvernul chili
an a adresat poporului un a- 
pel la unitate, subliniind, în
tr-un comunicat dat publici
tății, că „situația politică din 
(ară a devenit extrem de gra
vă în urma hotărîrii organiza
ției profasciste autointitulate 
„Patrie și libertate" de a-și 
continua, în cladeslinitate, ac
tivitatea sedițioasă îndreptată 
împotriva Unității Populare.

„Acțiunea disperată a grupu
rilor de extremă dreaptă — 
se arată în comunicat —- poate 
să provoace acte cu consecin
țe ireparabile. Forțele politice 
din țară trebuie să analizeze 
situația la scară națională și 
să-și expună adevăratele 
ziții".

Comunicatul precizează 
guvernul va continua să-și
deplinească atribuțiile sale și 
să împiedice declanșarea unui 
război civil în Chile.

po-

că 
in-

Cursul dolarului continuă să 
scadă pe piețele occidentale
Cursul dolarului american a 

continuat miercuri să scadă pe 
piețele occidentale fără vreun 
motiv special, aparent, după 
cum relevă agenția United 
Press International. Singura ex
plicație este lip’ 
in moneda americană — decla
ră experții, care adaugă că 
ceva trebuie să se întîmple 
în curînd pentru a se opri acest 
declin continuu.

La Frankfurt pe Main, do
larul a avut un preț de fixare 
foarte scăzut 
mărci 
venit i 
fiind i 
2,2975 
pentru 
vizei

mal. Singura ex- 
jsa de încredere

de 2,2880 
—, după care și-a re- 

într-o oarecare măsură, 
cotat la închidere la 
mărci. Se precizează că, 

i a ameliora cursul de- 
umericane, Bundes- 

bankul a absorbit aproximativ 
4 milioane dolari. La Paris, 
moneda S.U.A. a coborît din 
nou sub nivelul de 4 franci, 
pentru a patra oară în mai

de două săpiămîni. Pari- 
de marți fusese de 4,0225 

pentru un dolar.

puțin 
tatea i 
franci 
Cursuri inferioare cotelor ul
timelor zile au fost înregis
trate pe majoritatea piețelor.

Cursul aurului s-a menținut 
la nivelurile înalte din ultima 
perioadă, cel mai scăzut preț 
— 119,50 dolari — fiind înre
gistrat la Londra, iar cel mai 
ridicat — 123,75 dolari — la 
Paris.

Reflectînd credința generală 
că o scădere prea accentuată 
a cursului dolarului nu poate 
fi permisă, ziarul britanic 
„Financial Times", afirmă, ba- 
zîndu-se pe „surse din cercuri 
oficiale", că este posibil ca 
băncile centrale să înceapă 
într-un viitor foarte apropiat 
să vîndă aur pe piețele libere.

(Agerpres).

BAGDAD 18 (Agerpres). — 
Partidul Baas, de guvernământ, 
și Partidul Comunist Irakian 
au dat publicității un comu
nicat comun, prin care anun
ță acordul lor asupra „Cartei 
acțiunii naționale" și a reguli
lor de procedură ale Frontu
lui Național Progresist din 
Irak — informează postul de 
radio Bagdad, reluat de agen
țiile MEN, Associated Press și 
France Presse. Comunicatul 
privind realizarea acestui a- 
cord a fost semnat, la -1-7 iu
lie, în numele Partidului Baas, 
de președintele țării, genera
lul Hassan Al Bakr, care este 
și «secretar general al partidu
lui, și de Aziz Mohammed, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Irakian.

In document se arată că 
acordul reaJlizat este fructul

unui dialog serios între Parti
dul Baas și P. C. Irakian și. 
constituie „baza pentru acțiu
nea în cadrul unui Front Na
țional Progresist". Desfășura
rea mișcării revoluționare în 
Irak — adaugă comunicatul — 
„a scos în evidență importanța 
deosebită a alianței și coope
rării forțelor revoluționare în 
cadrul unui front unificat". 
Totodată, cele două partide 
subliniază că „Frontul Națio
nal Progresist reprezintă o 
necesitate în vederea rezolvă
rii problemei kurde", conside- 
rînd că se impune „prezenta, 
alături de ele, a Partidului 
Democrat Kurd".

Luînd cuvîntul la ceremo 
nia semnării comunicatului 
prin care se anunță acordul 
dintre cele două partide, pre
ședintele Hassan Al Bakr a 
subliniat că acesta reprezintă

un moment de însemnătate is
torică în relațiile dintre Parti
dul Baas și Partidul Comunist 
Irakian. Totodată, el a men
ționat, potrivit agenției MEN, 
că vor ----- ’*■ ------
pentru realizarea unui 
similar cu Partidul Democrat.

@ Președintele
Julius Nyerere, a acceptat pro
punerea făcută de președinte
le Republicii Burundi, Michel 
Micombero, de a se întîlnl 5 a 
Dar Es Salaam pentru a exatri i 
na problemele legate de tensi
unea de la frontiera dintre ce
le două țări.

avea loc convorbiri 
acord

♦

La 18 km
de Pnom Penh

CAMBODGIA 18 (Agerpres).
- In ultimele 24 de ore, for

țele patriotice și-au continuat 
cu o intensitate sporită atacu
rile împotriva trupelor lonno- 
liste în puncte tot mai apropi
ate de capitala cambodgiana. 
După cum transmite agenția 

■Reuter, patru din principalele 
șosele de acces spre Pnom 
Penh sînt tăiate do patrioți la 
mai puțin de 20 de kilometri 
depărtare de capitală.

Pe de altă parte, agenția 
France Presse relatează că pa
triots au forțat trupele lonno- 
liste să evacueze poziția întări
tă de la Tuol Leap, situată la 
18 kilometri vest de Pnom 
Penh.

Ș La noua întîlnire consul
tativă care a avut Ioc, în su
burbia pariziană la-Celle-Saint- 
Cioud, între reprezentanții Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de Sud și cei ai administrației 
saigoneze, conducătorul dele
gației G.R.P.. Nguyen Van 
Hieu, a avansat. în numele gu
vernului său, o propunere pri
vind încheierea grabnică a u- 
nui acord asupra garantării 
drepturilor democratice ale 
populației sud-viefnameze.

@ Iahtul neozeelandez „Fri”, 
aflat în apele atolului Muru- 
roa. Ia bordul căruia se află 
un qrup de militanți pacifiști 
care protestează față de pro
gramul francez de experiențe 
nucleare în atmosferă, a fost 
somat de o navă militară a 
Franței să părăsească zona In
terzisă, relatează agenția 
France Presse. La Wellington- 
cartierul general al marinei 
neozeelandeze a anunțat că na
va franceză a remorcat iahtul 
pînă ia limita acestei zone.

• Mesajul adresat d^
torilor de

Anwar Sadat conducă- 
la Tripoli

CAIRO 18 (Agerpres). — Du
pă cum anunță agenția M.E.N., 
președintele Republicii Arabe 
Egipt, Anwar Sadat, a adresai 
lui Moamer El Geddafi, pre
ședintele Consiliului Coman
damentului Revoluției din Li
bia, și celorlalți membri ai a- 
cestui organism un mesaj in 
care se pronunță pentru „con
tinuarea unor convorbiri se
rioase, obiective și responsabi
le în vederea realizării proiec
tatei uniuni dintre cele două 
țări". Totodată, Șeful statului 
egiptean subliniază că tara sa 
este preocupată și va acționa 
în continuare pentru desăvîr- 
șirea măsurilor pe calea reali
zării uniunii cu Libia.

. Președintele Sadat, relevă a- 
genția M.E.N., a transmis a-

cest mesaj conducătorilor de 
la Tripoli în legătură cu „pro
iectul unui marș popular libian 
spre frontiera cu Egiptul și, a- 
poi, spre Cairo, in favoarea re
alizări; unei uniuni imediate și 
integrale între cele două țări". 
El a apreciat că „o asemenea 
acțiune ar putea să deschidă 
calea dușmanilor uniunii și 
revoluției".

*

Măsuri adoptate de miniștrii agriculturii 
ai țărilor membre ale C. E. E.

18 (Agerpres).
din 
ile 
re-

ai

r
Miercuri, agenția M.E.N. a 

anunțat că Hafez Ghanem, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Socialiste Ara
be din Egipt, care se află în- 
tr-o vizită la Damasc, a plecat 
cu un avion special spre loca
litatea libiană Benghazi.

BRUXELLES
— Miniștrii agriculturii 
cele nouă țări membre 
Pieței comune au încheiat 
uniunea consacrată examinării 
consecințelor penuriei de soia 
și cereale furajere după redu
cerea substanțială a exportu
rilor americane de 
ceea ce privește < 
rea crescătorilor 
din țările C.E.E. 
furajere nu s-au 
cit măsuri parțiale, 
agenția France Presse. O hotă- 
rire definitivă urmează să fie 
luată după convorbirile pe ca-

soia. In 
aproviziona- 

de animale 
cu produse 
realizat de- 

apreciază

re le va purta săptămîna a- 
ceasta, la Washington, vice
președintele Comisiei G.E.E., 
Pierre Lardinois, care va pro
specta intențiile exportatori
lor americani de soia.

Totodată, miniștrii agricultu
rii au hotărît o serie de mă
suri între care suplinirea pro
duselor de soia în furajarea â- 
nimalelor cu alte produse, în 
cazul în care rezultatul consul
tărilor cu producătorii ameri
cani va fi negativ și limitarea 
exporturilor de cereale furaje
re și zahăr.

a

JOI, II» ÎULIE

PETROȘAN1 — 7 Noiem
brie : Ceața ; Republica : Co
pilul sălbatic ; PETRILA: Ma
nia grandorii; ANINOASA: 
Rîul negru ; LONEA — Mine
rul : Grăsuna ; VULCAN : A 
fost odată un polițist ; LU- 
PEN1 — Cultural: In umbra 
violenței; URICANI: Osceo-

5,00 Buletin de știrii ; 
Dragi mi-s cîntecul și jocul; 
6,00 - 8,08 Radioprogramul di_-

mlneții; 8,08 Matineu muzical; 
8,30 La microfon, melodia 
preferată ; 9,00 Buletin de
știri ; 9,30 Odă limbii române; 
10,00 Buletin de știri ; 10,30
Cinstim cu trainică iubire 
Partidul Comunist Român ; 
11,00 Buletin de știri; 11.30 
Corul Radioteleviziunii; 12,30 
Intilnire cu melodia popu
lară și Interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal ; 13,30 Con
cert de prinz ; 14,00 Compozi
torul săptămînii ; 15,00 Bule
tin de știri ; 15,05 Tribuna ra
dio ; 15,40 „Cîntecul Hidro
centralei de pe Argeș" ; 16,00 
Radiojurnal; 16,15 Muzică 
populară ; 16,35 Melodii de 
Richard Batzer ; 17,00 Antena 
tineretului; 17,45 Melodii
populare ; 18,00 Orele serii ; 
20,00 Zece melodii preferate; 
21,00 Să urce națiunea spre 
comunism, in zbor I ; 22,00
Radiojurnal, 22,30. Festivalul

național de muzică ușoară — 
Mamaia 1973; 23,20 Contert 
de seară ; 24,00 Buletin de 
știri ; 0,03—5,00 Estrada noc
turnă.

Curs de limbă france
ză. Recapitulare (2); 
Prietenii lui 
Telex.
Tehnic-club ( 
Bucureștiul 
cut (reluare).

10,45 Telecinemateca. O 
noapte furtunoasă, (re
luare).

11,55 Microrecital Mihaela 
Mihai.

9,00

9,30
10,00
10,05
10,25

Așchiuță.

(reluare).
necunos-

12,45

Panoramic științific, 
(reluare).
Patrie-n amiază Emi
siune de versuri.
Telejurnal.

Seară pentru tineret. 
24 de. ore. Din țările 
socialiste.
Univers beethovenian. 
Concertul nr. 4 pentru 
pian și orchestră.

Sport — Telex — Sport — Telex
—/--------------------------------------------------------------

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

13,00
15,30—17,00 Matineu de va

canță. Omul amfibie — 
producție a studiourilor 
sovietice.

17,30 Emisiune în limba ma
ghiară.
Telex.
Publicitate.
Pe un picior de plai ; 
Un an de bogate 
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.

1 W*!

18,30
18,35
18,40
19,00

20,00

tn-

de
al

de
Ma-

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : 
grade ; Paring

Minimele : 
grade ; Paring

de

Petroșani
24 grade.

Petroșani
16 grade.

31
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PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme frumoasă 
și călduroasă cu cer variabil. 
Pe alocuri vor 
tații slabe sub 
verse însoțite 
electrice. Vînt
potrivit din sectorul sudic,.

cădea preclpi- 
formă de a- 
de descărcări 
slab pină la

După cum s-a mai anunțat, 
campionatul categoriei A la 
fotbal va începe la 12 august. 
La această ediție, în lupta pen
tru cucerirea titlului de cam
pioană a țării, sînt anqajate 18 
echipe. In prima etapă vor a- 
vea loc următoarele meciuri : 
Dinamo București — F.C. Con
stanța ; C.F.R. Cluj — Petrolul; 
Steaua — C.S.M. Reșița ; Stea
gul Roș» Brașov — U.T. 
Arad ; Jiul Petroșani — 
Universitatea Craiova ; Po
litehnica Timișoara — A.S.A. 
Tg. Mureș ; S.C. Bacău 
— Rapid București ; F.C. Argeș 
Pitești — Universitatea Cluj ; 
Politehnica Iași — Sportul Stu
dențesc. Turul se va încheia 
la 9 decembrie.

★
Miercuri la amiază, la sediul 

clubului sportiv „Progresul" 
din Capitală a avut loc o con
ferință de presă prilejuită de 
desfășurarea meciului de te
nis dintre echipele României 
și Noii Zeelande, contînd pen
tru semifinalele zonei europe
ne a „Cupei Davis". Răspun- 
zînd întrebărilor ziariștilor, 
campionul român Ilie" Năstase 
a spus, printre altele : „Meciul

se anunță foarte dificil. Căldu
ra mare va putea influența ca
litatea jocului. No.’ avem avan
tajul terenului. Aceasta pentru 
că oaspeții, în general, joacă 
pe terenuri acoperite cu iarbă. 
Vom depune toate eforturile 
pentru a obține calificarea". 
Căpitanul nejucător al echipei 
Noii Zeelande, John Lokington. 
a declarat. Următoarele : „Te- 
nistnenii noștri se acomodează 
greu cu terenurile acoperite cu 
zgură din Europa. In acest an 
insă, ne-am pregătit mai devre
me pe astfel de terenuri. E- 
levii mei au jucat mai mult ca 
altă dată. Desigur, meciul este 
deschis oricărui rezultat. Gaz
dele au un jucător de mare cla
să în Ilie Năstase, greu de în
vins. Formația noastră este o- 
moqenă. avînd doi jucători de 
forte eqale, Onny Parun și 
Brian Fairlie, precum și un cu
plu valoros pentru proba de 
dublu".

In cursul zilei de ieri, tenîs- 
menii români Ilie Năstase, Ion 
Sântei. Toma Ovici și Viorel 
Marcu s-au antrenat sub îndru
marea căpitanului nejucător 
Tache Caraluiis. La ore diferi
te s-au antrenat și membrii e-

chlpei Noii Zeelande. AstSzî, 
la ora 12,00, are loc tragerea 
la sorți pentru stabilirea parti
delor care vor avea loc vineri, 
ora 14,00 (primele două probe 
de simplu), sîmbătă (proba de 
dublu) de la ora 16,00 și dumi
nică (ultimele două probe de 
simplu) de la ora 14,00.

★
Astă-seara, pe ringul arenei 

„23 August" din Capitală, va 
avea loc. întîlnirea amicală de 
box dintre echipele de tinerel 
ale României și S.U.A. Meciul 
suscită un interes deosebit, ia 
ambele formații evoloînd tine
re speranțe care-și încep „ro
dajul" în vederea Jocurilor O» 
limpice de la Montreal. Se vor 
desfășura partide Ia 11 catego
rii de greutate, de la „semitnus- 
că“ la „grea". Echipa țărf! 
noastre va avea următoarea al
cătuire : P. Dragu, N. Robu, Al, 
Barbu, V. Soroceanu, C. Haj- 
nal, N. Truță, I. Dimache, 1, 
Răducu, I. Istrate, M. Simon și 
I. Siliște. Echipa americană a- 
re în componentă printre alții 
pe greul Jim Chapman și pe 
semigreul Tommy Brooks. Sîm
bătă, echipa S.U.A. va evolua 
la Brăila.
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