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șl Judelui Tulcea
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Cincinalul înainte de termen!
Cronica marii întreceri se îmbogățește

zi de zi cu noi fapte de muncă
V

t>
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Noi dotări 
în abatajul 

frontal tinde 
s-a născut 

inițiativa „Două 
cicluri în plus 

pe lună“
Intr-un abataj în care fie

care schimb „se închide pe 
ciclu", după cum se exprimă 
minerii, a fost luată o nouă 
măsură tehnologică pentru 
creșterea. producției în 
schimburile de tăiere și puș- 
care. Este vorba de abatajul 
frontal condus de minerul

X._____________________________

Petre Constantin, din cadrul 
sectorului IV. al minei Lu
peni. în care, de cîteva zile 
susținerea se face cu grinzi 
lungi de 1,60 m, în locul 
grinzilor scurte întrebuința
te pînă acum. In acest fel se 
asigură o creștere a viteze
lor de avansare și, implicit, 
a productivității muncii și 
producției de cărbune.

Amintim, cu acest prilej, 
că din abatajul comunistului 
Petre Constantin, Erou al 
Muncii Socialiste, a pornit 
cu un an în urmă o inițiati
vă de mare valoare practică: 
două cicluri în plus, pe lu
nă, în abatajele frontale. In 
situația dotării abatajului cu 
noua grindă, cele două cicluri 
ce vor fi extrase în plus 
cîștigă în valoare, depășiri
le de plan rezultate numai 
din aceste cicluri fiind spori
te față de cele obținute pînă 
acum.

Dotarea abatajului cu 
grinzi de 1,60 m constituie o 
nouă preocupare aconduce- 
rii minei Lupeni pentru spo
rirea producției de cărbune.

Ritm viguros în muncă
întrecerea 

mai mult 
care se desfășoară în 
aceste zile cu multă 
vigoare în cadrul 
sectorului I al minei 
Uricani consfințește 
rezultatele bune pe 
care le înregistrează 
brigăzile conduse de

pentru 
cărbune

Toader Ștefan și Va
sile Agheorghiesei. 
Lucrind la abatajele 
cameră nr. 7 și, res
pectiv nr. 8, din blo
cul III, cele două 
brigăzi înregistrea
ză o depășire de pes
te 200 de tone de 
cărbune față de ni-

velul planificat, re- 
alizînd o bună pro
ductivitate a muncii.

Rezultatele bune 
pe care le înregis
trează cele două bri
găzi își au originea 
în munca rodnică pe 
care o 
minerii 
Valentin

desfășoară 
Emil Guță,
Ursu, Io-

nel 
cu, 
din 
der 
lae 
Vintilă, Florea 
doreanu, Vasile Cu- 
cu — din brigada 
condusă de Vasile 
gheorghiesei — 
alții.

Ariton, Ion Nei- 
Ion Ciobanu — 
brigada lui Toa- 
Ștefan — Nico- 
Sultan, Ștefan 

To-

A- 
Și

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
.președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, și general de armată 
Jean Bedel Bokassa, președin
tele Republicii Africa Centra
lă, au făcut, miercuri, 
în municipiul și 
Tulcea.

Cei doi șefi de Stat 
însoțiți de Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului 
exterior, Vasile Patilineț, mi
nistrul economiei forestiere și 
materialelor de construcții, 
Bujor Almășan, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, 
Gheorghe Popescu, ambasado
rul României la Bangui, pre
cum și de persoanele oficiale 
centrafricane — Louis Ala- 
zoula, ministrul delegat la 
președinție, însărcinat cu mi
siuni speciale, Alexis Tacheo- 
uti, secretar de stat la preșe
dinție, însărcinat cu secretari
atul general, Magloire Bomba, 
ambasador itinerant la Minis
terul Afacerilor Externe, Al
berto Sato, ambasadorul Re
publicii Africa Centrală la 
București.

Vizita a oferit președinților 
Nicolae Ceaușescu și Jean Be
del Bokassa un cadru propice 
pentru continuabea schimbu
lui de vederi atît de fructuos 
purtat în aceste zile și desfă
șurat sub semnul dorinței și 
voinței comune de a întări și 
extinde, pe mai departe, prie-

o vizită 
județul

au fost

tenia și colaborarea 
rile și popoarele noastre, 
care le despart distanțe de mii 
de kilometri, dar pe care le 
apropie aceleași sentimente de 
stimă și respect, aspirațiile 
spre progres, pace și bunăsta
re. Ea a reprezentat, totodată, 
pentru înaltul oaspete un nou 
și semnificativ prilej de a lua 
contact nemijlocit cu viața și 
activitatea creatoare a poporu
lui nostru, cu realizările de 
seamă ale oamenilor muncii 
obținute pe calea edificării so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, realizări pe care 
președintele Bokassa le-a a- 
preciat elogios și în timpul a- 
cestei noi șederi în România, 
subliniind că ele sînt urmărite 
cu interes și sinceră bucurie 
de poporul țării sale.

Și de această dată,: șeful sta
tului centrafrican a fost mar
torul unor vibrante și sponta
ne manifestări de dragoste și 
considerație față de conducă
torul României socialiste, de 
profunda amiciție și stimă față 
de poporul Republicii Africa 
Centrală si președintele Bo
kassa.

Iată simțămintele cu care 
i-au întîmpinat locuitorii ju
dețului Tulcea pe cei doi șefi 
de stat, simțăminte pe care 
le-am regăsit plenar exprimate 
pe întreaga durată a vizitei.

...Este ora 9,00. Elicopterul 
oficial, la bordul căruia se află 
președinții Nicolae Ceaușescu

dintre ță- 
pe

și Jean Bedel Bokassa, deco
lează din stațiunea Neptun, 
cu direcția municipiul Tulcea. 
De la altitudinea la care se 
zboară, se distinge frumoasa 
priveliște a litoralului, cu sta
țiunile sale elegante, moder
ne, care cunosc și în acest se
zon estival o mare afluență de 
turiști români și străini. Ma
rea de smarald se pierde îh 
orizontul nesfîrșit. Privirea 
este atrasă, apoi, de cîmpia do
brogeană, devenită, prin or
ganizarea superioară, socialis
tă, a muncii, prin mecaniză
ri intensivă, prin irigații, un 
pămînt la fel de roditor ca 
Bărăganul. Pe ogoarele ei mă
noase. se desfășoară, unim, 
cu intensitate lucrările cam
paniei de vară, care antrenea
ză într-un efort unit hărnicia 
a sute de mii de țărani co
operatori. Se succed, de ase
menea, renumitele podgorii șl 
livezi dobrogene, sate mult în
tinerite, în anii socialismului. 
Se zăresc însemnele puterni
cei industrializări a acestui 
străvechi pămînt al țării — si
luetele impunătoare ale unor 
mari întro,. aderi, ridicate în 
ultima vreme. Se survolează 
zona unde se va ridica comple
xul hidroenergetic și de trans
port Dunărea—Marea Ni. . â. 
Realizarea acestui important 
obiectiv economic a fost ana-

(Continuare în trag, o 4-a)

Pe măsura depășirii
Sectorul II al minei Paroșeni s-a situat 

la sfîrșitul primului semestru pe un loc 
fruntaș în întrecerea ce se desfășoară în 
aceste zile între minerii Văii Jiului. Acest 
harnic colectiv de muncă a depășit planul 
de producție brută cu peste 10 300 de tone, 
în condițiile realizării nivelului planificat 
al productivității muncii.

Rezultatele economice bune au atras 
și realizarea unor cîștiguri sporite din 
partea salariaților sectorului, salariul me
diu planificat fiind depășit cu aproape 300

sarcinilor de plan
de lei pe post. Aprovizionarea ritmicăde lei pe post. /Aprovizionarea ritmica cu 
materiale și piese de schimb, organizarea 
corespunzătoare a reviziilor și reparațiilor, 
asigurarea asistenței tehnice a locurilor 
de muncă au fost cîteva din elementele 
care au stat la baza succeselor obținute. 
Determinantă a fost, însă, mobilizarea e- 
xemplară în preluarea și rezolvarea sar
cinilor de plan, a acestui colectiv din rîn- 
dul căruia s-au evidențiat, în repetate 
rîriduri, brigăzile conduse de Titu Teacen- 
co, Nicolae Brutu și Iosif Vincze.

Tineri în acțiuni de muncă 
patriotică

0 cerință de prim ordin

Ce influentă

municipal 
îndrumat și s-a 
permanență ca 

organizațiile de

INTEGRALA A PLANULUI

In lumina indicațiilor con
ducerii superioare de partid 
și de stat, a sarcinilor încre
dințate, comitetul 
de partid a 
preocupat în 
organele și 
partid, organele colective de 
conducere din unitățile eco
nomice, beneficiare de inves
tiții productive și social-cul- 
turale, să soluționeze proble
mele majore de creere a con
dițiilor, optime, necesare în
deplinirii ritmice a sarcini
lor de plan. S-au stabilit, din 
timp, măsuri pentru asigura
rea unei conlucrări cît mai 
eficiente între proiectanți, 
constructori și beneficiarii de 
investiții. Comandamentul 
municipal de investiții anali
zează, săptămînal, realizările 
obținute, modul cum se res
pectă graficele de execuție și 
cum se soluționează operativ 
problemele de ordin tehnic și 
organizatoric de pc șantiere. 
Ca urmare, în primul semes
tru al anului în curs, s-au ob
ținut rezultate în general bu
ne în acest domeniu de acti
vitate.

Pe ansamblul municipiului, 
planul de investiții a fost re
alizat în proporție de 101,2 la 
sută, din care la construcții 
montaj 102.2 la sută, ceea ce 
reprezintă 50,2 la sută, respec
tiv, 48.2 la sută, din planul a- 
nual. Lucrările de construcții 
montaj executate în antrepri
ză au fost îndeplinite în pro
porție de 100,7 la sută. Au 
fost puse în funcțiune insta
lația de extracție la puțul nou 
și stația de sortare — însilo- 
zare de la mina Vulcan, sta-

ția de ventilatoare de la sui
torul centru și funicularul de 
la mina Petrila ca și alte nu
meroase utilaje independente 
în valoare de peste 140 mili
oane lei. Pe plan social-cultu
ral, conform graficelor de exe
cuție și dare în folosință, au 
fost predate 342 . apartamente, 
o cantină-cămin pentru nefa- 
miliști la Lupeni, cantina și 
căminul Liceului industrial și 
alte obiective. Merită să fie e- 
vidențiată activitatea desfășu
rată de colectivele de muncă 
de la C.C.P., I.U.M.P.. F.I.L.P., 
E.G.C.. iar dintre șantierele 
de construcții' de Ia I.E.H.S., 
I.C.F., și 71 Construcții Căi 
Ferate, care, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de 
partid au îndeplinit și depă
șit în mod exemplar sarcinile 
de plan.

Rezultatele obținute puteau 
fi însă și mai rodnice dacă 
toți beneficiarii de investiții 
și toate colectivele de pe șan
tierele de construcții și-ar fi 
îndeplinit integral sarcinile 
semestriale. Unitățile econo
mice I.F.A. ..Viscoza" Lupeni. 
C.C.S.M., F.M.P.P., Institutul 
de mine, Oficiul Județean de 
Turism și întreprinderile co
merciale locale de stat au în
deplinit planul de investiții 
doar în proporție de 46,7 —
77.3 la sută. Șantierul 
T.C.M.M.. și-a realizat lucră
rile de construcții montaj doar

Sprijin dat producției de cărbune
In cadrul săptămihii 

„record" inițiată de 
Comitetul municipal 
U.T.C. Petroșani, la 
toate exploatările mi
nieră s-a organizat du
minică o zi în sprijinul 
producției, sub seninul 
cinstirii „Zilei mineru
lui" și a Festivalului 
Mondial al Tineretului, 
ce se va desfășura în 
curînd la Berlin.

însuflețiți de îndem
nurile secretarilor orga
nizațiilor U.T.C. și de 
membrii comitetelor 
U.T.C. din exploatările 
miniere, tinerii aii răs
puns chemării prin fap
te, hotărîți să dea noi 
dimensiuni prezenței 
lor in brigăzile de mun
că voluntar-patriotică, 
avînd în memorie în 
permanență întrecerea 
lansată de C.C. al 
U.T.C., sub deviza : „Ti
neretul, factor activ în 
îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen". 
Tinerii au fost prezenți 
la :

EXPLOATAREA MINIERA 
LUPENI: Aici, au participat 
65 de tineri la acțiunea de 
sprijinire a producției. A- 
ceștia au încărcat 40 de căru
cioare cu material lemnos, 27 
de vagoneți cu betonite și 
au descărcat un vagon cu 
seîndură. S-au evidențiat ti
neri ca : Oprea Ionele, Nico
lae Doroftei, loan Săvulescu, 
Traian Moldovan, Ioan Budil- 
ceanu, Gheorghe Chițimia, 
Nicolae Gălan, Tiberiu Man.

EXPLOATAREA MINIERA 
PETRILA : Au participat 30 
de tineri care au lucrat efec
tiv dînd un plus de 60 de tone 

-cărbune. S-au evidențiat, ti
nerii : Marin Bîrsănescu, loan 
Buje, Marin Dumitru, Aurel 
Ardoan, Ștefan Bartok, loan 
Horvat.

Dezbatere

EXPLOATAREA MINIERA 
VULCAN : uteciștii de la ate
lierul electric și mecanic, ram
bleu și sectorul general au 
constituit două grupe, care au 
intrat-în subteran și au lucrat 
la brigăzile conduse de mine
rii Gheorghe Lascu și Con
stantin Popa.

EXPLOATAREA MINIERA 
ANINOASA: Cei 40 de tineri 
care au participat la acțiune, 
au efectuat lucrări de descon
gestionare a galeriilor, amena
jări ale incintei, și acțiuni de 
colectare a deșeurilor metali
ce. Un aport deosebit l-au a- 
vut tinerii : Tiberiu Nagy, Du
mitru Morar, Traian Popes
cu, Vasile Purghil.

EXPLOATAREA MINIERA 
DÎLJA : Tinerii participant 
la acțiunea voluntar-patrioti- 
că au culbutat 414 vagoneți.

Nicolae NAPRODEAN, 
activist U.T.C.

(Continuare in pag. a 3-a)

Clubul muncitoresc 
Lonea și-a propus să organi
zeze astăzi, la ora 16, o dez
batere cu o temă concretă, 
oferită de activitatea eco
nomică a minei, și adresată 
unei întreg', formațiuni de 
muncă. Este vorba despre 
„Calitățile reparațiilor cu
rente, necesitate de primă 
importantă în eliminarea 
ștrangulărilor de producție 
în cadrul sectorului VIII".

La atelierele-școala
La Vulcan, în incinta Șco

lii generale nr. 5, se lucrea
ză cu sirg la ridicarea unui 
nou atelier-școală, sub pa
tronajul E.M. Vulcan. A fost 
efectuat cofrajul, se face 
turnarea părjii de beton, du
pă care vor urma finisările.

La Școala generală nr. 2 
Crividla, atelierul-școală se 
află,de asemenea, în plin 
proces de modernizare. Se 
schimbă geamurile, spațiul 
se lărgește, se va introduce 
încălzirea termică.

„Cupa vacanței"
Sectorul sportiv al Comi

tetului municipal U.T.C. or
ganizează, pentru cei aflați 
in vacanță, o competiție de 
masă dotată cu „Cupa va
canței", la tenis de masă șl 
de cîmp. volei, cicloturism, 
fotbal, natatie. Pînă în 11 au
gust se va desfășura faza pe 
școli, în 12 august va avea 
loc faza pe localități iar în 
24 august, la Petroșani, faza 
pe municipiu.

Dimineață de poezie
La biblioteca duhului mun

citoresc din Aninoasa va a- 
vea loc inline, Ia ora 10, o 
diminea/d de poezie pentru 
elevii școlii generale care 
ișl petrec vacanta In locali-

are școala

(Continuare în pag. a 3-a)

fores- 
trans- 
dota- 
pasa-

școlii care nu în- 
această perioadă, 
se intensifică.
școală din muni-

Elemer BIRO, 
membru al comisiei economice 

de pe lingă Comitetul 
municipal de partid

Pe tema activității cluburilor elevilor

in vacanță?

educativă

Individ colectivitate
Pe urmele semnalelor critice ale

♦ intre președintele Nicolae

♦
♦

(In pagina a 4-a)

ziarului
(In pagina a 3-a)Datoria morală

Rubrica ETICA MUNCII
Pași cutezători pe drumul împlinirilor
Rezultatele oricărei activități depind de climatul in care 
aceasta se desfășoară

Continuarea convorbirilor oficiale i ' ,......................
Ceaușescu și președintele Jean Bedel Bekassa
Vizita delegației de partid și guvernamentale române în 
Cuba
Ședința Consiliului de Securitate

Vacanța de vară a elevilor 
a debutat în acest an sub sem
nul unor promisiuni dintre 
cele mai atrăgătoare — tabere 
de odihnă sau turistice, ex
cursii și drumeții, tabere auto- 
finanțate, cluburile școlare și 
casele pionierilor cu programe 
speciale etc., etc. A trecut din 
această perioadă, intermediară 
între doi ani de învățămînt, 
o lună și jumătate. Ce s-a pe
trecut în acest interval, care 
este vacanța reală a elevilor 
din Valea Jiului ?

De la bun început trebuie 
spus că din programul inițial 
se respectă taberele de odihnă 
și turistice (mai puțin schim
bările deliberate de ultim mo
ment care produc, la alte ni
vele, frecvente încurcături), 
expedițiile și excursiile. Copiii 
pleacă la mare sau pe malu
rile Dunării, se simt bine și se 
întorc cu adevărat fortificați. 
Trebuie făcută însă o distinc
ție — doar ceea ce este orga
nizat in afara școlii decurge 
normal. Nesatisfăcător se des
fășoară vacanța la nivelul 
școlilor, fiecare avînd, inițial, 
latitudinea să-și întocmească 
programe de activitate armo
nioase, reieșite din preferin
țele, opțiunile școlarilor, dar 
și din permanențele educației, .

a influenței 
cetează în 
dimpotrivă,

In fiecare 
cipiul nostru se află un număr 
considerabil de cadre didactice 
de serviciu, planificate prin 
rotație. Acest serviciu nu se 
face doar de dragul de a se 
afla cineva în școală, ci are la 
bază un scop bine determi
nat : organizarea activităților 
cu elevii. Și tocmai acest lu
cru nu se face, sub pretextul 
că „nu vin elevii, că sînt ple
cați din localități". Dar, prin 
cartierele Văii Jiului pot fi 
întîlniți sute de copii colin- 
dînd străzile toată ziulica, ju- 
cîndu-se’ neorganizat. De ce 
nu merg la școală ? Iată cîte
va exemple care nu au darul 
de a-i atrage.

In 10 iulie la Casa pionieri
lor din Lupeni se afla doar o 
singură profesoară care stătea 
liniștită, în timp ce casele 
pionierilor, în această perioa
dă, au datoria expresă să fie 
centre de organizare a vacan
tei. La Școala generală nr. 3, 
din același oraș, nu se afla 
nici măcar formalul program 
de vacanță („l-au luat zugra
vii !“). In ziua următoare, 11 
iulie, elevii de la Casa de co-

pii cu școală generală din Uri- 
cani rătăceau dezorientați In 
jurul, pavilioanelor. In timp ce 
trebuia să existe un program 
de tabără (avînd în. vedere 
caracterul specific al școlii), 
se organizează acțiuni1 nesiste
matice — dacă' e timp frumos, 
toți la ștrand ; dacă nu, se 
sare coarda. Așa-numitul club, 
nu avea decît cîteva mese și 
scaune. Cam ce s-ar putea 
face, atractiv, în acest cadru ? 
De fapt, cluburile școlare sînt 
pur și simplu niște formali
tăți.

In 12 iulie, la Cîmpu lui 
Neag, prin comună se aflau 
mai multi copii, dar Ia școală 
nici unul. Doar educatoarea 
(de serviciu pe școală !).

Cu cîteva zile înainte, un 
control efectuat de către un 
activist al Consiliului Națio
nal al pionierilor și președin
ții consiliilor județean și mu
nicipal al pionierilor trăgea 
următoarele concluzii : nu se 
cunosc cadrele didactice pla
nificate a fi prezente în școli ; 
există o slabă organizare a 
vacanței de către directorii de 
școli și comandanții instruc-

T. SPĂTARU

(Continuare in pag. a 3-a)

♦ Nici un cartier, nici o stradă fără o formă organizată de 
indrumare și educare a femeilor
Cu scrisoarea dv. in față

♦

Concurs literar
Miine, la ora 10, la clubul 

sindicatelor din Lupeni are 
loc concursul literar „Recu
noașteți scriitorul și eroii 
cărții?" Participă elevi ai 
școlilor din localitate. Ac
țiunea clubului arc o reală 
valoare instructivă și educa
tivă, prezentată într-o formă 
atractivă, propunind și una 
dintre modalități prin care 
se adresează elevilor în va
canța de vară.

Containere
Sectorul de salubritate din 

cadrul E.G.C. Petroșani a 
terminat dotarea punctelor 
gospodărești de pe strada 
Păcii, cartier Aeroport Pe
troșani cu containere pentru 
reziduurile menajere. In a- 
ceste zile continuă dotarea 
cu containere a străzii Inde
pendentei. Este vorba, deci, 
de introducerea unul nou 
sistem, mai eficient, de e- 
vacuare a reziduurilor mena
jere care va înlocui pe cel 
de plnă acum. Datoria tutu
ror locatarilor in legătură cu 
acest nou sistem este de a 
depune gunoiul numai in 
containere, care vor fi ridi
cate și Înlocuite, după caz, 
la 2-3 zile.

Funiculare pasagere
Recent Unitatea 

tieră de exploatare și 
port Petroșani a fost 
tă cu trei funiculare 
gere de tip F.P.-3, destina
te creșterii gradului de me
canizare a lucrărilor execu
tate în parchetele forestie
re. Caracteristic noului u- 
tilaj este faptul că permi
te transportarea arborilor 
cu coroană pînă la depozi
tele din rampe. Realizarea 
sortării aici permite o recu
perare mult îmbunătățită a 
masei lemnoase.
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ETICA MUNCII
...La E.M. Lonea, sectorul II

Pădure 
fără uscături...

no-

ne- 
în- 

Iosif
din

indisciplină. Așa că revizorii 
ALEXANDRU NICOLICIO- 
IU, IO AN SÎRB, IOAN GIUR
GIU și muncitori din cadrul 
personalului de deservire 
IOAN BARNA, PAVEL TI- 
RIC și IOAN CIORNOVOC 
au fost ..răsplătiți" pe mă
sura atitudinii lor retrograde 
față de muncă cu mustrări 
și sancțiuni administrative".

Din caietul de pontaj 
tăm două nume în dreptul 
cărora sînt îngrămădite 
numărate liniuțe roșii, 
semnînd nemotivate. 
Lampa, ajutor minier
brigada condusă de Ion Dă- 
nilă a absentat numai în a- 
ceastă lună în zilele de 3, 9, 
19, 20, 21, 23, 24. Mihai Tam- 
ba, vagonetar din brigada 
lui loan Timiș îl egalează, 
figurînd cu nemotivate în zi
lele de 11, 12, 17, 18, 20, 21, 
23, 24, iulie. Cei doi sînt a- 
cum trecuți pe lista dezerto
rilor, urmînd a suporta con
secințele.

In sectorul unde muncesc 
oameni vrednici ca Traian 
Molnar, Mitică Plugaru, Ioan 
Timiș și alți mineri din bri
găzile pe care le conduc, ale 
căror fapte sînt demne de 
cinstit, mai sînt cîțiva ca cei 
doi, care ...se străduiesc să 
demonstreze că nu există 
pădure fără uscături. Dar...

— Am recurs la tot telul 
de metode pentru a-i face să 
muncească disciplinat, să 
înțeleagă că munca lor nu 
este o joacă ne-a spus 
secretarul organizației de 
partid de la sector, lăcătușul 
Nicolae Popovici. 
că Iosif Lampa a 
o dată contractul 
desfăcut. L-am 
crezînd că după 
pus în discuția colectivului 
se va îndrepta. Mai ales că 
cei patru copii ai săi au ne
voie de sprijin material. Mi
hai Tamba a fost și 
pulzat pînă la urmă 
gadă.

Șeful sectorului 
Lupul eseu a adăugat

— Acum amîndoi au refe
rate pentru desfacerea <son- 
tractului de muncă. Avem 
nevoie de oameni, nu de pa- 
raziți care cred că se poate 
tolera la infinit „stilul" lor 
de... chiul. ’ .... - -

S-au stabilit definitiv 
în familia nuastră

Am aflat de la secretarul 
de partid al sectorului că o 
intesă preocupare a fiecăru
ia din comuniști este munca 
de educație a noilor anga
jați pentru integrarea lor ra
pidă în sînul colectivului de 
muncă ; a „familiei noastre “ 
cum sublinia interlocutorul.

la bun început sînt 
temă cu obligațiile 
aici la noi și con- 

nerespectării lor.

Mai ales 
mai avut 
de muncă 
reangajat, 
ce a fost

el ex- 
din bri-

Virgil

Prin galerii... 
la plimbare

co
ne

„Nu sîntem un sector 
daș dar nici fruntaș — 
mărturisește Virgil Lupu- 
lescu, șeful sectorului. Cau
zele sînt evidente. Un aspect 
ar fi și nerespectarea de 
către unii muncitori a timpu
lui de lucru. Fenomenul e 
mai des întîlnit la regie.

Cînd e nevoie de ei, merg 
spre locul de muncă în pas 
de melc, ca la plimbare și 
unii revizori și cîțiva munci
tori din personalul de deser
vire a puțului. Am hotărît 
cu toții să sfîrșim promena
dele și am prelucrat pe fie
care schimb toate actele de

r

— De 
puși în 
ce le au 
secințele 
Dealtfel șefii de brigăzi, mai
ștrii, toți comuniștii duc 
susținută muncă de la 
la om pentru a-i atrage, 
ajuta. Problemele sociale 
re se ivesc, ne străduim 
le rezolvăm cu promptitu
dine. Așa s-au alăturat nouă 
pornind pe calea mineritu
lui VASILE MINUȘ, ALE
XANDRU TELEMAN, ION 
GABOR, MARIN CALIN- 
CEA, ION TANASESCU, NI- 
COLAE LĂPADATU și 
mulți alți muncitori noi an
gajați, spre care se îndreap
tă necontenit grija noastră.

activitățiRezultatele oricărei

FEMEIA
tovarășa noastră de muncă șl de viață

Pași cutezători,pe drumul

Timpui este prețios
La abatajul 76, transpor

toarele nu s-au montat la 
timp. Rezultatul ? Stagna
rea producției urmată de 
pierderea a peste 50 *tone de 
cărbune. Pentru că lăcătușii 
IOAN CIRSTEA, DUMITRU 
NOHAI și electricianul A- 
TILA GOLITĂ în Ioc să-și 
facă datoria cum trebuie au 
..trăs'iăe timp".

„Desigur, secția electrome
canică are greutăți, explică 
șeful sectorului, dar ele pot 
fi învinse și nu pot justifica 
asemenea abateri. Noi toți 
luptăm pentru realizarea e- 
xemplară a planului iar u- 
nii pierd timpul, dînd vina 
pe alții. De altfel șeful sec
ției, maistrul mecanic prin
cipal Cornel Stoicoi, se 
mai lasă influențat de per
sonalul din subordine, în- 
cercînd și el să arunce toa
tă vina asupra minerilor".

Adevărul este limpede, 
oamenii din secție trebuie să 
acționeze mai prompt, să nu 
stea pe gînduri cînd e vorba 
de a asigura toate condițiile 
bunei desfășurări a muncii 
minerilor în abataje.

Marla MIREA

Scrisoarea pe care o avem 
în față este semnată de Mi
hai Tira, miner șef de briga
dă la sectorul Livezeni al mi
nei Aninoasa, și este cît se 
poate de explicită :

„In ziua de 17 mai 11172, 
m-am prezentat, ca de obicei, 
la serviciu, iar șeful schimbu
lui IV din brigada mea mi-a 
raportat că nu a lucrat toată 
noaptea din lipsă de rtiateria- 
le, situație care se repeta și 
în schimbul I, în care urma 
să intru eu. Așa stînd lucru
rile, m-am dezbrăcat de hai
nele de șut, după ce m-am 
prezentat în prealabil la pon- 
taj și I-am anunțat pe mais
trul minier VaSile Borjoga 
că, din lipsă de materiale, nu 
voi putea lucra și că mă duc 
la Centrala cărbunelui pentru 
a lămuri odată pentru tot
deauna situația neaprovizio- 
nării locului meu de muncă. 
Urmarea a fost că, deși aveam 
două duminici lucrate, în zi
ua respectivă am fost lăsat 
nemotivat, fapt care m-a fă
cut să pierd o serie de drep
turi bănești, printre care 
premiul pentru 
realizate în cursul 
1972, care a fost 
recent.

Menționez că am 
repetate rînduri 
proastă a aprovizionării 
materiale în cadrul sectorului 
nostru, atît în ședințele co
mitetului oamenilor muncii 
al fostei mine Livezeni, din 
care făceam parte, cît și în 
audiențele pe care le-am so
licitat conducerii Centralei.

depind
de climatul

în care
aceasta

se
desfășoară !

Ia 
se 
a- 

în- 
am

Oamenii de noi
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beneficiile 
anului 

distribuit

raportat în 
situația 

cu

II asistam, dintr-un colț, la 
policlinica din Petroșani, pe 
medicul internist Radu V. 
Radu, la o consultație obiș
nuită. Un caz comun. Neîn
semnat. Nimic deosebit ! Și 
totuși... ! Deosebirea am sesi
zat-o mai apoi. La următorul 
caz. Cuvintele celui pe care-l 
urmăream în tăcere’ devenise-
ră altele. Iși modificaseră rit
mul. Și măsura. Sfătoșenia ce
dase locul unei vioiciuni im
previzibile. Oare, aceasta să 
însemne, în cazul unui medic, 
receptivitatea față de „proble
mele" omului, ale pacientului, 
intrarea subită în felul de a fi 
al acestuia ?... Pacientul iese. 
Cer „lămuriri". Le capăt : 
„Nouă, medicilor, ni se cere o 
trăire vibrantă. Avem datoria 
de a face totul pentru om, 
pentru sănătatea lui. Și totul 
cred că pornește de la prețui
rea celui ce-ți solicită ajutorul. 
A trăi în contemporaneitate, 
vibrant, înseamnă nu numai a 
fi interesat de tot ceea ce se 
întimplă, în jur, în lume, pe 
planuri mari, pentru a acționa 
in consecință. înseamnă să-l 
simți pe cel de lingă tine. Să 
ne simțim umărul aproape. Nu 
avem voie să-l tratăm pe pa
cient altfel decît ca pe un a- 
propiat. Un prieten. De aceea 
vorbesc intr-un fel anume cu 
un pacient tînăr, altfel cu o 
pacientă în vîrstă...

...A trăi vibrant. A fi om al 
vremii tale. A trăi vibrant, am 
înțeles, înseamnă a fi în pas 
cu cerințele vieții de azi. în
seamnă a înțelege și a simți 
tot ce are caracteristic aceas
tă vreme, timpurile de azi. A 
sluji aceste timpuri prin tot ce 
ai mai bun. Cu responsabili
tate. Cu dăruire. Cu pasiune...

L-am mai asistat apoi, un 
scurt timp, pe medicul Radu V. 
Radu. Alte gesturi. Alte priviri. 
Alte vorbe. Imi făcea impresia 
că-i cunoaște demult pe pa- 
cienți. Dar nu-i cunoștea, li 
simțea. Le simțea afecțiunea. 
Le simțea umărul, solicitând un 
sprijin... In două cuvinte, trăia 
vibrant.

V. T.

mereu

de cie- 
sanc- 

Tira ?

ce
fei 
nu 
la 

din

Deoarece, in ziua de 17 mai. 
în urma raportării situației 
existente la locul meu de mun
că, cadrelor din conducerea 
Centralei, s-a telefonat 
mina Livezeni, pentru a 
cere rezolvarea problemei 
provizionării brigăzii, vă 
treb dacă e just faptul că
fost apreciat Ia fel ca oricare 
din cei ce absentează 
de la lucru."

Iată o situație destul 
licată : trebuia sau nu 
ționat minerul Mihai

In principiu, știm că acorda
rea recuperărilor pentru pos
turile prestate în zilele de re
paus legal ar trebui să se fa
că potrivit unei planificări 
prealabile, pentru a nu „sub- 
ția“ prea mult plasarea în 
lelalte zile. Știm însă la 
de bine că acest principiu 
este respectat, îndeosebi 
efectivele de mineri, unele
absențele nemotivate efectua
te de către cei ce dezorgani
zează sistematic producția fi
ind compensate de cîteva pos
turi „salvatoare", prestate du
minica.

Mihai Tira nu a beneficiat 
de un repaus, pe care credem 
noi că l-ar fi meritat, pentru 
că conducerea exploatării s-a 
grăbit să aplice eu strictețe 
„litera* legii". Dar, oare, „lite
ra legii" nu prevede la fel de

expres că era o obligație a 
conducerii tehnice să asigure 
materialele necesare betonării 
galeriei de legătură la care 
lucra atunci grupa pentru cel 
puțin 24 de ore înainte, la o 
distanță maximă de 100 metri 
de la locul de muncă ? Preve
derea aceasta n-a fost respec
tată în cazul grupei lui Mihai 
Tira, la fel ca și al altor bri 
găzi, care se plîng adeseori 
de aprovizionarea necorespun
zătoare ce se realizează la sec
torul Livezeni.

In schimb, cei ce trebuiau 
să aibă în vedere acest lucru 
se grăbesc să sancționeze e- 
xemplar un miner care se bu
cură de stima tovarășilor de 
muncă, care în 13 ani de mi
nerit nu a fost niciodată sanc
ționat sau nu a lipsit vreoda
tă de la serviciu, care conduce 
de ani de zile o brigadă frun
tașă și fusese ales să repre
zinte minerii Livezeniului, în 
organul de conducere colecti
vă al minei.

S-a procedat just, obiectiv ? 
S-a judecat cu discernănrnt ? 
Se pare că nu ! Tn condițiile 
în care știm în ce măsură de
pinde 
matul 
șoară. 
ceptă 
ția de a stabiliza cadre care 
vin și pleacă, sancționarea u- 
nui șef de brigadă nu trebuie 
făcută cu atîta ușurință, 
ducerea minei consideră 
l-a sprijinit așa cum se 
venea ? S-a apreciat că 
(motivată, după părerea noas
tră) de la serviciu din ziua de 
17 mai 1972 contează mai mult 
decît activitatea de un an în
treg a lui Mihai Tira ? Am do
ri să cunoaștem răspunsul 
conducerii sectorului Live
zeni la aceste întrebări. Exi
gența este bună, nimic de zis, 
dar se cuvine să fie princi
pială, obiectivă !

rezultatul muncii de cli- 
în care aceasta se desfă- 
în care nu o dată se ac- 
compromisuri cu rnten-

Con 
că 

cu- 
lipsa

Am cunoscut nu demult, 
cîteva tinere fete, pentru 
care o zi anume va intra în 
amintirile lor cele mai de 
preț. Era prima lor zi de 
muncă. Pășiseră dîrz pe fă
gașul împlinirilor și al satis
facțiilor, pe care ți-1 dă doar 
sentimentul că ești util, că 
participi efectiv la marea 
construcție. Am cunoscut 
cîteva fete — absolvente a- 
le școlii de ucenici de la 
I.U.M.P., — sudorițe și...
lăcătuși. Sînt meserii ca
re nu le-au îndepărtat 

nicicum pe fete, dimpotrivă, 
le-au atras pe acelea care
— după cum ne spunea șeful 
secției, Aurel Aron — ocu
pă acum deja o treime din 
sudorii „secției de construc
ții metalice, prelucrări la 
rece".

Tinerele fete ne-au pri
mit cu un zîmbet fi
rav, abia întrezărit pe chi
pul lor ascuns sub masca de 
protecție. Fiecare din ele 
simțea în acea zi întîiul fi
or al începutului, al faptu
lui că ești responsabil de 
ceea ce făurești. După doi 
ani de ucenicie, sub mîna 
neobosită a maistrului Șan- 
dor Ignat (popularul Șandor- 
baci, „tatăl" ucenicilor de la 
I.U.M.P.), au venit în aceeași 
uzină, în altă ipostază însă
— aceea de muncitoare cali
ficate. Fetele, sudorițe și 
lăcătuși, ne-au spus fără re
ținere, simplu, gîndurile lor 
în pragul unui viitor ce va 
fi închinat muncii.

• Silvia Gherasim, su- 
doriță, ne-a mărturisit: 
„N-am știut ce este sudura 
dar pe măsură ce am învă
țat-o, mi-a plăcut. Obișnuită 
din ucenicie cu munca, prima 
zi de lucru ca muncitoare 
nu mi se pare deloc grea. 
Nici prima piesă nu-i o nou
tate ; la grinda pășitoare 
am lucrat și în timpul uceni
ciei. Doar că acum, singură 
răspund de calitatea piesei 
pe care o execut. Pentru vi
itor îmi doresc să nu mă 
las cu nimic mai prejos decît 
ceilalți sudori ; noi. fetele să 
fim la înălțime I Desigur, 
țin foarte mult să învăț, să 
urmez liceul..."

©Pentru Anicuța Tabacu 
împlinirea a 18 ani coincidea 
cu prima zi de muncă, cu 
prima piesă (tot o grindă pă
șitoare) pe care trebuia s-o 
execute. A răspuns întrebă
rilor noastre, foarte fi
resc : „Veneam la tata, 
la uzină, de multe ori 
și-mi plăcea să stau în ate
lier. Fiecare mașină mă atră
gea, dar m-am hotărît pen
tru sudorie. Acum, cînd mi- 
am împlinit visul, și am în
vățat meseria, mă voi stră
dui să fiu o bună muncitoa
re, harnică și cinstită. Așa,

incit Șandor-baci, maistrul 
nostru din ucenicie, să fie 
mîndru și de noi, ca de atî- 
ția alții pe care i-a crescut. 
In acest atelier, mă simt 
foarte bine, cu muncitorii de 
aici sîntem cunoștințe vechi ; 
doar aici am făcut ucenicia..."

• Margareta Eberling. 
ne-a explicat simplu : ..Tatăl 
meu este lăcătuș sora mea 
este frezor. Eu trebuia să 
continui tradiția și am ales 
meseria de sudor. Sînt sigură 
că am ales bine, că de acum 
voi deveni un om folositor"

• Anca Rodica, Margareta 
Gheorghiu și Irma Satmari 
sînt colegele celor trei fete 
care ni s-au destăinuit. Ele 
lucrau în schimbul II... Am 
făcut, în schimb, cunoștință 
și cu două lăcătușe de la 
aceeași secție.

• Sabina Bengui, familia
ră cu atelierul și oamenii, 
cu salopeta de muncitor, 
ne-a spus cu sfială dar și cu 
încredere: „Știu că nu-i o
meserie ușoară, dar am vrut 
ca ea să rămînă în familie. 
Sînt conștientă că de azi 
trebuie să merg pe propri
ile-mi picioare. Și nu pot 
spune că nu mă stăpînesc 
emoții și gînduri, cu toate că 
sînt familiarizată cu oame
nii în mijlocul cărora voi 
munci, cu uneltele, cu pie
sele pe care le voi lucra. Pe 
lingă dorința de a face trea
bă bună aici, aș vrea să mai 
învăț o meserie la școala de 
calificare de scilrtă durată.

împlinirilor] 
Mi-ar place să știu să mînu- I 

iese și o freză sau un strung." |

• Mariana Zagon, Iacă- ■ 
tuș, a continuat: „Eu sînt I 
din județul Mureș, am venit ] 
aici Ia sora mea cu gîndul I 
de a învăța o meserie. Și am I 
învățat. Așa că astăzi lucrez I 
la telescoape; nu-i greu, | 
am mai lucrat și în timpul i 
uceniciei. Pentru viitor mă | 
voi strădui să muncesc bine, i 
să mă perfecționez. Ca si I 
colega mea, vreau să mai 
învăț o meserie. Dacă avem 
posibilitatea, de ce să nu în
vățăm" ?

...Grinzi pășitoare, teles
coape, coturi (pentru ramifi
cațiile de aeraj) etc., piese 
și utilaje pe care își înscriu 
numele uneori cu timidita
tea proprie muncii începute, i 
alteori cu mîinile tremurînd | 
de emoție, tinerele muncitoa
re din noua promoție a sco
lii uzinale de ucenici. Opti
mismul și încrederea cu care 
au pășit fetele, lăcătuși si 
sudorițe, pe drumul înălță
tor al muncii, ne încredin
țează că viitorul va aduce 
fără îndoială, perfecțiunea 
siguranța de sine. C5 vor fi 
stimate și apreciate în sec
ție. în întreaga uzină. Lor și 
tuturor celorlalte fete caTe 
au pornit spre împlinirea 
năzuințelor, prin strădanie 
și pasiune, le va fi drumul . 
așa cum și-l croiesc, cum | 
și-l doresc : drept, plin de i 
mulțumiri si satisfacții.

fonica FIERARU

Tinăra strungăriță Vilina Turi, de la F.S.H. Vulcan, e- 
xemplu de conștiinciozitate în muncă. Iși realizează lună de 
lună sarcinile de plan, executind lucrări de hună calitate...

Datoria morală cere dă- 
rtiire de sine către altul sau 
alții, Subordonarea interesu
lui propriu celui colectiv, 
social. Ea conține obligativi
tate în chip obiectiv, chiar 
și atunci cînd raporturile 
concrete, la un moment dat, 
ne-ar lăsa impresia că nu a- 
vem ce da pentru cît am 
primit. Privite din acest 
punct de vedere lucrurile, nu 
avem voie să nu ne simțim 
datori, ca tovarăși de mun
că, prieteni, educatori, pă
rinți. Viața socială îl obligă 
pe om în chip superior. Pro
gresul moral și realizarea lui 
la nivelul fiecărui om presu
pune rolul deosebit al con
științei, al rațiunii și senti
mentului. Conștiința dato
riei include ca punct de ple
care înțelegerea de către om 
a obligațiilor sale, a necesi
tății și însemnătății sociale 
ale acestora Sentimentul da
toriei este și reacția afecti
vă. cu un bogat conțiunt so
cial, prin care personalitatea 
omului trebuie să-și manifeste 
adeziunea fată de îndatori
rile ei. Acest sentiment cu
prinde nu numai latura ne
gativă care s-ar traduce prin 
autoconstrîngere, renunțare 
la ..sine" ci și o importantă 
latură pozitivă. aceea lare 
se exprimă în dăruirea de si
ne, în dragostea față de oa
meni. față de proprii săi co
pii. In societatea românească 
actuală, sensul datoriei este 
implicit, sensul dezvoltări' is
torice iar cerința pe care o 
exprimă vizează interesul fun

damental nu numai al socie 
tății ci și al individului. în
deplinirea datoriei în latura 
sa autoconstructivă, prin frî- 
narea înclinațiilor momentare 
în favoarea momentului supe 
rior, reprezintă o importantă 
condiție' a realizării cerinței 
sociale a datoriei. Satisfacția 
datoriei împlinite are o pu
ternică valoare sociaiă pentru 
că nu există nici un act moral

primul copil. Dar... vom ve
dea cîteva rînduri mai depar
te...

Micuța este internată în 
secția de pediatrie a Spitalu
lui unificat Lupeni, avînd 
greutatea cu ceva sub cea nor
mală. Deși prezența mamei 
era foarte ncesară, măcar pen
tru a o alăpta, aceasta fuge din 
secție, ducînd și hainele spita
lului cu ea... De atunci nimeni

DATORIA 
MORALĂ

individual care să nu cuprin
dă în el cerința raportării lui, 
celui general. Datoria reflectă 
necesitatea acestei raportări 
în porunci sociale. Orice nor
mă cuprinde elementul de po
runcă pe care societatea o a- 
drescazâ individului. Cum răs
pund unii datoriei morale spe
cifice de a îngriji și crește 
proprii lor copii ?

...In ziua de 11 iunie 1973, 
Ana Bejan din Vulcan str 
Vîlcelelor 4/13 naște o fetiță.. 
Ar fi trebuit să fie un prilej 
de bucurie, de înălțare sufle
tească pentru familia Bejan 
cu atît mai mult cu cît este

din familie nu s-a mai intere
sat de fetița Mirela Bejan.

Ioana Caloxilos din Vulcan, 
str. Victoriei bloc, 1 aparta
ment 16, naște în 20 aprilie 
1973 la maternitatea din Pe
troșani o fetiță pe care a 
botezat-o Marinela. Intrucît 
Marinela era subponderală, 
este transportată cu mama ei 
în secția de prematuri a spi
talului din Lupeni. De aici 
„mama" Caloxilos 1. dispare 
peste o zi și nu se mai inte
resează de copil. Trebuie 
spuș că în lipsa certificatu
lui de naștere al fetiței a- 
ceasta nu poate fi interna

tă în Leagănul de copii Hu
nedoara. Două adrese oficiale 
prin care mama ,era chemată 
pentru rezolvare/ situației au 
rămas fără răspuns...

Cornelia Covaci vine pe 
lume în ziua de 11 martie 
1973. Mama sa. Eugenia Covaci 
din Lupeni, Aleea Goru
nului 4/34 nu face nimic — mă
car ceea ce pretinde legea — în 
legătură cu formele necesare 
internării fetiței în ..lea
găn"... Și această fetiță se 
găsește internată în secția de 
pediatrie a spitalului din 
Lupeni. Aici, împreună cu 
alți copii, se află sub îngri
jirea. atentă, afectuoasă a 
personalului medical dar așa 
cum spunea șeful secției, dr. 
Erick Adesman, părinții 
acestor copii (și ai altora, căci 
lista s-ar putea prelungi cu 
ușurință) ar trebui să știe 
că atitudinea lor pur și simplu 
îi descalifică din punct de ve
dere moral. Ar trebui să știe 
că imobilizarea unui număr 
de paturi cu copilași sănătoși 
care pot fi luați acasă ori in
ternați în leagăn, blochează 
locuri atît de prețioase pentru 
copii suferinzi. Ar mai trebui 
să știe că există un anume 
risc ca proprii lor copii să se 
îmbolnăvească. Se știe doar 
că într-o secție de pediatrie 
se tratează și boli care se pot 
transmite.. Da. Poate că rîn- 
durile acestea vor aduce cui
va aminte despre ceea ce se 
cheamă datorie morală...

Dr. Viorel MORARU

POȘTA 
paginii
• ȘTEFAN P. — Vulcan: 

Dacă întrebarea nu se refe
ră la susceptibilitate, ci la 
înclinarea de a lua poziție 
în interesul dreptății, a- 
tunci în majoritatea cazu
rilor „tipul perseverent", 
despre care ne-ați scris, 
răspunde afirmativ de la 
început. Trebuie însă să ne 
convingem dacă nu e vor
ba mai mult de propria 
„dreptate", decît de drep
tatea altora, a celor mulți...

• IOAN GOGA— Petro 
șani: Aveți dreptate, dis
tanța din „colonia de jos" 
a Petroșaniului și pînă pe 
strada C. Miile, unde se a- 
flă circumscripția medica
lă nr. 3, e cam... lungă. 
Deocamdată, însă, nu se 
poate scurta. Să sperăm că 
viitorul vă va veni în „aju
tor" !

• MARIOARA VIȘGHJ — 
Lonea : Categoric, optimis
mul (deloc exagerat, după 
părerea noastră) vă carac
terizează. Și e bine. Chiar 
foarte bine! Așa stă bine 
unei tinere. Să fie perseve
rentă. Multă muncă și în
credere ! Sîntem siguri că 
veți reuși. Numai cei tari 
reușesc deplin în viață. Să- 
auzim de bine! Succes!
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/Mici un cartier, nici o stradă 

fără o formă organizată 

de îndrumare și educare a femeilor
Activitatea comisiilor de femei din Lupeni, în special a ce

lor din cartiere, a constituit tema despre care ne-a relatat cu 
amabilitate tovarășa MARIA SURCEL, președinta comitetului de 
femei a acestui oraș, lată o scurtă trecere în revistă a cîtorva 
din realizările și planurile de viitor ale acestor comisii.

— In orașul Lupeni. a pre
cizat interlocutoarea, funcțio
nează trei lectorate de cultu
ră generală pentru femei. Cel 
condus de tovarășa Maria Ar- 
deleanu în cartierele Lobștein 
și 80 de case ; al doilea (res
ponsabilă tovarășa Ghioancă 
Elena) în centrul orașului in
clusiv str. T. Vladimirescu, iar 
al treilea (condus de E. Dun- 
cea) în cartierele Braia, Visco- 
za și Bărbăteni. Aceste lecto
rate activează pe baza unei 
tematici variate avînd meni
rea de a contribui la educarea 
femeilor în raport cu cerințe
le vieții contemporane, de a 
le ajuta să țină pasul cu evo
luția societății noastre.

In cadrul lectoratelor au 
fost dezbătute, sub îndruma
rea unor cadre de specialitate 
— medici, profesori, juriști, 
propagandiști — teme de o 
stringentă importanță cum 
sînt : atribuțiile educative ale 
părinților, cultivarea deprin
derilor de comportare civiliza
tă la copii, alegerea profesiu
nii — problemă cheie a vieții, 
climatul familial, cum trebuie 
să ne creștem copiii, fami
lia socialistă, verigă de bază 
a vieții, ajutor prețios al șco
lii în educarea copiilor etc. 
Temele susținute de cadre me
dicale au vizat aspecte diver
se în legătură cu îngrijirea să
nătății adulților sau copiilor, 
prevenirea unor boli ; alimen
tația rațională, rolul naturii 
în călirea organismului, pre
venirea cancerului la femei 
etc.

Un accent deosebit s-a pus 
pe cunoașterea politicii inter
ne și externe a partidului și 
statului nostru, a normelor e- 
ticii și echității socialiste, a 
legilor.

Tot în cartier au funcționat, 
mai ales în perioada iernii — 
primăverii, așa zisele ..Sfaturi 
ale gospodinelor". Scopul prin
cipal al acestora este familia
rizarea tinerelor femei cu o 
serie de noțiuni ce vizează în
treținerea igienică a locuinței, 
confecționarea unor materiale 
necesare înfrumusețării aces
teia, consolidarea relațiilor de 
bună conviețuire în comun 
etc. Pe lîngă Școala generală 
nr. 2 a activat un cerc de lec
tură pentru popularizarea în 
rindul femeilor, prin lectura 
în comun, a unor materiale ce 
prezentau interes pentru citi
toare.

Pe linie sanitară mai amin
tesc „Școala mamei" care ur
mărește inițierea mamelor sau 
a viitoarelor mame într-o se
rie de probleme referitoare la 
comportarea în timpul sarci
nii, îngrijirea noului născut. 
Un aport activ în acest dome
niu l-au adus cadrele medica
le de la circumscripțiile nr. 1 
și nr. 2 respectiv doctorițele 
M. Durghinescu și Ghizela 
Mayer.

Comisiile de femei din carti
er au căutat să antreneze în 
activități obștești un număr 
cît mai mare de femei casnice 
sau care lucrează în sfera 
producției materiale. Astfel, 
au fost amenajate unele spații-

verzi din cartiere sau case ale 
scărilor în unele blocuri.

Studiind „Hotărîrea C.C. al 
P.C.R. din 18-19 iunie 1973 cu 
privire la creșterea rolului fe
meii în viața economică, poli
tică și socială a țării", ne-am 
dat și mai bine seama de ne
cesitatea amplificării și revi- 
talizării imediate a activității 
comisiilor de femei din orașul 
nostru, a intensificării sub
stanțiale a muncii politic.O-i- 
deologice în scopul cunoașterii 
și înțelegerii politicii partidu
lui și statului nostru, a înda
toririlor ce revin femeilor în 
calitatea lor de cetățence și 
mame. Avem în intenție o re
organizare a comisiilor de fe
mei din cartiere, o mai judi
cioasă fixare a sarcinilor, o 
lărgire a legăturilor cu comi
siile similare din întreprin
deri. desfășurarea unei munci 
susținute pentru completarea 
studiilor unor femei casnice în 
vederea ușurării accesului a- 
cestora la diversele forme de 
instruire.

In viitorul apropiat dorim 
ca în orașul nostru să nu e- 
xiste nici un cartier și, pe cît 
posibil, nici o stradă fără o 
formă organizată de îndruma
re și educare a femeilor, fără 
o participare efectivă a feme
ilor la multiplele acțiuni de 
masă pe care le vom organi
za. De asemenea, avem în ve
dere un schimb de experiență 
cu comisiile de femei din alte 
orașe ale Văii Jiului în scopul 
perfecționării modalităților de 
organizare a activităților cul
tural-educative, ținînd seama 
de evoluția necesităților spiri
tuale ale femeilor în etapa ac
tuală.

O. BERBECARU

Instantaneu din secția produse dietetice 
troșani de la împachetarea brînzei în butoaie.

a Fabricii de produse lactate Livezeni - Pe- 
Foto: Ion LEONARD

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

-■

curioasa.,.
arti- 
cuvi- 
roșu” 
a. c.,

O soluție
Ca urmare a apariției 

colului „Tonul bunei 
ințe“ în ziarul „Steagul 
nr. 7 357 din 29 iunie
E.G.C. Petroșani ne-a răspuns 
printre altele : „Afișarea tari
fului în autobuz nu este obli
gatorie deoarece un autobuz 
nu circulă numai pe un traseu, 
iar pasagerii sînt obligați să 
spună pînă unde călătoresc 
atunci cînd cer bilet. De ase
menea, controloarea Paraschi- 
va Kiss (de la care ne-a par
venit și o declarație cu cele 
întîmplate — n.n.) recunoaște 
că a răspuns Ia injuriile adre
sate de pasageri Ia adresa în
treprinderii, dar că nu a jig
nit pe nimeni. Asemenea inci

convingă
Cine a 

greu de 
rioasă în

cu

dente se pot evita dacă pasa
gerii ar veni Ia centrală să se 

asupra tarifului".
jignit pe cine, este 
precizat; Este
schimb soluția pro

blemei, prin deplasarea pasa
gerilor la centrală, pentru a se ' 
convinge de costul unui bilet, 
cînd este foarte simplu ca ta
belul cu tarifele să existe la 
taxatoare în permanență, dacă 
afișatul lui este atît de com
plicat din lipsă de spațiu (deși 
tabelul respectiv cuprinzînd 
tarifele de pe toate traseele 
nu-i mai mare de aproxi
mativ 45/30 cm). Astfel cetă
țenii 
fără

se pot convinge pe loc, 
deplasări și... discuții.

Intervenție ferma
Răspunsul E. G. L. Petroșani 

în urma publicării articolului 
„Factorii vizați să treacă 
recepție" în „Steagul roșu" 
7 318 din 
a sosit 
aproape 
pare însă 
întemeiat, 
numai după ce sau

pe
nr.

. Cl, 
de 
Se 

fost

funcțiune, la apartamente- 
unde s-au spart pereții în 

Ia 
fost

[t influenta Mini m fflli 
asuma logililui glial in rail 1

15 mai a, 
cu întîrziere 
două luni, 

că motivul a
E.G.L. răspunzînd 

. ’ . _ i încheiat 
intervențiile necesare remedie
rii neajunsurilor semnalate. 
Astfel, „la blocul F 5 din Vul
can liftul a fost reparat și pus

in 
le 
urma reparațiilor făcute 
instalațiile sanitare au
astupate spărturile. De aseme
nea subsolul tehnic a fost cu
rățat și dezinfectat. S-a atras 
apoi atenția conducerii secto
rului fond locativ Vulcan, res
pectiv tovarășului Aurel Mo
rarii, ca pe viitor să întreprin
dă măsuri mai operative față 
de reclamațiile locatarilor".

• IULIANA BUIE, Petrila (Bloc 21, ap. 6) : 
Cine sînt obligați să aibă bani mărunți — 
vinzătorii sau cumpărătorii ? Dacă înlocuim 
cuvîntul „obligați" cu „ar trebui" - răspun
sul nostru admite... ambele variante. Dacă 
noi, cumpărătorii, avem asupra noastră bani 
potriviți nu-i mai determinăm pe ei, vînzăto- 
rii, să ne „taxeze" cu... suprapreț (pentru că, 
într-adevăr, unii vînzători abia așteaptă să 
nu dea restul I).

• ION JIANU, Uricani (str. 1 Mai, bloc 3, 
ap. 9) : Conform Legii comerțului interior, bar
manii sint obligați să măsoare produsul 
vîndut de față cu clientul (bineînțeles, acolo 
unde e posibil acest lucru) sau cu ospătarul. 
Dacă n-o fac, mai sînt de vină și cei ce... 
nu-i bagă în seamă cînd pun în pahare I

• IOAN C., Petroșani : Sesizarea dv. e 
justă. Magazinul alimentar din Dîlja Mare se 
cere, neapărat, pus la punct. Din toate... 
punctele de vedere I

• EUGEN EPURE, Petroșani : Am sesizat 
Inspecția sanitară de stat să viziteze ceva mai 
des unitatea nr. 31 a întreprinderii comerci
ale de stat pentru produse alimentare.

• C. SVETAZAR, Vulcan : Condica de su-

(fa).
u/v frcdă

gestii și reclamații trebuia să se afle în ma
gazin. Se prezintă Ia cererea cumpărătorului. 
Era necesar să sesizați urgent serviciul mili
ției.

• MIHAI CONSTANTIN, Petrila (str. 7 
Noiembrie, bloc 4, ap. 12) : Transmitem pe 
această cale mulțumirile dv. adresate fami
liilor Armat, Istrate și Săpînțan, care v-au 
ajutat într-o situație dificilă, provocată de 
ploaia din 1J iulie a. c.

• MARIA FIȚA, Vulcan : Numai la Consi
liul popular orășenesc Vulcan puteți afla re
zolvarea cererii dv.

Un crimpei din împrejurimile cu o notă aparte de frumusețe ale municipiului.

Foto : I. JJCIU

O ilustrată pe adresa...
Expunîndu-vă în fata ochi

lor această fotografie, ea în
săși document cu o putere 
de convingere de necontes
tat, ținem totuși, stimați ci
titori să o însoțim de cîteva 
argumente. Și anume. Nu es
te vorba de o situație de mo
ment, fortuită, de împreju
rări neprevăzute. Aceste uti
laje între care coresponden
tul nostru și autorul fotogra
fiei, Ion Ciur, a distins două 
colivii pentru puțurile oar-

be, Î2 opritoare de vagonete, 
un ventilator etc. stau în 
această postură, lingă gardul 
incintei minei Dîlja, de cir
ca 8 ani. O dovadă a acestei 
„vechimi 
deși cu 
tuși să se strecoare printre 
cadrele 
sească 
deasupra . utilajelor.
pondentul nu a putut desigur 

spună la ce sumă se 
valoarea acestor uti-

laje părăsite. Nici nu-i pu
team pretinde. Le pretindem 
însă acest lucru economiș
tilor și gospodarilor de la 
mina Dilja și de la Centrala 
cărbunelui și îi rugăm ca 
atunci cînd vor termina, cal
culele să ne dea de veste, 
să ne spună și nouă la ce 
rezultat au ajuns și, | even
tual. ce au întreprins pentru 
curățirea peisajului de aces
te... fiare ruginite.să ne 

ridică

metaiice și să-și gă- 
un loc sub soare,.

Cores-

sînt arborii care, 
greu, au reușit to-

Reînnoiți-vă abonamentele 
la ziarui

Steagul roșu
Prețul unui abonament este de 8 lei 

lunar, 24 de lei trimestrial.
Abonamentele se fac ia chioșcurile și 

difuzorii de presă din întreprinderi.
ASIGURATI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUM

NEAVOASTRĂ PREFERAT I

Mica 
publicitate

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Deaco- 
nescu Ion, eliberată de 
F. S. H. Vulcan. O declar 
nulă.

(Urmare din pag. 1)

tori; au fost închise multe 
magazii sportive, iar copii bat 
mingea prin diferite locuri 
din orașe; la Liceul Petrila, 
secretara tehnică suplinea lo
cul tuturor ; în drumeții se 
pleacă în grupuri neorgani
zate ; în timpul serviciului, 
profesorii își fac lucruri per
sonale etc., etc. Concluziile 
deloc optimiste, stabileau mai 
multe activități largi : în 
primul rînd acțiunea „Delfin"
— cursuri de înot la șt ran du - 
rile din Valea Jiului cu pro
fesorii de educație fizică : 
Cupa „Cutezătorii" la mini- 
fotbal ; „Roza vînturilor", con
curs de orientare turistică, 
cicloturism, drumeții, toate 
organizate riguros — spunea 
tovarășul Gligor Hașa, pre
ședinte al Consiliului județean 
al pionierilor.

In 17 iulie, împreună cu to
varășul Victor Iațenco, pre
ședintele Consiliului munici
pal al pionierilor, am fost ta 
ștrandul din Petrila. Profe
soara Lucia Daniel, directoa
rea Școlii generale nr. 1, ne 
reclamase faptul că la intra
rea în ștrand grupul de copii 
trebuie să plătească, în timp 
ce dispozițiile prevăd gratui
tate. Ne-am convins că faptul 
era real. Tovarășul Petru fa- 
cob, președintele comitetului 
sindical de la E. M. Petrila, a 
făcut promisiunea că începînd 
din ziua următoare accesul 
copiilor în grup și însoțiți de 
profesor va fi gratuit între 
orele 9—11.

— Prin cartiere, chiar în i- 
mediata vecinătate a școlilor
— ne spunea tovarășul Victor 
Iațenco — se află mulți copii. 
De ce nu merg la școală ? Pen
tru că nu se preocupă cadrele 
didactice de organizarea, aici, 
a unor acțiuni frumoase. Ea 
școlile generale nr 2 si 5 din 
Petrila profesorii de erviciu 
stau în săli. învățătorul Mircea 
Sîrbu, directorul Casei pio
nierilor din Petrila. a olecat 
zilele trecute într-o tabără 
autofinanțată la Cinciș — Hu
nedoara doar cu 7 copii. Dar

tot aici se fac și excursii in
teresante de către prof. Mi
nerva Roangheș. Contrar in
dicațiilor — casele pionieri
lor au activitate între 1 iulie 
și 1 septembrie — celălalt ca
dru didactic a plecat în con
cediu. Și nu departe de Casa 
pionierilor din Petrila, pe 
.Tieț, am numărat aproape 40 
de copii care au barat apa a- 
menajîndu-și un ștrand impro
vizat. Nu putea fi făcut acest 
lucru cu ajutorul profesori
lor ?

Spre deosebire de anii tre- 
cuți, reparațiile școlilor au 
pornit mult mai repede. Toate 
instituțiile de învățămînt sînt 
supuse acestui proces și este 
frecvent ca la apelul telefonu
lui să nu auzi directorul școlii 
sau un profesor, ci... un zu
grav, vopsitor sau altcineva. 
Dar, reparațiile (fapt pozitiv 
de altfel) nu scuză lipsa de 
interes pentru organizarea ac
tivității de vacanță a copiilor. 
Ei nu vin la școală pentru că 
nu se respectă programul sta
bilit iar cadrele didactice se 
străduiesc prea puțin să-i de
pisteze pe cei aflați în loca
lități.

In aceste condiții e puțin 
probabil că influența educati
vă — care trebuie să o exer
cite școala acum — are efici
ență asupra elevilor care își 
petrec vacanța în localitate. 
Primim vești de la copiii a- 
flați la Costinești. Năvodari, 
Măcin sau Galați, din drume
ții și expediții. Sînt acțiuni 
frumoase, instructive, care le 
Iasă impresii durabile. De ce 
nu se organizează astfel de 
acțiuni atractive și în preajma 
Văii Jiului, în jurul școlilor, 
în orașele municipiului ? Pe 
lîngă ștranduri am întîlnit 
copii care priveau cu jind la 
cei din apă ; în jurul școlilor, 
alții, improvizează terenuri de 
tenis de cîmp sau de masă, 
joacă fotbal sau rătăcesc fără 
rost pe străzi. Chemați-i ta 
școală, tovarăși profesori, în
trebați-! ce vor și însoțiți-i în 
jocuri, excursii, cîntece și alte 
activități de care sînt dornici 1

Pe gustul
Amatorilor de vinuri alese 

(din diverse regiuni ale țării 
și din județ) le aducem la cu
noștință că depozitul secției 
VinalcooJ Petroșani, este „do
tat" cu sortimente pe gustul 
fiecăruia, îmbuteliate în sticle 
de un kg. Pînă în prezent de
pozitul și-a îndeplinit planul,

fiecăruia
avînd pentru aprovizionarea 
I.B.S.P.A. și I.L.S.P.A.P., vi
nuri de Corcova din Mehedinți, 
de Dăbuleni — Călărași 
(Dolj), vin de Teremia (Timiș) 
etc.

In afară de aceasta depozi
tul mai primește vinuri de 
Drăgășani, Odobești, Murfat- 
lar și din alte zone viticole

A

îndeplinirea integrală a planului de investiții
(Urmare din oag 1)

în proporție de 88,0 la sută, 
reprezentînd 41.6 la sută din 
planul anual, iar Grupul de 
șantiere al T.C.D. în proporție 
de 92,7 la sută, respectiv 47.9 
la sută din planul anual. Nu 
au fost puse în funcțiune u- 
nele obiective din care amin
tim : amplificarea stației de 
compresoare și dublarea C.F.I. 
de la E.M. Lonea, instalația 
definitivă de extracție prevăzu
tă pentru etapa II. din incin
ta est și instalația de extrac
ție a puțului auxiliar din in
cinta principală, atelierul me
canic, baia, lămpăria. toate de 
la sectorul Livezeni al minei 
Aninoasa, stația de compre
soare a E.M. Uricani. denozi- 
tul de carburanți al S.T.R. a- 
flate în execuția T.C.M.M. 
Sînt întîrziate stadiile fizice la 
blocul D 2-2 Aeroport, blocu
rile P2-2 și P2-b Petrila. blo
cul DII Lupeni, blocurile Al 
și A2 Vulcan, la ansamblul cu 
60 de apartamente din Uri
cani aflate în execuția Grupu
lui de șantiere al T.C.D.. iar

Tineri în acțiuni de muncă patriotică

la T.C.M.M. 
restanțele la 
modernizarea 
peni.

Aceasta ne 
te tot s-au luat cele mai co
respunzătoare măsuri în ve
derea asigurării condițiilor 
necesare realizării ritmice și 
integrale a planului. Organe
le și organizațiile de partid 
din aceste unități trebuie să 
tragă la răspundere conduce
rile colective, să se îngrijeas
că mai mult de creșterea pre
ocupării tuturor cadrelor teh
nice față de sarcinile pe care 
le au în realizarea planului 
de investiții, să acționeze cu 
mai multă hotărîre și energie 
pentru respectarea riguroasă 
a termenelor planificate de 
punere în funcțiune a 
obiective.

Analizele efectuate, 
le stabilite de organul 
pal de partid, inclusiv cele a- 
doptate în comandamentul 
municipal și comandamentele 
recent înființate la nivelul co
mitetelor orășenești de partid, 
precum și rezultatele obținu
te în primul semestru, conduc 
la concluzia că sînt create 
toate condițiile ca planul anu
al de investiții să fie integral 
îndeplinit. Sarcinile importan
te din acest an ce stau în fața 
beneficiarilor de investiții și 
a constructorilor pot fi reali
zate. printr-o intensă concen
trare a forțelor și folosirea la 
cel mai înalt nivel a potenția
lului tehnic, material și uman, 
de care dispun șantierele.

In această ordine de idei. în- 
trucît șantierul T.C.M.M. nu 
are planul semestrial realizat 
la principalul beneficiar 
C.C.P. — datorită în special 
neasigurării utilajelor tehno
logice și confecțiilor metalice 
prevăzute în plan, pentru lu
crările de amplificare și mo
dernizare a Preparației Lu
peni. este necesar ca în prim- 
planul preocupărilor benefici
arului și executantului să se 
afle soluționarea de urgență a 
acestor probleme.

Beneficiarii de investiții tre
buie să respecte indicația cu 
privire la detașarea unor e- 
chipe specializate, sau prelua

mai subliniem 
amplificarea și 
Preparației bu

arată că nu pes-

n oii or

măsuri- 
iftunici-

rea cu forțe proprii a unei 
părți cît mai mari din lucrări
le de montaj, de la construc
tori. De asemenea, trebuie să 
fie mai receptivi în soluționa
rea operativă a oricăror pro
bleme apărute pe parcursul e- 
xecuției Unitățile de con
strucții din municipiu trebuie 
să ia măsuri pentru îmbunătă
țirea ritmicității execuției o- 
biectivelor. aplicarea de solu
ții constructive și tehnologii 
de execuție perfecționate, ex
tinderea acordului global, îm
bunătățirea calității lucrări
lor, organizarea mai bună a 
muncii și întărirea disciplinei 
pe șantiere. TC.M.M. trebuie 
să lichideze în cursul acestei 
luni toate restanțele din pla
nul de punere în funcțiune, să 
concentreze forțele la obiecti
vul Preparația Lupeni. spo
rind în același timp preocupa
rea pentru recrutarea și men
ținerea forței de muncă. în 
special a celei calificate în ve
derea lucrărilor viitoare. Gru
pul do șantiere al T.C.D tre
buie să "tabilească măsuri 
concrete pentru creșterea pro
ductivității muncii, indicator 
realizat în primul semestru 
doar în proporție de 85.0 la 
sută, precum și pentru îmbu
nătățirea calității panourilor 
prefabricate cu forțe proprii 
la poligonul de la Livezeni

Soluționarea operativă de 
către factorii de răspundere, 
respectiv de către beneficiari, 
constructori și proiectanți a 
problemelor relevate va trebui 
să aibă drept punct de pleca
re cerința esențială că înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor 
planului de investiții pe anul 
1973 contribuie la atingerea 
nivelelor de producție stabili
te. determinate de necesitățile 
majore ale dezvoltării accele
rate a economiei naționale. Ca 
urmare. în semestrul II în
treaga activitate de realizare 
a investițiilor trebuie substan
țial îmbunătățită, astfel ca 
restanțele înregistrate să fie 
integral recuperate și toate o- 
biectivele să fie date în folo
sință, Ia termenele prevăzute, 
să funcționeze la parametrii 
proiectați.

(Urmare din pag 1)

La noul ștrand 
din cartier

In zilele de 20 și 21 iulie 
a.c., grupuri de tinere eleve 
din anul III, secția strungărie- 
frezori a Școlii uzinale de la 
I. U. M. Petroșani au , luat 
parte la acțiuni de muncă pa
triotică pentru , amenajarea 
căilor de acces la noul ștrand 
din cartierul Aeroport — Pe
troșani. Utecistele Aurelia Io
nică, Rodica Bej, Rodica E- 
nache și Magdalena Manț, prin 
inițiativa și dăruirea dovedite 
în muncă, au fost cu acest

prilej exemple mobilizaltoare 
pentru celelalte fete partici
pante la aceste acțiuni.

La telescaunul 
de la Paring

Duminică, 22 iulie curent, 35 
de elevi ucenici și tineri mun
citori din secția sculărie a 
I. U. M. Petroșani în frunte 
cu Lidia Munteanu și Carol 
Oliver, membri ai comitetului 
U.T.C. pe uzină s-au deplasat 
pe Paring, în preajma stației 
meteo, la o entuziastă acțiune 
de muncă patriotică. Sub în
drumarea maistrului Cornel 
Metes de la Șantierul Petro

șani al T.C.M.M. tinerii, din 
rîndul cărora s-au vidențiat 
Mioara Soornea, Irina Tith, 
Maria Gundel, Mariana Gea- 
mânu au astupat o porțiune 
de circa 300 de metri din șan
țul în care a fost pozat cablul 
electric nrin care va fi alimen 
tat cu energie electrică telesca
unul de la Paring

Aceste acțiuni, ca și alteie 
care se vor organiza u tine
rii în cursul săptămînii 23—29 
iulie a.c., ilustrează înfăptui
rea planului complex inițiat 
de comitetul municioal L’ T.C. 
dedicate Festivalului Mondi
al al Tineretului.

Tiberiu GAGYI, 
activist U.T.C.

ÎNCUNOȘTINȚĂMpe :ei interesați că anunțurile la rubrica ,,micapublicitate “ au următoarele tarife :
— pierderi 1 ieu cuvîntul
—- lecții-meditații 2 lei cuvîntul
— cereri de serviciu 1.50 lei cuvîntul
— oferte de serviciu 2,50 lei cuvîntul
— schimb de locuinl 2,50 iei cuvîntul
— închirieri 2 lei cuvîntul
— vînzărî-cumpărări 3 lei cuvîntul
— anunțuri de familie 2 lei cuvîntul
— diverse 3 lei cuvîntul
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Continuarea convorbirilor oîiciale

între președintele

Nicolae Ceaușescu
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Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Africa -Centrală, ge
neral de armată Jean Bedel 
Bokassa, au continuat în 
cursul dimineții de miercuri, 
la bordul motonavei „Mihai 
Viteazu", convorbirile oficiale, 
care s-au desfășurat, ca și în 
Zilele precedente, sub semnul 
dorinței reciproce de a pro
mova pe multiple planuri re
lațiile politice, economice și 
de altă natură între cele două 
țări și popoare.

La această întrevedere în
tre cei doi șefi de stat au 
participat tovarășii Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului

de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, Vasile Patili- 
neț, ministrul economiei fores
tiere și materialelor de con
strucții, Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și 
geologiei, Gheorghe Popescu, 
ambasadorul României la 
Bangui ; a fost de față Teodor 
Coman, președintele Consiliu
lui popular al județului 
Tulcea.

Au participat, de asemenea, 
Louis Alazoula, ministrul de
legat la președinție, 
cinat cu 
xis Tacni 
la președinție, însărcinat 
Secretariatul general, Alberto 
Sato, ambasadorul Republicii 
Africa Centrală la București,

însăr-
misiuni speciale, Ale- 

ieouti, secretar de stat 
cu

alte persoane oficiale centr- 
africane.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Jean 
Bedel Bokassa au examinat 
stadiul convorbirilor de lu
cru dintre miniștrii ro
mâni și centrafricani, care au 
avut loc pe baza înțelegerilor 
convenite de cei doi șefi de 
stat, și au căzut de acord asu- ■ 
pra aspectelor finale ale docu
mentelor ce urmează să fiâ 
încheiate- în acest sens, în ve
derea intensificării și extinde
rii cooperării economice în ca
drul bunelor relații de priete
nie statornicite între Republi
ca Socialistă România și 
publica Africa Centrală.

Re-

Tovarășul Alicolae Ceaușescu și general

și județul Tulcea
(Urmare din pag. 1)

fa(a locului, 
Nicolae

lizată recent, la 
de președintele 
Ceaușescu, împreună cu pro- 
iectanți și alți specialiști. Ac
tivitate, pretutindeni activita
te creatoare, pusă în slujba 
înfăptuirii mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională ale 
partidului, a înfloririi necon
tenite a patriei.

După aproape o oră de zbor, 
elicopterul, ajuns la Dunăre, 
descrie un cerc larg deasupra 
municipiului Tulcea, după care 
aterizează pe stadionul ora
șului. Aici, mii de localnici 
primesc pe conducătorii Româ
niei și Republicii Africa Cen
trală cu vii și îndelungi aplau
ze. Ei flutură buchete de flori. 
Sînt bărbați și femei, vîrstnlci 
și tineri, care-și manifestă cu 
generozitate bucuria reîntîlni- 
rii cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, satisfacția de -a 
primi vizita conducătorului u- 
nui popor prieten. Pe o pan
cartă se află urarea „Bine-ați 
venit. înalți oaspeți !“.

Exprimînd deosebita mulțu
mire a cetățenilor municipiu
lui de a fi părtași la acest 
moment însemnat, președinte
le Consiliului popular jude
țean Tulcea, Teodor Coman, 
a adresat celor doi șefi de stat 
cuvinte calde de bun sosit.

Pensionarul Nichifor Huța- 
nu și tînăra Maria Strîmbea- 
nu invită pe președinții 
Nicolae Ceaușescu și Jean 
Bede! Bokassa să guste din 
tradiționala pîine a ospitalită
ții, îi îmbie, după datină, să 
bea din ploștile cu țuică și vin.

O gardă militară, formată 
din marinari din portul 
Tulcea, prezintă onorul. Pre
ședinții Nicolae Ceaușescu 
Jean Bedel Bokassa trec 
revistă garda de onoare.

Ceremonia sosirii se înche
ie cu un gest sugestiv, simbo
lic ; prim-vicepreședintele Con
siliului popular municipal, 
Ion Martin, înmînează, în 
semn de stimă și omagiu, celor 
doi șefi de stat cheia orașului.

In aclamațiile entuziaste, 
însuflețite ale mulțimii, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Jean Bedel Bokassa urcă în- 
tr-o mașină deschisă, escortată 
de motocicliști. Sînt străbătu-
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Pe aripile vîntului ; 
Republica : Grăbiți apusul 
soarelui : PETRILA : Filie
ra ■ ANiNOAȘA : In trecere 
prin Moscova ; LONEA — 
Minerul : Anul carbonarilor; 
VULCAN : Astă seară dan
săm în familie ; LUPENI — 
Cultural : Ceața ; URICANI: 
Colega mea vrăjitoarea.

5,00 Buletin de știri ; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul; 
6.00-8.08 Radioprogramul di
mineții ; 8,08 Matineu muzi
cal ; 8,30 La microfon, melo
dia preferată ; 9,00 Buletin

I

te arterele principale ale mu
nicipiului, unul din importan
tele orașe-porturi dunărene 
ale țării, care cunoaște astăzi 
— asemenea celorlalte așezări 
ale patriei — o puternică dez
voltare pe toate planurile. La 
Tulcea s-au pus bazele temei
nice ale valorificării, la un 
nivel calitativ superior, a bo
gățiilor Deltei și bătrîmlor 
munți ai Dobrogei. La porțile 
orașului s-a ridicat impună
toarea uzină de alumină, im
portant . obiectiv al actualului 
cincinal.

Frumosul oraș de la gura 
Deltei trăiește, în această di
mineață, clipe deosebite, tră
iește, cu intensitate momente
le sărbătorești ale prieteniei 
româno-centrafricane. 
străzi, în balcoanele 
blocuri se află sute și 
oameni, care salută cu 
pe înalții oaspeți.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Jean Bedel Bokassa răspund 
cu cordialitate acestor mani
festări de profundă simpatie.

Coloana de mașini ajunge în 
port, de unde, spre Dunăre, 
se desfășoară priveliștea do
minată de catarge și maca
rale a modernei porți fluviale 
românești.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Jean Bedel Bokassa, împre
ună cu persoanele oficiale ro~- 
mâne și centrafricane, se îm
barcă pe vasul ..Mihai Vitea
zu", care, in onoarea înalților 
oaspeți, a arborat marele pa
voaz.

In aclamațiile mulțimii, na
va se desprinde de țărm, înain
tează încet în larg, îndreptîn- 
du-se spre Sulina.

De pe puntea de comandă, 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Jean Bedel Bokassa răspund 
manifestărilor de simpatie ale 
tulcenilor, salutului marină
resc al echipajelor de pe vase
le românești și străine acos
tate în port,, care au înălțat in 
cinstea lor marele pavoaz.

La începutul croazierei, to
varășul Nicolae Ceaușescu-și- 
general de armată Jean Be
del Bokassa vizitează -vasul, 
înaltul oaspete manifestînd 
interesul ca țara sa să benefi
cieze de astfel de nave pentru 
transportul fluvial.

De-a lungul Canalului Suli
na, la Maliuc, comuna Crișan,

Pe
noiicir 

sute de 
căldură

satul pescăresc de la Mila 23 
și în alte așezări, populația a- 
cestor localități adresează 
semne prietenești.

La Sulina, în portul acestei 
localități., de la îngemănarea 
apelor Fluviului cu marea, so
sirea înalților oaspeți este aș
teptată de mii de locuitori din 
oraș și satele învecinate. In 
numele, lor, primarul Avram 
Dunaev exprimă sentimentele 
de profundă gratitudine de a 
avea în mijlocul lor pe con
ducătorul iubit al poporului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, onoarea de a salu
ta pe președintele Jean Bedel 
Bokassa.
. In timpul, scurtului popas, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
stă de vorbă cu cetățenii ora
șului Sulina, cu reprezentan
ții organelor locale, se intere
sează de rezultatele atinse în 
dezvoltarea economică a por
tului și localității.

In cadrul acestor discuții, 
secretarul general recomandă 
factorilor de răspundere să 
valorifice mai bine posibilită
țile de dezvoltare a piscicultu
rii, să sporească în viitor ca
pacitatea fabricii de 
rea peștelui.

Numeroși cetățeni 
pie de tovarășul
Ceaușescu, țin să-i mulțumeas
că din inimă pentru grija ce 
o poartă propășirii orașului 
lor.

Despărțirea de locuitorii o- 
rașului Sulina are loc în ace
eași atmosferă sărbătorească, 
în aclamațiile și aplauzele 
mulțimii.

La reîntoarcere, motonava 
..Mihai Viteazu" poposește în 
dreptul comunei Crișan. De 
aici, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Jean Bedel Bo
kassa, persoanele oficiale ro
mâne și centrafricane care i-au 
însoțit în această vizită, au 
revenit în stațiunea Neptun la 
bordul elicopterelor.

In stațiunea Neptun, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și ge
neral de armată Jean Bedel 
Bokassa au fost intîmpinați 
de Vasile Vîlcu, președintele 
Consiliului popular județean 
Constanța, de alți reprezen
tanți ai organelor locale.

prelucra-

se apro- 
Nicolae

Adrian IONESCU 
Nicolae VAMVU

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale române

A m Cuba

Ședința Consiliului
de Securitate

împlinirea a 16 ani de la 
proclamarea Republicii Tunisia

HAVANA 25 — Corespon
dentul Agerpres, M. Fabian, 
transmite : Delegația de partid 
și guvernamentală a Republi
cii Socialiste România condu
să de tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., care, la 
invitația P.C. din Cuba și a 
Guvernului Revoluționar, par
ticipă la festivitățile prilejui
te de împlinirea a 20 de ani 
de la declanșarea Insurecției

naționale, 
de Cuba, 
meroase delegații de peste ho
tare, delegația română a a- 
sistat la un spectacol festiv. 
Au fost prezenți Osvaldo Dor- 
ticos, președintele Republicii 
Cuba, Raul Castro, al doilea 
secretar al C.C, al P.C. din 
Cuba și ministrul forțelor ar
mate revoluționare, alți con
ducători cubanezi.

a sosit la Santiago 
Alături de alte nu

Congresul Partidului African al Independentei 
din Gulneea-BIssau și insulele Capului Verde

milcar Cabrai, survenită la 21 
ianuarie 1973.

Totodată, se anunță că Adu
narea Națională Populară, a- 
leasă în 1972, va fi convocată 
în cursul acestui an pentru 
a-și îndeplini prima sa misi
une istorică — proclamarea 
statului Guineea-Bissau, a- 
doptarea primei constituții a 
noului stat, precum și crearea 
organului executiv.

Delegații la Congres au ex
primat profundă recunoștință 
țărilor socialiste pentru spri
jinul multilateral acordat lup
tei patrioților pentru elibera- 

,re și independență națională.
um i hi-ii—.» ■» i > 

încheierea primei runde 
a convorbirilor între delegațiile 

Indiei șî Pakistanului

DAKAR 25 (Agerpres). — In 
cadrul celui de-al doilea Con
gres al Partidului African al 
Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului 
Verde (PAIGC), care a a- 
vut loc între 18 și 22 iulie în- 
tr-una din zonele eliberate, 
Aristide Pereira a fost ales 
secretar general al partidului 
— anunță un comunicat ofici
al al PAIGC, dat publicită
ții la Dakar.

Aristide Pereira, arată co
municatul, a condus activita
tea PAIGC după asasinarea 
fostului secretar general, A-

ISLAMABAD 25 (Agerpres). 
— La încheierea primei runde 
a convorbirilor ce au avut loc 
marți între delegațiile Indiei 
și Pakistanului, s-a dat publi
cității o declarație c<?mună, 
care menționează că a fost e- 
vocată evoluția situației în zo
nă după întîlnirea din august 
anul trecut a reprezentanților 
celor două țări — relatează a-

CANBERRA 25 (Agerpres).
— La Canberra a fost semnat 
un acord comercial între gu
vernele R.P. Chineze și Aus
traliei, primul document im
portant intervenit între cele 
două țări, de la stabilirea re
lațiilor diplomatice, în urmă 
cu șapte luni. Acordul — men
ționează agenția China Nouă
— a fost semnat de miniștrul

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

0 nouă ședință 
a reprezentanților 
celor două părți 
sud-vletnameze

PARIS 25 (Agerpres). — In 
suburbia pariziană La Celle 
Saint Cloud a avut loc, 
miercuri, o nouă ședință din 
cadrul întîlnirilor consultative 
dintre reprezentanții celor 
două părți sud-vietnameze.

Intr-o declarație premergă
toare ședinței, Nguyen Van 
I-Iieu, conducătorul delegației 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud la aceste con
sultări, a relevat că, pînă în 
prezent, nici o măsură din ce
le prevăzute în comunicatul 
comun din 13 iunie a.c., pri
vind îndeplinirea Acordului 
de la Paris nu a fost adoptată.

19,20 1 001 de seri.de știri ; 9,30 Odă limbii ro
mâne ; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Prelucrări de folclor ;
10.30 Sub cerul libertății;
11.00 Buletin de știri ; 11,15 
Din țările socialiste ; 11.30
Ansamblul „Ciocîrlia" ; .12,00 
Discul zilei ; 12,30 Intilnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat ; 13,00 Radio
jurnal ; 13,30 Concert de
prinz ; 14.00 Compozitorul
săptămînii ; 14,40 Melodii
populare ; 15,00 Buletin de 
știri; 15,06 .Tribuna radio; 
15,15 Muzică de estradă ; 
16,00 Radiojurnal ; 16,15 Or
chestra de muzică populară 
„Țara Oașului" ; 16,35 Meda
lion Ion Vasilescu ; 17,00 An
tena tineretului; 17,45 Pe 
cîmpul cu florile ; 18,00 Ore
le serii ; 20,00 Zece melodii 
preferate ; 21.00 Revista șla
gărelor ; 21.30 Bijuterii mu
zicale ; 22,00 Radiojurnal;
22.30 Concert de seară ; 24,00
Buletin de știri ; 0,03—5,00
Estrada nocturnă.

19,30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii. 
„Mîndră țară" de Lau- 
rențiu Profeta.

9,00 Curs de limbă france
ză (recapitulare 3).

Prietenii lui Așchiuță.

20,05 — 22,09 Seară pentru 
tineret.

22,10 24 de ore. Din țările 
socialiste.

Telex.10,00

10,05 Steaua polară
10,35 Telecinemateca — Ci

clul John Ford. Fructe
le mîniei (reluare).

22,40 Lumea de mîine. Omul 
și mediul său.

Pronoexpres
12,45

16,00

17,30

18,00

Teleobiectiv.

Telejurnal.

Trofeul Tomis — la 
volei feminin; Româ
nia — Ungaria.

Emisiune în limba ma
ghiară.
Seara televiziunii cu
baneze.

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

La tragerea Pronoexpres, 
din 25 iulie 1973, au fost ex-

trase următoarele numere :

Extragerea I :

Extragerea a II-a :

26, 43, 19, 17, 3.

gențiile Reuter și Associated 
Press. Au fost discutate, tot
odată, o serie de probleme u- 
manitare.

La rîndul său, conducătorul 
delegației indiene, N. P. Hak- 
sar, a declarat ziariștilor că 
reprezentanții celor două părți 
se vor întîlni din nou, pentru 
a continua convorbirile.

chinez al comerțului exterior, 
Pai Sian-kuo, și de ministrul 
australian al comerțului ex
terior Jămes F. Cairns.

NEW YORK 25 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al 
O.N.U., prezidat în această lu
nă de reprezentantul britanic, 
Sir Colin Crowe, s-a întrunit 
miercuri după-amiază, la ora 
15.00 (G.M.T.) pentru a conti
nua dezbaterile asupra pro
blemelor Orientului Apropiat.

A fost prezentat un proiect 
de rezoluție, elaborat de re
prezentanții statelor nealiniate 
din Consiliu, în care este de
plorată perpetuarea ocupării 
de către Israel a teritoriilor 
arabe, „contrară principiilor 
Cartei". Rezoluția sprijină ce
rerea adresată guvernului is- 
raelian, la 8 februarie 1971, de 
a se angaja să evacueze tota
litatea teritoriilor ocupate.

TUNIS 25 — Coresponden
ță de la Mircea S. Ionescu : 
Miercuri, 25 iulie, poporul tu
nisian a sărbătorit împlinirea 
a 16 ani de la proclamarea re
publicii, eveniment istoric ca
re a inaugurat o etapă nouă 
în dezvoltarea economică și 
socială a țării, în consolidarea 
independenței și suveranității 
naționale. La Tunis și în ce
lelalte departamente admi
nistrative au avut loc. cu acest 
prilej, reuniuni festive în ca
drul cărora s-a făcut bilan
țul înfăptuirilor pe linia valo
rificării tot mai eficiente a 
bogatului potențial material și 
uman de care dispune țara. 
S-au relevat, de asemenea, no
ile perspective ale dezvoltării 
Tunisiei în actualul plan cva-

Forțele patriotice cambodgiene 
își continuă ofensiva în jurul 

Pnom Penhului
PNOM PENH 25 (Agerpres). 

— Continuîndu-și ofensiva ge
neralizată împotriva perime
trului defensiv al trupelor 
lonnoliste din jurul Pnom 
Penhului. forțele patriotice 
cambodgiene s-au apropiat și 
mai mult de suburbiile capita
lei khmere. După cum relatea
ză agenția Associated Press, 
în zona sudică a orașului,. pe 
un front de peste 15 kilometri, 
desfășurat în lungul rîului 
Prek Thnot, trupele regimu
lui de la Pnom Penh sînt ne
voite să înfrunte presiunea u- 
nor efective, evaluate la 
10 000 de luptători, care avan
sează. în ciuda bombardamen
telor neîntrerupte efectuate de 
aviația americană în sprijinul 
unităților lonnoliste aflate în

derută. In unele porțiuni, 
cest front se află la numai 
se kilometri de capitală.

Pentru a ușura situația 
mai dificilă a regimului de la 
Pnom Penh. forțele aeriene a- 
mericane au pus la dispoziția 
aviației lonnoliste un număr 
de avioane de tip „C-123" —a- 
nunță agenția United Press In-„ 
ternational.

In contextul crizei deosebit 
de grave care confruntă regi
mul de la Pnom Penh. șeful 
acestuia. Lon Noi. a anunțat 
..luarea de măsuri. în interio
rul și în împrejurimile Pnom 
Penhului. pentru a se proce
da de urgență la mobilizarea 
generală" — ceea ce echiva
lează cu efectuarea unor noi 
înrolări. în încercarea de a 
salva situația.

drienal, care prevede — față 
de cel precedent — un volum 
aproape dublu de investiții, 
menit să continue industriali
zarea țării, să transforme ve
chile structuri și să lichideze 
înapoierea economică — moș
tenire a îndelungatei dominații 
coloniale. Ca urmare, produc
ția unităților industriale e- 
xistente urmează să crească 
într-un ritm mediu anual de 
8 la sută. 40 milioane de di
nari vor fi alocați dezvoltării 
și modernizării agriculturii — 
altă ramură economică de ba
ză a țării.

Președintele Republicii, Ha
bib Bourgouiba a participat^ 
cu acest prilej, la ceremonia 
aniversării a 40 de ani de la 
crearea primei celule a Parti
dului Socialist Desturian din 
orașul Monastir. După-amia- 
ză. la palatul Skanes, el a a- 
vut o reuniune cu membrii 
guvernului și ai conducerii 
Partidului Socialist. Desturian.

Guvernul italian a adoptat primele măsuri 
economiccu caracter

ROMA 25 — Corespondentul 
Agerpres, Radu Bogdan, trans
mite : întrunit în prima sa 
ședință, după obținerea înves
titurii din partea celor două 
camere ale Parlamentului, gu
vernul italian a adoptat, marți, 
primele măsuri cu caracter e- 
conomic. Este vorba despre

cinci decrete-lcgo, care, după 
cum a arătat ministrul bugetu
lui și programării economice, 
Antonio Giolitti, se încadrea
ză în politica economică pe 
care noul guvern își propune 
să o urmeze și al cărui con
ținut a fost prezentat de pre
mierul Rumor în Parlament.

Lucrările reuniunii Pieței
BRUXELLES 25 — Cores

pondentul Agerpres, N. Popes- 
cu-Bogdănești, transmite : La 
Bruxelles au început, miercuri, 
lucrările reuniunii Pieței co
mune cu participarea repre
zentanților celor aproximativ 
40 de țări în curs de dezvol
tare din Africa, zona Caraibi
lor, Pacificului și Oceanului 
Indian. Reuniunea are ca scop 
stabilirea statutului 
lor raporturi dintre 
mună și aceste țări.

In cadrul primei
președintele în exercițiu 
Consiliului Pieței 
Ivar Noergaard, a 
între altele, că C.E.E. le pro
pune partenerilor săi să alea
gă între următoarele trei for
mule : O asociere inspirată de 
Convenția de la Yaounde ; o 
asociere caracterizată prin 
„drepturi și obligații recipro-

ce, acțiuni în comun șî proce
duri specifice ; un simplu a- 
cord comercial. Noergaard a 
precizat că C.E.E. nu a formu
lat încă o idee definitivă asu
pra structurilor comerciale a- 
le noilor forme de colaborare 
cu țările în curs de dezvoltare 
și că dorește să cunoască 
punctul de vedere al partene
rilor.

viitoare- 
Piața co-

ședințe, 
al 

comune,
declarat,

LOTO
La tragerea specială din 

24 iulie 1973 au ieșit cîștigă- 
toare următoarele numere :

Extragerea I : 31 16 
10 5 83 13 18.

Extragerea
26 65 4 21 51

Extragerea
19 63 43 61.

Extragerea
32 13 36 3.

Extragerea
88 10 61.

Extragerea
69 11 14.

Fond de premii 1 455 347.

a
82
a

a

a

a

comune
In numele interlocutorilor, 

comisarul pentru problemele 
comerțului al Nigeriei. W. 
Briggs, a anunțat că reprezen
tanții . țărilor în curs 
voltare participante 
consulta înainte de a 
răspuns propunerilor

Ca urmare, reuniunea 
arnînat lucrările pînă joi, 
iulie, ora 9,00 G.M.T.

dez-
vor 
un

de
se
da
făcute.

și-a
26

Echipajul navei spațiale
„Skylab-2

HOUSTON 25 (Agerpres). — 
Pregătirile pentru lansarea, 
simbătă, la ora 11,11 G.M.T., a 
echipajului navei spațiale „Sky
lab-2" continuă, in ritm susți
nui, la Houston, pentru asigu
rarea unei desfășurări normale 
a misiunii zborului orbital de 
59 le zile. Pentru prima dată, 
echipajul „Skylab-2" va cuprin
de, în afară de ființe umane, as- 
tronaufii Alan Bean, Owen 
Garriott și Jack Lousma, o mi- 
nimenajerie formată din pești,

V-a : 3

VI : 20

II- a :
69.
III- a :

iV-a :

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele ; 
grade ; Paring

Minimele : 
grade ; Paring

PENTRU

de

15Petroșani
8 grade. 
Petroșani
7 grade.

________ URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme în
chisă cu cer mai mult noros. 
Vor cădea averse de ploaie 
însoțite de descărcări electri
ce. Vint slab pînă la potri
vit din sectorul nod-vestic.

13

șoricei, musculite, păianjeni, 
supuși unor interesante experi
ențe de comportament in con
diții speciale de viată.

Tot o premieră va fi și ur
mărirea procesului de multipli
care a celulelor umane vii, In 
mediul lipsit de gravitație. Po
trivit declarației profesorului 
Montgomery, de la Clinica din 
Dallas, această experiență ar 
putea furniza date deosebit de 
interesante privind procesul 
imbătrinirii la om.

4» In cinstea aniversării 
Zilei Insurecției naționale cu
baneze, in capitala Cubei a 
fost inaugurată o expoziție 
care oferă un amplu tablou al 
luptei pentru independență, 
al tradițiilor revoluționare ale 
poporului cubanez, precum și 
al realizărilor obținute în ank 
socialismului în domeniile po
litic, economic și social.

♦ Consiliul organizației de 
tineret din Danemarca a avan
sat o propunere privind ține
rea, în septembrie a. c., pe 
Insula Bornholm din Marea 
Baltică, a unei conferințe in
ternaționale a organizațiilor de 
tineret din țările nord-euro- 
pene — R. D. Germană, R. F. 
Germania, Polonia și U.R.S.S. 
— în scopul promovării cola
borării dintre tinerii acestor 
țări.

♦ Genial Biedici, președin
tele Consiliului Executiv Fe
deral al R. S. F. Iugoslavia, 
l-a primit, marți, pe Tano 
Țolov, membru al Biroului 
Politic alyC.C. al P. C. Bulgar, 
prim-vlcepreședinte al Consi
liului 
garia, 
lavia.

♦ 
terne 
Dam, 
Perez 
neral 
lor Unite pentru Comerț 
Dezvoltare (UNCTAD), o scri
soare, prin care îl informează 
că guvernul R. P. D. Coreene 
a hotărît să devină membru al 
Conferinței și să participe Ia 
activitățile acesteia — rela
tează agenția ACTC.

♦ Organizația italiană „Eli
berare și dezvoltare" — consti
tuită recent pentru a face cu
noscute opiniei publice mon
diale problemele mișcărilor de 
eliberare națională din țările 
africane — a dat publicității. 
Ia Milano, un comunicat 
Frontului 
Mozamhic (FRELIMO), docu
ment ce aduce noi detalii in 
legătură eu masacrele săvîrșite 
de trupele portugheze în aceas
tă țară.

♦ Poliția italiană, în cola
borare cu Interpolul, desfă
șoară o vastă operațiune pen
tru găsirea ziaristului ameri
can Jack Lanford Begon. dis
părut în condiții misterioase 
duminică dimineața, după ce 
și-a părăsit domiciliul din Ro
ma. Singurul lucru cunoscut 
cu certitudine pînă în prezent 
este că ziaristul american e- 
fectua o anchetă asupra Ma
fiei, pentru rețeaua de televi
ziune ABC.

de Miniștri al R. P. Bul- 
aflat în vizită în lugos-

Ministrul afacerilor ex
al R. P. D. Coreene, Hă 
a adresat Iui Manuel 
Guerrero, secretarul ge- 
al Conferinței Națiuni-

al
de Eliberare din

Telex
RIO DE JANEIRO 25 (A-

gerpres). — In cea de-a doua 
rundă a turneului interzonal 
de șah de la Petropolis (Bra
zilia), marele maestru român 
Florin Gheorghiu a remizat 
in 19 mutări cu marele maes
tru cehoslovac Vlastimil Hort. 
Remiză s-au terminat, de ase
menea, partidele ; Keres 
(U.R.S.S.) — Reshevsky
(S.U.A.) ; Gheller (U.R.S.S.) — 
Tan (Singapore) ; Mecking 
(Brazilia) — Panno (Argenti
na) ; Polugaevski (U.R.S.S.) — 
Savon (U.R.S.S.). In singura 
partidă decisă a rundei, iugos
lavul Liubojevici l-a învins, 
la mutarea a 40-a, pe Kagan 
(Israel). Fostul campion mon
dial Vasili Smislov (U.R.S.S.) 
a întrerupt cu avantaj poziți
onal partida cu Lajos Portisch 
(Ungaria). Avantaj lâ întreru
pere deține și Bronstein 
(U.R.S.S.) la Byasas (Canada).

LONDRA 25 (Agerpres). — 
La Thornaby on Tees (Anglia) 
a început turneul final al cam
pionatului mondial de șah

pentru juniori. Iată rezultate
le primei runde : Cooper (An
glia) — Stean (Anglia) 0—1 ; 
Bloch (R.S.A.) — Roudsari
(Iran) 0—1 ; Marianovici (Iu
goslavia) — Biriescu (Româ
nia) 1—0 ; Miles (Anglia) — 
Christiansen (S.U.A.) remiză ; 
Dicks (Olanda) — Freile (E- 
cuador) —- 1—0. S-a întrerupt 
partida Leow (Singapore) — 
Beliavski (U.R.S.S.).

ROMA 25 (Agerpres). — 
Turneul internațional mascu
lin de baschet de la Palermo 
s-a încheiat cu victoria echi
pei italiene Simmenthal Mi
lano — 6 puncte, urmată de 
selecționata României — 4
puncte. Bulgariei — 2 puncte, 
U.R.S.S. — zero puncte. In ul
tima zi a competiției, baschet- 
baliștii români au învins cu 
scorul de 53—51 (30—31) for
mația Bulgariei, în timp ce 
Simmenthal Milano a întrecut 
cu scorul de 88—78 (46—44) e- 
chipa U.R.S.S.

BRATISLAVA 25 (Ager
pres). — In prima zi a turne-

Telex
ului internațional de tenis de 
la Bratislava, jucătorul român 
Toma Ovici l-a învins cu sco
rul de 6—1, 6—2 pe cubanezul 
Câmarotti. Gulyas (Ungaria) 
a dispus cu 6—3, 3—6, 6—4 de 
cehoslovacul Czupek, iar No- 
vicki (Polonia) a cîștigat cu 
6—1, 6—1 în fața lui Kuhov- 
ski (Cehoslovacia). In turneul 
feminin jucătoarea româncă 
Valeria Balaj a cîștigat cu 
6—4. 6—2 partida cu ceho
slovaca Meteikova. In proba 
de dublu femei cehoslovacele 
Kocziskova. Kozarova au în
trecut cu 6—4, 4—6, 6—3, pe
rechea Slezika (Polonia) — 
Balaj (România).

SOFIA 25 (Agerpres). — Au 
continuat meciurile turneului 
internațional de baschet (juni
oare) de la Sofia. Echipa Ro
mâniei a învins cu scorul de 
55—50 (29—19) echipa Poloni
ei. Selecționata Iugoslaviei a 
dispus cu 61—52 (30—26) de e- 
chipa secundă a Bulgariei.
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