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organizației municipale

U. T. €.

------------- Plecarea din ISuciireșii
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. 
a plecat luni dimineața in 
Maroc, unde va face o vi
zită oficială la invitația Ma
iestății Sale Hassan at II- 
lea, regele .Marocului.

Șeful statului român este 
însoțit de Ion Pățan. vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri. Corneliu Mănescu. 
ministrul afacerilor externe. 
Bujor Almășan. ministrul in
dustriei miniere și geologiei, 
precum și de consilieri și 
•*\perți.

Pe aeroportul Băneasa erau 
prezenți, la plecare, tovară
șii Emil Bodnaraș, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă. Gheorghe Radulescu, Vir
gil Trofin, Hie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Florian Dă- 
nălache. Emil Drăgănescu. 
Janos Fazekas. Petre Lupu. 
Manea Mănescu. Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, Lc- 
onte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vilcu, Ștefan Voitec. 
Iosif Banc. Petre Blajovici, 
Miron Constantinescu, Mihai 
Gere. Ion Ionită, Vasile Pa- 
tilineț, Ion Stănescu, Mihai

Marinescu, vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale, 
membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale 
și organizații obștești, zia
riști.

Se aflau, de asemenea, 
prezenți insârcinatul cu afa
ceri ad-interim al Regatului 
Maroc în România, Moha
med Bisbis, șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați Ia 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Pe aeroport se afla un ma
re număr de locuitori ai Ca

pitalei veniți să-l salute pe 
șeful statului. Ei ovaționau 
îndelung, scandau entuziast 
„Ceaușescu — P.C.R.", expri- 
mîndu-și cu căldură stima 
și prețuirea față de condu
cătorul partidului și statului. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde prietenește aclama
țiilor mulțimii.

Avionul oficial avîndu-1 la 
bord pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe celelalte 
personalități a decolat la ora 
9, îndreptîndu-se spre Rabat.

(Agerpres)

Duminică dimineața, in sala 
mare a Casei de cultură, împo
dobită sărbătorește s-au ■' sfă- 
șurat lucrările conferinței mu
nicipale U.T.C. Cei peste 350 
de delegați și invitați, reprezen
tanți ai celor 16 300 uteciști ai 
Văii Jiului, ai tinerilor mineri, 
constructori, energeticieni, meta- 
lurgiști, preparatori, filatori, in
telectuali, elevi și studenți au 
dat expresie sentimentelor de 
mîndrie și bucurie nemărgini
tă a tineretului municipiului 
nostru de a fi participant! ac
tivi, alături de întreaga tînără 
generație, la opera măreață 
pe care o desăvîrșește poporul 
nostru sub conducerea partidu
lui comuniștilor, edificarea Ro
mâniei socialiste.

Lucrările conferinței au fost 
deschise de tov. Gheorghe Săcă- 
luș, prim-secretar al Comi
tetului municipal U.T.C., care a 
salutat. în numele delegaților, 
prezența la conferință a mem
brilor Biroului Comitetului mu
nicipal de partid, a tovarășului 
Clement Negruț, prim-secretar

al Comitetului municipal de 
partid, președintele Comitetu
lui executiv al Consiliului 
popular municipal, a tovarăși
lor Ilie Dogaru, activist al 
C.C. al (J.T.C. și loan Rațiu, 
secretar al Comitetului jude
țean Hunedoara al U.T.C.

La lucrările conferinței au 
mai participat activiști de par
tid și de stat, conducători de 
întreprinderi și instituții . ai 
organizațiilor de masă și ob
ștești, ziariști.

La primul punct al ordinii 
de zi, tov. Gheorghe Săcăluș a 
expus darea de seamă a co
mitetului municipal U.T.C. în 
continuare s-a expus raportul 
comisiei de cenzori, iar tov. 
Vasile Văcaru a prezentat pro
iectul programului de activități 
al comitetului municipal U.T.C. 
pe perioada decembrie 1970 — 
noiembrie 1972.

In continuare, pe marginea 
dării de seamă a comisiei de

(Continuare în pag. a 3-a)

Sosi re a la Rabat
După cinci ore și jumătate 

de zbor, după ce a survolat 
teritoriile Iugoslaviei, Italiei. 
Algeriei, străbătind întinderile 
albastre ale Mediteranei, avi
onul prezidențial trece fronti
era Marocului de unde este 
escortat pină la Rabat de 
reactoare ale forțelor aeriene 
marocane.

Este ora 12,30 ia Rabat — 
14.30 Ia București. Pe aero
portul Sale din apropierea 
capitalei marocane domnește 
atmosfera specifică, sărbăto
rească ce marchează marile 
evenimente

In intimpinarea șefului sta
tului român a venit Majesta- 
tea sa Hassan al II-lea, regele 
Marocului. însoțit de prințul 
Moulay Abdallah.

Ceremonia sosirii președin
telui Consiliului de Stat al 
României a reunit la aeroport 
pe primul ministru, pe pre
ședintele Camerei Reprezen
tanților. membri ai guvernu
lui și alte personalități ale 
vieții politice marocane. 
Sîut de față, de asemenea, 
înalți demnitari marocani ca
re îl vor însoți pe oaspetele 
român in cursul vizitei sale : 
Hadj Ahmed Balafrej, minis
tru, reprezentantul personal 
al regelui, Youssef Bel Abbes 
Taarji, ministrul afacerilor 
externe. Mustapha Farres, 
secretar de stat, Driss Benn- 
ouna, șeful protocolului regal 
și al cancelariei. Hassan 
Karrat, ambasadorul Marocu
lui in țara noastră. Mohamed 
Tadili, guvernator. In numele 
șefilor de misiuni diplomati
ce acreditați la Rabat a venit 
să salute pe șeful statului 
român, decanul corpului di
plomatic, Hassan Fahmi 
Abdelmeguid, ambasadorul 
Republicii Arabe Unite in 
Maroc.

Ca o expresie a stimei de 
care se bucură în lume per
sonalitatea politică marcantă 
a președintelui Nicolae Cea
ușescu. a relațiilor strinsc 
dintre România și statele res
pective, au ținut să-l salute 
la aeroport, înainte de pre
zentarea oficială a corpului 
diplomatic ce a avut Ioc 
după-amiază, șefii de misiuni 
ai Uniunii Sovietice. R.P 
Chineze, Algeriei, Austriei, 
Franței, Arabiei Saudite, Ira
nului. Ghanei. Iugoslaviei, 
Cehoslovaciei. Indiei. Repu

blicii Democratice Congo, 
Braziliei și ai altor țări.

O gardă de onoare a fost 
aliniată in intimpinarea înal
tului oaspete român.

In timp ce avionul în care 
a călătorit președintele Con
siliului de Stat aterizează, 
răsună. în semn de salut, 
salvele a 21 de lovituri de 
tun. Fanfara intonează un 
marș militar. Aeronava s-a 
oprit în fața salonului de 
onoare, străjuit de un catarg 
in virful căruia flutură trico
lorul românesc, alături de 
drapelul marocan.

La coborirea din avion, 
președintele Nicolae Ceaușes
cu este salutat cu deosebită 
cordialitate de Majestatea sa 
Hassan al II-lea, care îi urea
ză bun venit și își exprimă 
fericirea de a-1 saluta în nu
mele poporului marocan și al 
său personal. La rindul său, 
președintele Nicolae Ceaușes
cu îi adresează suveranului 
marocan un cald salut din 
partea Consiliului de Stat și 
a poporului român. Șefului 
statului român ii este prezen
tat apoi prințul Moulay Ab- 
dalah.

La rindul său, șeful statu
lui nostru prezintă suveranu
lui marocan persoanele ofici
ale care îl însoțesc : Ion 
Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe. Bujor Almășan, mi
nistrul industriei miniere și 
geologiei, Vasile Mircea, am
basadorul extraordinar și 
plenipotențiar al României 
în Maroc.

In continuarea ceremoniei 
sint intonate imnurile națio
nale ale celor două țări.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Hassan 
al II-lea trec apoi in revistă 
garda militară, echipată în 
ținută de paradă, care pre
zintă onorul.

Rînd pe rînd, prezintă șe
fului statului nostru omagiile 
lor premierul Ahmed Laraki. 
președintele Parlamentului. 
Abdelhadi Boutaleb, membri 
ai guvernului.

In încheierea ceremoniei, 
Nicolae Ceaușescu și Hassan 
al II-lea se retrag în salonul 
de onoare, unde cei doi șefi 
de stat se întrețin cordial.

La ieșirea lor în piața din 
fața aeroportului, președin
tele Consiliului de Stat și

regele Marocului sint acla
mați de o mare mulțime de 
oameni.

In această zi, capitala Ma
rocului a întîmpinat cu căl
dura prieteniei pe șeful sta
tului nostru, președintele 
Nicolae Ceaușescu, populația 
capitalei marocane rezervîn- 
du-i „cea mai aleasă întîmpi- 
nare acestui mare oaspete", 
după cum sublinia in ajunul 
sosirii presa, făcindu-se ecoul 
sentimentelor ce a animat o- 
pinia publică cu multe zile 
înaintea evenimentului sosi
rii .ilustrului fiu al poporu
lui român". .Moment de cea 
mai mare importanță in afir
marea și dezvoltarea relații
lor româno-marocane" — 
înaltă apreciere.

+
„Yahya el rais" — „Trăias

că președintele" ! salută pe 
șeful statului român care, 
însoțit de suveranul marocan, 
se îndreaptă spre Rabat, in
tr-o mașină deschisă, escor
tată de motocicliști. Mulțimea 
scandează în limba arabă : 
„Ahlan na sahlan bilrais al 
roumaini" — „fiți bine venit, 
președinte al României'*. Pre
tutindeni se văd portretele 
președintelui Ceaușescu și al 
regelui Hassan al II-lea. Ce
tățeni flutură stegulețe ro
mânești. Pe largi banderole 
de pînză albastră înălțate 
deasupra șoselei se pot citi, 
în limba română : „Vizita 
Excelentei dv. în Maroc re
prezintă un simbol al prie
teniei între popoarele noa*e- 
tre", „Cooperarea internațio
nală este garanția păcii, pro
gresului și prosperității po
poarelor", „România și Ma
rocul sint unite printr-o trai
nică prietenie în lupta contra 
colonialismului".

Aceleași manifestări de 
simpatie conduc pe înaltul 
oaspete pînă la intrarea în 
oraș, unde, cortegiul oficial 
pătrunde în capitală de-a 
lungul bulevardului Hassan 
al II-lea — hotarul ce des
parte orașul vechi de cel nou.

In piața ,.Hossein I". cei 
doi șefi de state coboară din 
mașina deschisă. Ii întimpi- 
nă membrii Consiliului mu
nicipal îmbrăcați în „djella- 
bile* albe. Ei oferă președin
telui Nicolae Ceaușescu, du
pă datina pămîntului arab, 
lapte și curmale. Șeful sta-

tului român răspunde cu 
căldură aclamațiilor mulți
mii, trece printr-un adevărat 
culoar viu, parcurgind pe 
jos, in această atmosferă «le 
entuziasm, piața care se des
chide spre bulevardul Ha
ssan al II-lea.

însoțit de uratele mulțimii, 
cortegiul oficial de mașini 
străbate în continuare bule
vardele Mohamed V și Ibn- 
khaldoun. îndreptindu-se spre 
reședința ce i-a fost rezer
vată președintelui Consiliu
lui de Stat al României.

Cortegiul oficial străbate 
apoi bulevardul Mohamed 
al V-Iea. unde se află ‘im
punătoarea clădire a Parla
mentului. și trece pe sub 
celebra Poartă Bab Rouah. 
îndreptindu-se spre Kasr el 
Duiuf. palat al oaspeților de 
vază. Pe o largă alee, um
brită de palmieri, garda 
Majestății Sale prezintă ono
rul cu arme de epocă.

La palatul oaspeților. M. 
S. regele Hassan al II-lea 
recomandă președintelui 
Nicolae Ceaușescu pe mem
brii Comitetului de onoare. 
Apoi, șeful statului marocan 
își ia rămas bun de la pre
ședintele român.

PRIMIRE* DE CĂTRE PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE STAT A ȘEFILOR

DE MISIUNI DIPLOMATICE DIN MAROC
_Kasr el Duiuf" — palatul 

de" reședință al președintelui 
Nicolae Ceaușescu a reunit ieri 
seară pe șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Rabat, 
care au venit să prezinte oma
giile lor șefului de stat al Ro
mâniei.

In marea sală maură, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. 
însoțit de Ion Pățan, Corneliu 
Mănescu și Bujor Almășan. a 
primit pe ambasadorii: R.A.U. 
— Hassan Fahmy Abdelmaguid. 
decanul corpului diplomatic, U- 
r.iunii Sovietice, Etiopiei, Coas
tei de Fildeș, Elveției, 
Iordaniei. Iranului. Sene
galului. Arabiei Saudite. Pa
kistanului. Libanului, Austriei, 
Greciei, Cehoslovaciei, Alge

riei, Marii Britanii, Iugoslaviei. 
Irakului, Guineei, Olandei, 
Franței, Mauritaniei, S.U.A., 
Peru, R. F. a Germaniei, Spa
niei, Ghanei, Kuweitului, Tuni
siei, pe însărcinații cu afaceri 
ai R. P. Chineze, Libiei. Ma- 
laeziei. Nigeriei, Cubei. Italiei, 
Bulgariei, Belgiei, Indiei, Un
gariei, Norvegiei. Turciei, Da
nemarcei, Republicii Democra
tice Congo, Poloniei. Argenti
nei, Japoniei, precum și pe 
reprezentantul programului Na
țiunilor Unite pentru dezvol
tare.

O dată încheiată ceremonia 
prezentării, președintele Nicolae 
Ceaușescu a oferit un ceai în 
onoarea oaspeților, in cursul 
căruia s-a întreținut cordial cu

numeroși șefi de misiuni di
plomatice printre care cei ai 
Franței, Uniunii Sovietice, Re
publicii Arabe Unite, Republi
cii Populare Chineze, S.U.A., 
Iranului, Austriei, Cehoslova
ciei. In convorbirile purtate cu 
șeful statului român, șefii mi
siunilor diplomatice și-au ex
primat prețuirea față de poli
tica de colaborare și cooperare, 
de înțelegere și pace între po
poare pe care o promovează 
România în relațiile interna
ționale. au subliniat rolul im
portant pe care îl au contac
tele personale între șefi de sta
te. vizitele reciproce menite să 
lărgească sfera colaborării re
ciproc avantajoase între țări și 
popoare din întreaga lume.

REDACȚIA
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoane? redactor șef — lf»38;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacfie — 1662 ; secțiile ziarului prin 
centralii — 1220 (1221); viața de partid 
— interior 71 ; social — interior 74 ; 
economică — interior 32 ; cultură—învă 
țumînt — interior 41 ; administrație — 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui — 
269. După ora 16, telefon de serviciu — 
1663.

Intr-un cadru de entuzi
asm tineresc, de matură 
responsabilitate față de 
misiunea tinerei genera
ții, duminică au avut loc
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UTILITATEA $1 CONDIȚIA EFICIENȚEI 
GAZETELOR DE PERETE F

Conturare realistă a viitorului țării,
a progresului și prosperității poporului

SA CUNOAȘTEM Șl SA VALORIFICAM 
CAPACITĂȚILE, ÎNTREGUL 

POTENȚIAL PRODUCTIV
T 0A TE

noastre 
făcută 

am

Cu deosebit interes am luat 
cunoștință de expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
ședința din 25 noiembrie 1970 
a Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. și a guvernului. Docu
ment de o însemnătate capi
tală pentru dezvoltarea, în con
tinuare, a economiei 
naționale, expunerea
ne prezintă modul cum 
muncit în perioada 1966—1970, 
sarcinile ce ne revin în cin
cinalul viitor și măsurile de 
îndeplinit pentru traducerea în 
viață. Vizînd toate sarcinile 
economice și laturile activității 
noastre în întregime, expunerea 
constituie un program complex 
de lucru privind munca pe 
care va trebui s-o desfășurăm 
de acum înainte. Urcușul spre

Ion MARGINEANU 
Adrian IONESCU 
Paul DIACONESCU 
Constantin BENGA

(Continuare in pag. a 4-a)
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piscuri noi, superioare al Ro
mâniei socialiste cere ca stră
dania fiecăruia dintre noi să 
fie de cea mai bună calitate, 
pentru ridicarea neîncetată a 
nivelului de trai al poporului 
— obiectiv suprem al cincina
lului 1971—1975. Ținînd seama 
de nobilul scop urmă
rit și de rațiunea măsurilor 
propuse pentru realizarea lui, 
îmi exprim totala adeziune față 
de perspectiva amplă, luminoa
să deschisă de document, și 
care dă viitorului țării bogat 
și înfloritor cum se prevede 
o certitudine în plus.

Mărturisesc că, citind expu-

nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, am ajuns ușor la 
concluziei că nu există capitol 
sau paragraf care să nu rețină 
în mod special atenția. Mă 
voi opri, însă, la ultimul capi
tol privitor la perfecționarea în 
continuare a conducerii, organi
zării și planificării economiei 
naționale. Desigur, pentru a 
răspunde sarcinilor importante

Ing. Gh. MIHUȚ 
șef serviciu plan 

și analize economice 
Centrala cărbunelui Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)

De la S.A.S. Petroșani
La secția de arhitectură și sistematizare a Consiliului 

popular municipal au sosit de la institutele de proiectări) 
studiile tehnico-econoinice ale proiectelor complexului spor
tiv Petroșani și al platformei industriale Livezeni II. Pro
iectele urmează să fie supuse dezbaterii apropiatei ședințe 
a comisiei municipale de arhitectură și sistematizare.

UN NOU CĂMIN
PENTRU NEFAMILIȘTI

in cartierul Aeroport au în
ceput de curînd lucrările pen
tru construirea unui modern 
cămin pentru nefamiliști — sa-

lariați ai T.C.M.M. Petroșani. 
Căminul, cu o capacitate de 

300 locuri, va fi dat în ex
ploatare în cursul anului viitor.

Accidentul unui avion 
al companiei TAROM
Un avion de pasageri de tip
AC, aparținînd liniilor TA

ROM, care efectua curse regu
late între București și Tel- 
Aviv s-a prăbușit, luni 7 de
cembrie, în jurul orei 17, în 
apropierea aeroportului Kogăl- 
niceanu — Constanța.

Neputînd ateriza pe aeropor
tul București—Otopeni, din 
cauza condițiilor atmosferice 
nefavorabile, avionul a fost di
rijat către aeroportul interna
țional Kogălniceanu de lingă

SPORT ■

Constanța. La o distanță de 
aproximativ 5 km de aeroport, 
avionul s-a prăbușit. In avion 
se găseau 27 de persoane, din 
care 20 de pasageri și restul 
meirtbri ai echipajului. După 
producerea accidentului s-au 
luat măsuri pentru acordarea 
ajutoarelor de primă urgență. 
Nouă persoane rănite au fost 
imediat transportate la un spi
tal din Constanța. Celelalte 
și-au găsit sfîrșitul în tragicul 
accident.

S-a constituit imediat o co
misie guvernamentală condusă 
de tovarășul Mihai Marinescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, din care fac parte 
Pavel Ștefan, ministrul trans
porturilor, și specialiști, comi
sie care s-a deplasat în aceeași 
zi la fața locului pentru anche
tarea cazului.

(Agerpreî)
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FRUNTAȘI 
în competiția 

calității
După cum s-a mai anunțat, 

la F.F.A. „Viscoza" Lupeni, în 
cursul lunii noiembrie, a fost 
organizată .luna calității". Bi
lanțul acestei pasionante com
petiții a calității s-a făcut în 
ziua de 3 decembrie. Intr-un 
cadru festiv, marcat de pre
zența reprezentanților organi
zației de partid, sindicatului, 
serviciului producției și C.T.C., 
drapelul de secție fruntașă în 
„luna calității" a fost decernat 
de conducerea fabricii secției 
a Il-a filatură.

Pentru cîștigarea acestui mult 
rîvnit titlu au fost aplicate în 
viață toate măsurile tehnico-or- 
ganizatorice, întărite exigența 
și autoexigență în realizarea și 
controlul producției, întreguL 
colectiv al secției fruntașe, sub 
îndrumarea permanentă a or
ganizațiilor de partid de pe 
fiecare schimb, și-a mobilizat 
plenar forțele în vederea 
ținerii de rezultate cit mai 
ne pe linia calității.

Dar ca orice întrecere, 
trebuie uitați nici învinșii, 
ales secția finisaj textil, 
oarece, prin rezultatele t ... 
obținute în „luna calității", acest 
colectiv se situează imediat 
după secția fruntașă, pierzînd 
dreptul de șefie în întrecere 
doar de puțin în final.

Felicitînd colectivul secției 
cîștigătoare a trofeului calită
ții, îi urăm realizări tot mai 
frumoase și putere de afirma
re ca entuziast susținător al 
prestigiului produselor fabricii 
noastre.

ob- 
bu-

M. BLENDEA, 
corespondent

Pregătirile 
pentru iarnă 

la Revizia 
de vagoane 

R.
Petroșani
fața reviziilor de vagoaneIn

C.F.R. stă sarcina, de marc răs
pundere, de a contribui la si
guranța circulației prin revi
zuirea tehnică sistematică a 
materialului rulant și asigura
rea confortului călătorilor prin 
întreținerea în condiții optime 
a vagoanelor de clasă. Pentru 
înfăptuirea acestor sarcini, în 
anotimpul friguros, perioadă în 
care materialul rulant este ex
pus unor solicitări mai mari, o 
deosebită importanță o are fe
lul cum au fost efectuate pre
gătirile de iarnă. Ținînd seama 
de acest imperativ. în planul 
de măsuri al Reviziei de va

D. IOSIF

(Continuare în pag. a 3-a)
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O întrebare de căpetenie:

Cui ne adresam?
A-

RAȚIUNEA DE A FI: ANEXELE

A
A

MOBILIZAA

a

de rîs, fiind găsit de 
ori în același schimb

împărtășit 
colectivelor 
popularizat

Și 
pe-

CONVINGE,
EXPLICA,

colectivului unei 
perete, e timpul 
precizarea că în 
privește gazdele

a responsabililor 
îndrumarea cu 

a colectivului 
către comitetul

la o gazetă de 
ce căuta arti- 
leoretice, niște 
prescurtări ne-
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Am fost martorul intere
sului pe care-1 stîrnește ga
zeta de perete ..Minerul" în 
rîndul minerilor petrileni. 
Am văzut grupuri de oameni 
care, aflînd că gazeta a scos 
o nouă ediție, se opreau gru- 
pun-grupuri în fața vitri
nei gazetei, citeau și comen
tau articolele, slobozind și 
cite o cascadă de rîsete la 
adresa unui ortac (vagone
tarul Gh. Popa din sectorul 
IV) care, el singur se fâ-

ticole scrise citeț, la mașină, 
în rînduri rare — cu titluri 
subliniate cu un tuș colorat. 
Vitrina e mărginită de două 
elemente decorative, execu
tate artistic, compuse dintr-un 
fond de mozaic pe care un 
miner cu o figură impună
toare, lucrat în tehnica me- 
taloplastiei, ține într-o mină 
ridicată un bulgăr de căr
bune. Tot ansamblul e fru
mos, ingenios și ca atare și 
atractiv.

e aflăm din nou in preajma unui eveniment cu semnificație adincâ in viața partidului, a poporului întreg : 
bătorirea semicentenarului creării Partidului Comunist Român. Organizațiile de partid, colectivele de muncă 
minele, uzinele și șantierele Văii Jiului sint hotă rite să obțină in cinstea acestei mărețe aniversări roade 

mai valoroase in muncă, in îndeplinirea sarcinilor economice. Ele se pregătesc, in primul rind, să încheie 

succese cit mai însemnate, cu indicatorii de plan realizați și depășiți, anul in curs și să pășească temeinic pre
gătiți in primul an al noului cincinal - expresie a hotăririi de a îndeplini exemplar sarcinile anului 1971.

In acest context, munca politică de masă are o misiu ne de o deosebită însemnătate : să dinamizeze eforturile, ambi
țiile colectivelor de munca, sâ stimuleze noul, inițiativele și entuziasmul oamenilor, să contribuie la înlăturarea factorilor- 
frină in caleo afirmării vredniciei, să determine dobindirea unor roade cit mai bogate in abatajele, șantierele și uzinele Văii

lată argumentele cate susțin cu prisosință inițiativa organizării in această perioadă a unei dezbateri despre expe
riența și sarcinile gazetelor de perete - valoros mijloc al muncii politice de masă, in uzitarea căruia organizațiile de partid din 

Valea Jiului au deja tradiții vechi. Schimbului de experiență i s-a spus masă rotundă - denumire pe deplin justificată. N-a 
fost vorba adică de o consfătuire cu referate lungi, de cuvin țări interminabile și lipsite de sens ci de un dialog viu, capti
vant, fără înscrieri la cuvint, de un schimb de păreri care a reușit să evidențieze tot ce au reușit să realizeze mai bun ga
zetele de perete din unitățile economice ale municipiului și totodată direcțiile spre care au de perseverat pentru a avea 
in activitatea lor o eficacitate sporită.

Inițiatâ de Biroul Comitetului municipal de partid pe Ierna „PREOCUPAREA COLECTIVELOR GAZETELOR DE PERETE 

PENTRU ORIENTAREA CONȚINUTULUI MATERIALELOR SPRE REALIZAREA SARCINILOR DE PLAN", masa rotundă care, s a 

desfășurat la mina Petrila, a contribuit la generalizarea experienței gazetei de perete „Minerul" de la această exploatare, 
a oferit un prilej tuturor participanților să-și exprime opiniile in legătură cu ceea ce trebuie făcut in viitor ca gazetele de 

perete să răspundă și mai mult menirii ce o au in cadrul mun cii politice de masă.

UTILITATEA Șl CONDIȚIA
GAZETELOR DE PERETE

Garanția reușitei
ingeniozitate, pasiune -{- 
îndrumare competentă

cuse... 
patru 
dormind în abataj și pe care 
•electivul gazetei l-a expus 
fulger' într-o caricatură.
Deci gazeta atrage oame- 

ii, le explică sarcinile ce 
Ie au de realizat, le oglin
dește realizările, îi laudă pe 
cei vrednici și îi satirizează 
pe cei leneși și iresponsa
bili. Aceasta e rațiunea ga
zetei. pe această linie se în
scriu strădaniile colectivului 
ei: să facă gazeta cit mai 
atractivă, cit mai utilă pen
tru activitatea colectivului 
minei. Și strădaniile sînt 
constatabile pe mai multe 
planuri înainte de a intra 
în tematica abordată de 
schimbul de experiență, să 
prezentăm înfățișarea gazetei 
„Minerul" de la Petrila.

Ea se află in holul clă
dirii administrative a exploa
tării. Oricine intră în aceas
tă clădire, are în față ga
zeta de perete, concepută și 
realizată într-o manieră mo
dernă, atractivă. Rubricile a- 
șezate pe un fond de mătase 
bordo sînt completate cu ar-

Dar, pentru că o gazetă 
de perete nu e un simplu 
obiect de ornament, adevăr 
subliniat și în consfătuire, 
să abordăm esențialul : con
ținutul edițiilor gazetei, preo
cuparea colectivului ci pen
tru a-i orienta tematica spre 
problemele majore ale colec
tivului minei, în sprijinul 
realizării sarcinilor de plan.

Din intervenția în cadrul 
mesei rotunde a responsa
bilului colectivului gazetei de 
perete .Minerul", tov. Eleo- 
dor Mihăileanu, am reținut, 
ca o primă idee, strădaniile 
colectivului de a aborda din 
complexitatea problemelor 
exploatării pe cele mai strin
gente. Edițiile sînt publicate 
pe baza planurilor trimestria
le, ele schimbîndu-se în în
tregime la începutul fiecărei 
luni iar, în mod suplimen
tar, diferite articole sînt 
schimbate și pe parcurs, a- 
tunci cînd viața o cere. In 
genera), s-au depus străda
nii ca fiecare ediție să adu
că ceva nou în fața citito
rilor, să dezbată probleme 
cît mai interesante pentru di-

ferite categorii de salariați. 
Astfel, din edițiile ultimelor 
6 luni merită reținute mai 
ales articolele .Gospodărirea 
valorilor materiale și a u- 
tilajelor exploatării' sau «în
treținerea utilajelor miniere 
în atenția comuniștilor din 
sectorul general" care au a- 
nalîzat neajunsurile în gos
podărirea valorilor materiale 
din dotarea minei. Artico
lul „Realizarea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor în 
discuția ședinței plenare a 
comitetului de partid" a a- 
bordat obiectivul central ce 
stă în fața exploatării: în
cheierea anului cu rezultate 
cît mai valoroase. In fiecare 
ediție au fost publicate ma
teriale care au 
din experiența 
fruntașe — au 
realizările lor.

In cadrul dezbaterilor pe 
tema conținutului tematic al 
edițiilor gazelelor de perele, 
au subliniat și ceilalți par- 
ticipanți la masa rotundă a- 
portul substanțial al gaze
telor la mobilizarea colecti
velor exploatărilor miniere, 
ale uzinelor din municipiu la 
obținerea unor realizări cît 
mai substanțiale în îndepli
nirea sarcinilor de plan. 
Gazeta de perete „Minerul" 
de la E. M. Lupeni. a ară
tat tov. Avram Mica, res
ponsabilul colectivului, pu
blică cu regularitate ediții 
speciale pe tema întrecerii 
socialiste. Astfel de ediții au 
fost publicate cu prilejul 
angajamentelor asumate în 
întrecere de către colecti
vul minei pe 1970, cu ocazia 
îndeplinirii de către colecti
vul minei a sarcinilor ce 
i-au revenit în cadrul pla
nului cincinal, a angajamen
telor de întrecere pe acest 
an precum și cu ocazia sta
bilirii obiectivelor de între
cere pentru depășirea sarci
nilor de plan pe 1971. Par
ticipanții au arătat că și la 
Aninoasa, Dîlja, Vulcan, U- 
ricani, gazetele de perete 
au în centrul atenției pro
blemele majore ale produc
ției, ale realizării sarcinilor 
de plan. Ele abordează cu 
regularitate modul în care 
se îndeplinesc diferiți indi
catori de plan, pun în evi
dență rezervele interne ale 
minelor pentru sporirea con
tinuă a eficienței economice. 
Gazetele răspund astfel cu 
prisosință menirii lor, de a 
fi un mijloc valoros al mun
cii politice pentru mobiliza
rea colectivelor la o activi
tate plină de dăruire pentru 
îndeplinirea exemplară 
sarcinilor economice.

Problema cea mai discu
tată, controversată chiar în 
cadrul mesei rotunde a con
st! tui t-o accesibilitatea ma
terialelor publicate, gradul 
de înrîurire a articolelor în 
rîndul colectivelor. Unii vor
bitori au pus direct între
barea : în ce proporție citesc 
salariații articolele gazetelor 
de perete ? Răspunsul a fost 
aproape unanim : articolele 
care abordează teme econo
mice sînt citite numai de o 
parte a salariaților cei mai 
mulți mulțumindu-se să ur
mărească doar 
eventual 
De aici 
vii. S-a

caricaturile, 
însemnările critice, 
s-au iscat discuții 
ridicat problema, 

dacă mai este cazul să fie • 
editate articole economice' 
sau să fie tratate mai mult- 
și într-o manieră satirică di-' 
ferită, abateri disciplinare; 
dacă articolele să fie mai 
lungi sau mai scurte, să fie 
scrise la mașină sau să fie • 
retranscrise cu litere mari, 
mai ușor cilibile. S-a mai 
susținut că la gazetele de 
perete n-ar fi cazul să fie ex
puse caricaturi, pentru că în 
acest caz oamenii se uită 
doar la acestea și nu mai 
citesc articolele. In fine unii, 
au mers și mai departe, sus- 
ținînd că dat fiind că sala
riații au ia dispoziție ziare, 
radioul și televizorul, gaze
tele nu și-ar mai avea ros
tul. Ca să concretizăm, vom 
arăta și vorbitorul din inter
venția căruia s-a putut tra
ge concluzia de mai sus: 
tov. Marcel Pinzaru, preșe
dintele sindicatului de la mi
na Paroșeni. Părerea lui, cît 
și argumentele pe care a în
cercat să se sprijine au primit 
însă replică pe loc.

Ing. Gheorghe Giuclea, di
rectorul E. M. Petrila, a a- 
preciat de altfel că utilita
tea, ajutorul ce-1 acordă ga
zeta de perete conducerii 
minei rezidă tocmai în a- 
bordarea curajoasă a unei 
tematici majore. Un articol, 
chiar dacă e accesibil doar 
unei anumite categorii de 
salariați, respectiv factorilor 
de conducere și control, a- 
râta vorbitorul, constituie și

acesta un fapt pozitiv, e un 
cîștig pentru exploatare, 
bordînd o temă majoră în 
fața acestor cadre, el va pu
tea determina în cunoștință 
de cauză, o opinie favorabilă, 
o acțiune de masă în vede
rea obținerii unui rezultat 
major — pentru care pleda 
articolul respectiv.

Neîndoios, 
perete n-au 
cole aride, 
copieri sau 
reușite din articolele publi
cate în presă cu ocazia di
feritelor aniversări. S-a com
bătut această orientare și 
s-a exprimat părerea unani
mă câ. pentru a atrage cît 

-mai multi cititori, articolele 
•Trebuie să trateze la con- 

•jcrct munca, realizările oa
menilor, ale formațiilor de 
lucru din unitatea respec
tivă. Tov. loan fiichitiu, de 
la Aninoasa, loan Cherecheș, 
secretarul comitetului de 
partid de la E. M. Petrila, 
șeful do brigadă Vasile Ru- 
șitoru, de la Lupeni. au in
sistat asupra necesității ca 
gazetele să se ocupe mai 
mult de brigăzile de mineri, 
de frămîntările lor: să fie 
evitate articolele teoretice: în 
locul lor să-și găsească loc 
articole concise, vii, pe cît 
posibil ilustrate care să a- 
bordeze o problematică ce 
interesează în cel mai înalt 
grad oamenii. Tovarășul Ga
vrila David, președintele Con
siliului municipal al sindi
catelor, a fost de părere că 
gazetele de perete pot și 
trebuie să sprijine mai mult 
întrecerea socialistă, să sti
muleze elanul brigăzilor în 
lupta pentru realizarea an
gajamentelor asumate, preo- 

' cuparea grupelor sindicale 
^.pentru educarea oamenilor.
Mult mai mult trebuie să 
se ocupe gazetele de perete 
de activitatea educativă, cul- 
tural-sportivă în rîndul sa
lariaților, să urmărească sta
bilizarea noilor angajați, dez
voltarea dragostei față de 
mină, de subteran a tineri-

Cu prilejul mesei rotunde 
participant» au vizitat gazeta 
de perete .Minerul", cît și a- 
nexele acesteia.

La primul popas, în holul clă
dirii administrative, după vi
zitarea gazetei de perete, oas
peții au fost conduși la o altă 
vitrină care ocupă un colț al 
holului. Este vorba de vitrina 
„Lumea de la o săptămînă la 
alta”. In mijlocul vitrinei un 
mare planiglob cu harta poli
tică a lumii. In jurul plani
globului sînt articole decupate 
din reviste și ziare, fotografii. 
Pentru ca cititorii cînd citesc

articolul sau se uită la o foto
grafie să-și dea sama unde se 
află țara în care s-a petrecut 
evenimentul despre care rela
tează un articol sau o fotogra
fie, un șnur colorat leagă arti
colul de țâra respectivă de pe 
planiglob marcată cu un ste- 
guleț colorat.

Participant» la consfătuire au 
vizitat apoi o altă anexă a ga
zetei : o vitrină în trei secțiuni. 
In prima o figură de miner — 
reprezentat printr-o caricatură 
— arăta spre un tabel cu cei 
care au făcut absențe nemo
tivate z.icînd : ,Azi eu lucrez 
în locul tovarășilor care absen
tează nemotivat'. A doua secțiu
ne e consacrată brigăzilor care 
nu aleg șistul vizibil iar a treia 
reprezintă Reflectorul N.T.S. 
Deci absenlomanii, neglijent ii 
față de calitatea producției, cei 
care nesocotesc normele de 
proiecție a muncii. își găsesc 
aici... nașul.

Tematică majoră și varia
tă, stil viu și accesibil, pre
zentare atractivă și concisă 
— sint atribute pe care o 
gazetă de perete le va po
seda doar dacă are in com
ponența colectivului ei oameni 
compctenți și inimoși iar, la 
rindul său, colectivul de re
dacție beneficiază de o în
drumare consecventă și cali
ficată. Aceste* condiții oferă 
toate premisele necesare ca 
o gazetă să poată satisface 
acel criteriu, pe care tov. 
loan Sichitiu, din Aninoasa, 
I-a propus drept primordial 
pentru evaluarea activității 
unei gazete de perete: popu
laritatea, „priza" în masa sa
lariaților a gazetei respec
tive. Mai precis, la aprecie
rea unei gazete să se între
prindă un sondaj in scopul 
determinării, cel puțin apro
ximative, a numărului de ci
titori (muncitori, ingineri, 
tehnicieni) ai gazetei respec
tive.

Dar, dacă am vorbit de 
premisa esențială pentru sa
tisfacerea criteriului funda
mental. competența și ini- 
mo/.itatea 
gazete de 
să facem 
ceea ce 
mesei rotunde, această pre
misă este asigurată cu pri
sosință. Colectivul gazetei 
„Minerul* din Petrila are in 
formația sa oameni compe- 
tenți, entuziaști, cu mult 
spirit de inițiativă, dornici 
să răspundă sarcinilor cu ca
re au fost investiți de comi
tetul de partid in cadrul 
muncii politice de masă, ferm 
convinși de utilitatea misiu
nii ce o au ele de îndeplinit. 
Acest lucru a fost dovedit și 
cu prilejul mesei rotunde; 
prin intervențiile inspirate 
ale membrilor colectivului, 

•și e oglindit de însăși acti
vitatea gazetei de perete — 
scutite de perioade de acal
mie, de ediții scoase cu în
târziere sau publicate din
tr-un singur motiv: ca res
ponsabilii ei să poată spune 
că s-au achitat «le o sarcină. 
Dacă Ia exploatări ca Vul
can. Dilja. poate Uricani s-au 
petrecut asemenea fenomene, 
la Petrila mai puțin. Și a- 
ceasta și dintr-un alt motiv : 
prin faptul că la mina Pe
trila, la puterea de muncă și 
de dăruire 
se adaugă 
consecvență 
gazetei de 
de partid.

Biroul comitetului de par
tid, prin com'.sia de propa
gandă, se ocupă îndeaproape 
de instruirea și coordonarea 
activității colectivului, arăta 
tov. Tiberiu Svoboda. Tot 
comisia ia in discuție. îm
preună cu reprezentanții con
ducerii minei, cu muncitori 
fruntași și corespondenții ga
zetei. planurile trimestriale 
ale edițiilor, face propuneri 
pentru abordarea diferitelor 
teme. La indicația comitetu
lui de partid, fiecare mem
bru al colectivului a recru-

tat cile 4—5 corespondenți 
care scriu articole sau fur
nizează diferite informații «lin 
raza lor de activitate. S-a 
ajuns ca gazeta de perete să 
aibă în activul său reprezen
tanți din toate colectivele, 
din toate sectoarele.

Rezultatele gazetei de pe
rete de ta celelalte unități 
sînt, «Ic asemenea, in raport 
direct cu preocuparea comi
tetelor de partid pentru în
drumarea și controlul activi
tății colectivelor «le redacție. 
La mina Lupeni, gazeta de 
perele a publicat de 1a în
ceputul anului 133 articole. 
Fifcare ediție cuprinde și 
caricaturi. Acest bilanț este 
rodul preocupării colectivului 
pentru a atrage in Jurul său 
un larg activ de colabora
tori. Demn dc reținut e fap
tul că din activul de cola
boratori ai gazetei fac parte 
50 «le oameni „de bază" ai 
exploatării, din care 15 sînt 
șefi de brigadă. Pentru a fi 
la curent cu sarcinile ce steu 
in fața gazetei, colaboratorii 
sînt instruiți verbal sau se 
elaborează instructaje scrise 
care se multiplică și se în
tinează colaboratorilor. Le
gătura permanentă cu cola
boratorii, îndrumarea de care 
beneficiază colectivul din par
tea comitetului de partid și 
a sindicatului, tonferă gaze
tei posibilitatea să-și înde
plinească in bune «ondițiuni 
misiunea de animator și mo
bilizator al colectivului minei 
ta înfăptuiri dintre celp mai 
valoroase.

Concluziile mesei rotunde 
au subliniat că in perioada 
ce urmează, in anul în care 
pășim, gazetelor de perete 
le revin sarcini și mai mari. 
Faptul că gazetele noastre 
participă 1a concursul ini
țiat in cinstea aniversării 
partidului de secția de pro
pagandă a Comitetului jude
țean de partid Ie obligă 1a 
strădanii multiple pentru 
perfecționarea activității, pen
tru sporirea eficienței lor. 
Acest deziderat se va realiza 
de către toate gazetele dacă
— așa cum a relevat în con
cluziile consfătuirii și tov. 
Ionel Cazan, secretar al Co
mitetului municipal de partid
— organele de partid vor 
ajuta colectivele gazetelor in 
așa fel incit ele sâ remedie
ze formalismul în activitatea 
lor. Gazetele nu sint un sim
plu mijloc de pavoazare. ele 
trebuie să devină mijloace 
puternice de educare și mo
bilizare a colectivelor. Pen
tru aceasta este necesar ca 
gazetele să <iglin«lească roa
dele și frămîntările colecti
velor de muncă, să exprime 
opinia sănătoasă, năzuința de 
afirmare și autodepășire a 
fiecărui colectiv.

Acest 
Dar se ....... ............
niozitate. preocupare plină "de 
responsabilitate pentru a face 
din fiecare gazetă de perete 
un instrument activ, eficient 
al muncii polii ice de masă.

lucru este posibil! 
cer strădanii, inge-

Pagină redactată de Ion DUBEK

Vasilicâ

de

In cadrul mesei rotun
de s-a abordat cu stăru 
ință necesitotea sporirii 
continue o caracterului 
combativ ol gazetelor de 
perete. Aceasta atit din 
considerentul că comba
tivitatea constituie un o- 
tribut esențiol ol muncii 
politice, cît și din consi
derentul că prin combati
vitatea edițiilor, prin fo
losirea mijloacelor ce le 
reclamă combativitatea, 
- caricaturi, epigrame, 
note satirice - se asigu
ră și un grad înalt de 
atractivitate gazetelor de 
perete.

Ce experiență s-a ob
ținut in acest domeniu ?

Colectivul gazetei de 
perete „Minerul" din Pe
trila o dovedit o deose
bită ingeniozitate in asi
gurarea unui caracter 
combativ edițiilor, mai 
oles in lupta împotriva 
abaterilor de Io discipli
na profesională, de 
normele de conduită 
producție și societate, 
demascarea atenta 
la bunul obștesc. Ir 

scop se folosesc

regulă caricaturile. In 
luna trecută a apărut 
la gozetă o nouă rubrică, 
intitulată sugestiv „Eu. 
Vasilicâ minerul, om ceva 
de spus", propusă de un 
colaborator ol gazetei. 
Rubrica popularizeoză o- 
perotiv, prin scurte în
semnări satirice, diferite 
abateri, neglijențe, otitu- 
dini incompatibile cu nor
mele de conduită civili
zata. Bunooorâ in ediția 
precedentă, „Vasilicâ mi
nerul" l-a orătat cu de
getul pe salariatul Jeno 
Joo care a dovedii lipsă 
de bunâ-cuviințâ și a 
insultat moi multe sala- 
riole ale minei. Pe viitor, 
ou arătat tovarășii din 
colectivul gazetei de pe
rete, „Vasilicâ minerul" 
are in intenție ca, o dată 
cu criticarea fenomene
lor negative, să laude pe 
cei vrednici, să popu
larizeze și exemplele de 
destoinicie. Iar, pentru 
ca sarcina lui să fie ușu
rata. in cadrul incintei

i Petrila funcționea-
1 o anexă satirică o 

gazetei de perete,

flectorul", care combate 
octele de indisciplină, 
absențele nemotivate, a- 
baterile de la N.T.S. pre
cum și neglijențo dove
dită de unele brigăzi 
față de indicatorul de 
calitate al producției.

Rubrici satirice au 
celelalte gazete de 
rete, s-a relevat in con
sfătuire. La mina 
noasa această 
poartă denumirea 
flogrant delict" și-i 
tică pe cei care nu 
pectă N.T.S. sau c 
alte abateri. La 
funcționează tot ca 
anexă a gazetei de 
rete „Vitrina 
care inso e 
de imbunătățiri.

Atit Io Petrila cit și la 
celelalte exploatări, gaze
tele critică cu regulari
tate neajunsurile in do
meniul respectării N.T.S., 
in rezolvarea propuneri
lor făcute de salariați 
pentru perfecționarea 
tivității economice, 
difuzoreo presei, in 
gura condițiilor
caza cămine

Ani- 
rubrică 

„In 
cri- 

j res- 
comit 

Lupeni 
o 

pe- 
calitâții" 

susceptibilă

neglijențele semnalate de 
comisiile de control ob
ștesc in deservirea sala- 
riaților.

Neîndoios, tematica 
articolelor critice poate 
fi lărgită și mai mult. 
Ing. Popescu, reprezen
tantul gazetei de perele 
o energeticienilor din 
Paroșeni, a făcut propu
nerea ca gazetele să a- 
bordeze diferite aspec
te și in legătură cu con
duita salariaților, in tim
pul liber, pe stradă sau 
in localurile publice. 
Nici la mină, nici la uzi
nă nu este indiferent 
dacă un salariat se pre
zintă Io serviciu sau, din 
cauza unui chef prelun
git sau o unei bătăi, va 
sta trei zile in spital. 
Deci să urmărim cu „re
flectorul" comportarea oa
menilor și după ce ies 
pe poarta întreprinderi
lor. Totodată, roadele de 
la locurile de muncă de
pind și de echilibrul vie
ții de familie, ar fi util 
deci, să fie criticate șl 
actele de Iresponsabili
tate ale unor salariați in 
iața de familie.

Se poale face mult mai mult
Corolarul spre care converg părerile exprimate Ia masa 

rotundă este acela că se poate face mult mai mult pentru 
a spori atractivitatea și eficacitatea gazelelor de perete. E- 
dificatoare in acest sens este, de pildă, intervenția ing. 
Nicolac Anițescu, membru al colectivului gazetei de perete 
de la Petrila. Dînd o replică Ia părerile de loc inspirate 
ale tov. M. Pinzaru. vorbitorul a dat un exemplu conclu
dent in privința eficienței gazetei de perete. Un artificier 
care a fost găsit incărcind găurile de pușcare intr-un aba
taj fără să fi evacuat in prealabil oamenii din schimbul 
respectiv a fost prezentat intr-o caricatură foarte sugestivă, 
bine realizată, la gazeta de perete. Primind astfel sanc
țiunea oprobriului public (după publicarea caricaturii la 
gazeta de perete, fapta condamnabilă a fost discutată cu as
prime de minerii exploatării), el a fost dezvățat (și prin 
exemplul lui alți artificieri) să mai comită asemenea negli
jențe. Ce s-a cîștigat prin aceasta ? Au fost salvate viețile 
mai multor oameni care puteau deveni in viitor victimele 
artificierului iresponsabil. Deci gazeta a avut eficiență. In 
afara caricaturii, a sugerat tov. Anițescu. ar putea da re
zultate bune și fotografierea diferitelor abateri și expunerea 
lor la o foto-gazetâ — anexă a gazetei principale. Rela- 
tind un caz. concret, vorbitorul arăta că după ce a fotogra
fiat „un flagrant delict" intr-un abataj s-a adresat celui 
în cauză cu o expresie foarte sugestivă : „aveți un auto
graf pentru inspectorul cu protecția muncii..." Cel 
in flagrant delict a început să dea din colț in colț. Este 
evident, o asemenea fotografie, expusă la gazeta de perete, 
și-ar dovedi cu prisosință eficiența.

In cadrul consfătuirii s-au făcut și alte sugestii pen
tru folosirea unor forme și mijloace noi, moderne, menite 
să sporească atractivitatea gazelelor. Bunăoară, tovarășii de

găsit

la Petrila și-au propus să folosească în scopul înviorării 
edițiilor metoda interviului-fulger și a anchetelor in rindul 
minerilor, solicitând acestora să-și spună părerea in legă
tură cu modul cum au asigurat in abataje condițiile teh- 
nico-materiale pentru a-și realiza sarcinile, ce materiale, 
ce piese le lipsesc, cum funcționează utilajele cu care sint 
dotați, ce propun pentru perfecționarea organizării muncii 
Tot colectivul gazetei petrilcne și-a propus să scoată 111 
viitor o rubrică dedicata semicentenarului partidului prin 
care să popularizeze faptele comuniștilor, să prezinte per 
sonalitatea lor, precum și succesele minerilor in cinstea 
aniversării partidului. Gazeta iși propune să scoată și foi 
votante pe diferite teme care să fie expuse in locuri cu cir 
culație intensă. Aceste foi votante vor avea menirea să 
popularizeze pe lingă succesele și neajunsurile din cadrul 
minei și noutățile tehnice ce apar in cadrul exploatării, ine 
todele de organizare superioară a producției și u muncii, 
să inițieze acțiuni in sprijinul asigurării realizării sarcini 
lor de plan.

O propunere interesantă au făcut și reprezentanții ga 
z.ctei de perete de 1a mina Aninoasa in scopul creșterii 
popularității gazetei de perete și anume : pe teme de larp, 
interes in rindul colectivelor, să fie atli ■ ale prin inter 
mediul gazetei întrebări din partea minerilor, cadrelor de 
conducere in legătură cu soluționarea diferitelor propuncr 
și cereri ale muncitorilor, urmind ca răsp 
dale tot prin intermediul gazetei de pe.ele.

Printr-un dialog continuu, viu. captivant 
majore ale producției și vieții oamenilor, prin 1 
mijloace variate, sugestive gazetele noastre pot 
și mai căutate de cei cărora li se adresează.
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Sie an uf roșu
________  u' r

Rezultate tehnice I
Clasamentul

. U“ Craiova 
Steagul roșu 
Steaua 
U.T.A.
Jiul
„U* Cluj 
Rapid 
Politehnica

— Dinamo
— C.F.R. Cluj
— Petrolul
— I'arul
— Progresul
— C.F.R. Timișoara
— F. C. Argeș
— S. C. Bacău

1—0
1—0
0—0
3—0
3—1
2—0
1 — 1
3—1

(iniine 9 decembrie)

Progresul — .U Craiova; C.F.R. Timișoara — Petrolul: 
S. C. Bacău — Rapid; C.F.R. Cluj — Steaua; Farul — Jiul; 
Dinamo — „U" Cluj: F. C. Argeș — U.T.A.; Politehnica — 
Steagul roșu.

Ii
S5

1. Dinamo
2. Politehnica
3. Rapid
4. Petrolul
5. U.T.A.
6.
7.
8.

C. Bacău 
„U“ Cluj 
I. C. Argeș 
Jiul

„U* Craiova 
SteagMl roșu 
Farul

9. Steaua
10.
11.
12.
13.
14. C.F.R. Cluj
15. - Progresul
10. C.F.R. Timișoa.a

s 

W.V.W.SNNW.NV.V.W.

Jiul Progresul

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

/ 
7 
5
7
7 
fi 
fi
fi
4
fi
5
3
5
4
2
2

3
3
4
3
1
3
3

5
0
2
5
1
•>

3
3
1
3
5
4
4
5
4
<
fi
5

24—12
26—19
15— 8
18— 14
19— 11
10—11
9—10

ll
17
17
17
15
15
15

Dc cinci ani dc cind reacti
vează in divizia A, Jiul n-a 
curs niciodată pe o albie i’.il 
de incomodă ca aceea de pe 
care aștepta intîlnirea de du
minică, cu Progresul București. 
.Acum. însă, elevii lui Ion Bă- 
lănescu știu cit de grea este 
viața aici. în _oceanul neliniș
tii* — cum este denumit me
taforic subsolul clasamentului 
— și se zbat să navigheze mai 
sus, spre ape limpezi. Dar de 
rnai multă vreme eforturile lor 
sini zadarnice. Un noian de 
<auze lc frinează entuziasmul 
care, totuși, nu ia părăsit pe 
toți.

Ca fiecare partidă de pînă 
acum, și cea cu Progresul se 
anunța dificilă pentru Jiul, li 
auzisem insă pe băieți că vor 
da lotul pentru victorie, că vor 
dovedi spectatorilor că nu-i 
încă motiv de îngrijorare pen- 
1ru soarta lor în clasament. Și. 
in cele din urmă, așa avea să 
fie. Nu înainte. însă, de 
ce prin mari emoții, nu 
le de a privi cu regret 
Lela de marcaj care, in 
tu) 44. arăta i—0 pentru
ntrenată de Victor Stăncules- 

iu. In repriza secundă, 
d iminarea Jiului avea să 
netă, concretizată in trei 
lori. unul mai frumos ca altul.

Sintetizînd atmosfera gene
rală a partidei și concretizind- 
dominarea Jiului, să notăm că 
în cele 90 de minute de joc. 
(.însumate pe un teren greu, 
a. .merit cu gheată si zăpadă.

mingea spre poarta 
(o singură dată în 
secundă, prin Dinu

repriză a aparținut, 
mari, localnicilor, dar

a +re- 
înain- 
la ta- 
ininu- 
echipi

însă. 
fie 
ga

și pe un frig pătrunzător, gaz
dele au avut 12 corncre pe lin- 
•_ă numai 3 ale oaspeților, au 
beneficiat de 5 lovituri libere 
de la 18—25 metri de poarta 
adversă, pe cînd ..bancarii* 
n-au avut decît una (în prima 
repriză), au șutat de 20 de ori 
la poarta lui Manta. în timp 
ce bucureșlenii au trimis doar 
de 5 ori 
lui Stan 
repriza 
Iordan).

Prima 
in linii
ei n-au găsit cheia spre poarta 
uparată dc Manta. Peronescu, 
Țurcan și Libardi irosind oca
zii deosebit de favorabile. Oas
peții, deși au avut mult mai 
puține ocazii, au fost mult mai 
periculoși. In minutul 10, 
Dudu Georgescu a trimis balo
nul în bară, peste un minut 
Ștoker a luftat „în stilul lui 
caracteristic* și puțin i-a lipsit 
lui Beldeanu să înscrie, iar ;n 
minutul 44. același Dudu Geor
gescu ne-a amărît inimile ;-u 
i.n gol frumos. înscris cu con
cursul apărării Jiului. Venit 
deseori înainte, jiulistul Geor
gescu nu s-a putut replia ra
pid. omonimul său de la Pro
gresul a făcut o cursă lungă, 
a trecut glonț pe lingă George- 
vici. Stan a ieșit neinspirat 
din poartă. dezorientat, și 
blondul atacant bucureștean a 
trimis din unghi, cu stinsul, 
în poarta părăsită. îmbrățișări.

sărutări in tabăra oaspeților, 
nejustificate și reprobabile 
huiduieli la adresa Jiului și a 
antrenorilor săi, dar și motive 
de juste reproșuri pentru jocul 
dezordonat al apărării noastre 
și pentru indica ■ lalea atacnn- 
ților.

; 'ipă pauză. -Jiul a părut altă 
echipă : mai atentă, mai insis
tentă. mai hotărîtă in fazele 
finale. In chiar primul minut. 
Peronescu execută al nouălea 
corner al echipei sale, vine la 
cap și fundașul stingă Cara
malis care trimite mingea spre 
poartă. Ion Constantin pune 
piciorul și-i grăbește rostogo
lirea în plasă. De acum Jiul 
iși sufocă pur și simplu ad
versarul. Triunghiul Naidin — 
Libardi — Ion 
funcționează ireproșabil, 
de multe ori K.O. 
oaspeților, dar nu 
La

Să cunoaștem și să valori
ficăm toate capacitățile, 

întregul potențial productiv

Neaua peste fot s-a pus...

(Urmare din pag. 1)

ale actualei etape de dezvolta
re, trebuie îmbunătățită fără 
slăbire munca de conducere, 
organizare și planificare. In a- 
ccst sens, în conformitate cu 
măsurile trasate de Conferința 
Națională a P.C.R. și dc Con
gresul al X-lea, primii pași au 
fost făctiti prin înștiințarea cen- 
traleloi industriale și a orga
nelor colective de conduce:c. 
.Au fost lărgite competențele 
centralelor și ale întreprinde
rilor în rezolvarea problemelor 
legato de îndeplinirea sarcini
lor de plan. In domeniul pla
nificării a crescut rolul centra
lelor, întreprinderilor și unită
ților subordonate centralei la 
elaborarea planului. Datorită 
acestui fapt, sarcinile de plan 
stabilite au in vedere, pe de o 
parte, posibilitățile de realizare 
a lor cu ajutorul capacităților 
și nivelului lehirc al etapei 
respective, pe de altă parte 
nevoile economici naționale, 
respectiv, posibilitățile des
facere a producției

Este adevărat că ma, sint 
cazuri cînd organele superioa
re — minister C.S.P. — nu 
țin eoni de propunerile unită
ților, acordînd acestora sarcini 
necorelale cu posibilitălile de 
producție și desfacere. fapt 
pentru care se întimpină greu
tăți în realizaiva planului, des
facerea produselor, retribuirea 
salariaiilor. In același limp 
mai există și cazuri cînd unii 
conducători dc unități susțin 
acordarea unui plan sub posi
bilități pentru a-și crea o viată 
liniștită. în condițiile în care 
capacitățile de orodticție sîot 
insuficient folosite.

In expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se arată clar 
că : .Planul nu trebuie să fie 
ceva impus ele sus ci rezulta
tul cunoașterii și valorificării 
tuturor capacităților a întregu
lui potențial de oroductie. a tu
turor rezervelor".

In lumina acestor indicații, 
rezultă pentru toate unitățile 
economice sarcini importante 
in privința evidențierii comple
te și concrete a capacităților 
dc producție, a folosirii inte
grale a capacităților respective. 
Observația făcută în ‘expune
re, anume că în domeniul evi
dențierii și folosirii capacită- 
ilor de producție nu e ordine 

atit la nivelul întreprinderilor 
și centralelor, cît și la nivelul 
organelor centrale, ministere 
și C.S.P. e întrutotul valabilă 
și pentru centrala noastră. In 
prezent, nu există o metodolo
gie unitară și definitivă pentru 
stabilirea capacităților de pro
ducție a exploatărilor miniere, 
in se ține o evidență organi

zată a evoluției acestora și nici 
a modului lor de folosire. A- 
cceași constatare este valah u și 
pentru capacitatea de produc
ție a utilajului dc mecani/me 
și a suprafețelor de producție.

In cursul trimestrului III 
1970 Ministerul Industriei Mi
niere și Geologiei a elaborat 
instrucțiuni metodologice de 
stabilire și urmărire a capaci
tăților dc producție penti ex
ploatări miniere, preparații și 
ateliere mecanice. Acestea au 
avut caracter experimental ur- 
mînd ca pînă la sfîrșitul anu
lui. pe baza experimentărilor și 
propunerilor făcute ele să fie 
definitivate iar începînd din tri
mestrul 1 1971 să sc treacă la 
iplicarea lor. Paralel cu accas- 

1a. se impune ea la nivelul ccn- 
’ralei și aJ unităților sub-rdo- 
riute să se întocmească inven
tarul capacităților pentru are 
urmează a se ține evident.î și 
a se face raportarea realiză
rilor.

Din urmăririle parțiale ale 
idicilor de utilizare a unor 

mașini și utilaje ca : mașini 
de încărcat în galerii, combi
ne de tăiere în abataje și a - 
lorii, mașini unelte în atc'ic.e 
iczultă că aceștia nu au m 
nivel corespunzător. Va fi r. <- 
sar ca la țoale unitățile să lăr
gim evidența folosirii utilaje
lor. Și nu trebuie să se negli
jeze nici o clipă măsurile de 
ridicare a gradului de folosire 
a utilajelor. Pentru exploată
rile miniere va trebui să ur
mărim ridicarea gradului u- 
tilizare a liniei de front în 
sensul creșterii producției ex
trase pe un metru linie- de 
front activ.

la nivelul centralei -,r lu
crează. în prezent, la defini
tivarea propunerilor privind 
fluxul informațional, respectiv 
se stabilesc evidențele necesare 
n se ține în continuare și cir
cuitul acestora. Definitivarea 
acestuia va servi și dimensio
nării și introducerii unor ma
șini de evidență și calcul au
tomate .a căror corectitudine și 
operativitate va îmbunătăți 
substanțial luarea deciziilor, 
condiție esențială în ridicarea 
eficienței întregii aetivitâf’ o- 
conomice.

.Avem convingerea că prin 
munca însuflețită a tuturor sa- 
lariaților, organizată și îndru
mată la un nivel lot mai com
petent și calificat de organele 
de conducere colectivă. sub 
conducerea organizațiilor de 
partid și cu sprijinul organi
zațiilor de masă, vor fi înde
plinite cu succes toate sarci
nile care revin colectivului cen
tralei noastre in viitorul cinci
nal.
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Lucrărîîe conferinței organizației 
municipale U. T. C.

3-1
2—1 pentru Jiul. Consternarea 

bancarilor, 
delir, 
favo-

Constantin 
face 

apărarea 
fructifică, 

mijlocul terenului. Remus 
Popa este din ce în ce mai ac
tiv, mai atent și. împreună 
cu Sandu. își servesc bine cu 
baloane utile colegii din față, 
iar fundașii laterali Georgescu 
și Caramalis (îndeosebi) urcă 
de multe ori în atac, semănînd 
panică în careul advers. Oca
zii deosebit de favorabile sint 
irosite cu neîngăduită ușurință 
de Ion Constantin (min. 52 și 
68). Naidin (min. 70). Perones- 
cu (min. 76). In minutul 62. 
I ibardi ia o acțiune pe cont 
propriu, trece ușor printre a- 
părătorii Progresului și șutea- 
/ă puternic la rădăcina barei :

trece în tabăra 
spectatorii aplaudă în 
își încurajează echipa 
rită. Ion Constantin este căutat 
cu multe mingi și. in minutul 
82. îi păcălește subtil pe Vio- 
rel Popescu și pe Măndoiu și 
înscrie al treilea gol pentru 
echipa sa : 3—1 pentru Jiul. 
Meciul este jucat. Victoria 
gazdelor — meritată, muncită, 
dar nu atit dc concludentă 
după numărul ocaziilor de gol 
create. Elevii lui Ion Bălănes- 
cu și-au respectat totuși promi
siunea de a da lotul 
cîștiga. Am apreciat 
bună a lui Libardi, a 
Caramalis. a lui Ion 
tin. Naidin, Remus Popa (în 
repriza secundă) Georgescu (în

.................... Dudu
.și

(Urmare din pag. 1) 

cenzori și a proiectului progra
mului de activități au luat cu- 
vîntul numeroși delegați .și in
vitați.

In încheierea dezbaterilor, 
primit cu vii aplauze, a hiat 
cuvîntul tovarășul Clement 
Negruț.

Delegații au ales, apoi, noul 
comitet municipal U.T.C.. com
pus din 65 membri plini și 10 
membri supleanți, comisia de 
cenzori compusă din 7 membri 
și delegații la conferința ju
dețeană U.T.C.

In prima sa ședință, comite
tul municipal a ales membrii 
biroului, care are următoarea 
componență : Vasile Oros,
prim-secretar al Comitetului 
municipal U.T.C. ; floria Toma, 
Vasile Văcaru, secretari ai o- 
mitetului municipal : Vaier 
Coandrăș, Cristea Răcaru. Mir
cea Zember, loan Covrig, loan 
Barb. Vasile Rusu. Ioan 
Stoicoiu, Elza Gvorgy. Toa-Ier 
Onreanu, loan Daj. membri ; 
Felicia Artean, Gheorghe Biro, 
Aneta Roșu, Alexandru Uifal- 
vi, membri supleanți.

Kecifal

pentru a 
evoluția 

tînărului 
Constan-

Duminică dimineața Casa 
de cultură a găzduit recita
lul de muzică instrumentală 
susținut de elevii Școlii de 
muzică și arte plaștice din 
Petroșani. Tinerii pasionați

ai muzicii culte au prezentat 
cu acest prilej în fața cadre
lor didactice și a părinților 
lor bilanțul strădaniilor lor 
din primul trimestru al a- 
nului școlar.

prima repriză), a lui 
Georgescu, Constantinescu 
Măndoiu de la Progresul.

Arbitrul Cornel Nițescu, 
Sibiu, a condus corect și 
tori tar următoarele 
JIUI,: Stan —
Geor-’e'ici. Ștoker. 
— Sandu. Remus Po*»a 
ronescu. Libardi. Țurran (Nai 
din). Ion Constantin. PROGRE
SUL : Manta — V. Popescu, 
Măndoiu. Grama. Constanti
nescu — Tănăsescu. I. Dinu — 
Pacsi, D. Georgescu. 
(Sandu Mircea). C. 
Matei).

1 a tineret-rezerve 
Piw '-esul 2—1. Pentru îm ingă- 
to’-’ ii înscris Mihai Marian și 
Nădăsan.

Dumitru GHEONEA

din 
an- 

formații : 
Georgescu, 
Ciram°lis

Pe

Beldeanu 
Matei (M.

Jiul

Foto : Ion LIC1UIn sfîrșiL Manta e .bătut" : Ion Constantin egalează...

DIVIZIA C
DUNAREA CALAFAT ȘTIINȚA 1-0

Simpozion
Duminică, 13 decembrie, la orele 11 in sala teatrului 

..Valea Jiului" se va organiza un simpozion cu tema : .Tea
trul românesc în 1970“ (Specific și corespondențe; Tendințe 
controversate; Realități și perspective) în cadrul căruia 
vor face expuneri Dinu Kivu, de la redacția revistei 
,.Contemporanul', și Victor Parhon, de la Televiziune.

Pregătirile 
pentru iarnă

(Urmare din pag. 1)

In ultima etapă a turului di
viziei C. Știința Petroșani a 
evoluat duminică la Calafat, 
In compania echipei locale Du
nărea. La capătul timpului re
gulamentar de joc, studenții 
petroșăneni au părăsit terenul 
învinși cu scorul de 1—0. re
zultat care-i nedreptățește după 
aspectul general
Intîlnirea a 
linuu între 
și apărarea

al partidei, 
fost un duel con- 
inaintașii loc ilnici 
sobră a oaspeii-

Pcnultima etapă a campiona-
A de rugbi atului diviziei 

programat pe terenul din Lo
m-a intîlnirea dintre fruntașele 
i lasamentului — Steaua Bucu
rești și Știința Petroșani. Des
fășurat pe un teren complet 
a upeiil iu zăpadă, jocul s-a 
r li.al totuși la un bun nivel 
( hni< și Spectacular, satisfâ- 
i ind numărul marc de specta
tori prezenți Ia intilnire Deși 
nu au învins — scorul râmi- 
rmd alb pînă in final — stu
denții au meritul de a fi pre - 
t.:f un joc excelent, cu faze 
de mare spectacol rugbistic, 
rin păcate insă nefinalizate. 
Gazdele au dominat majorita
tea timpului, au a- tionat 
pid și fantezist pe 'inia 
lreî'l'erturi si pe înaintare,
bligind adversarul — de faima

ra
je
ti

în minutul 70, cu con- 
arbitrului de centru 1.
Ce se intîmpiase ? Un 
al gazdelor iese cu o 

in aut, în apropierea 
arbitrul de 
dar cavale-

lor. care a destrămat multe a- 
tacuri, fiind învinsă o singură 
dată, 
cursul
Cilibia. 
atacant 
minge 
porții studenților,
tușă semnalizează.
rul fluierului de la centru nu 
sancționează, atacantul centrea
ză și Teică șutează năpruznic 
la păianjen. Protestele studen-

la
5.

a

tușă cit și 
in minutul 
ratează prima 
partidei, nelrans- 
lovitură de

25 metri
Peste iu 
iși imită

la
pe- 
de 

r.ii 
co-

recunoscută — să se apere per 
manent, calm, organizat.

încă din primele minute, 
studenții ciștigă mai multe ba
loane atit la 
grămadă și. 
Crăciunescu 
mare ocazie 
formînd o 
deapșâ de
buturile adverse, 
nule, I ălcușanu 
legul de echipă, apoi slelislul 
Durbac nu reușește să trans
forme cele două lovituri de pe
deapsă acordate de arbitru în 
minutele 2(1 și 30.

Și in partea a doua a me
iului, lot studenții sint cei 
are domină mai mult, dar fi 

nu reușesc să înscrie, oaspeții 
dc-t’-âmind cu usmi' u atacu 
rile gazdelor. O frumoasă șarjă

de gol. Deși
con-
lușă

con-

ților nu-1 înduplecă pe arbitru 
la corectitudine deși el se 
sultă cu colegul de la 
care-i explică greșeala.

Fină in acest minut s-au
sumat puține faze de poartă. 
In primele minute de joc stu
denții ratează deschiderea sco
rului prin Marcu și Bălăncanu; 
în minutul 33 Știr trimite din 
careu puternic peste poarta ad
versă. iar în minutele* 79 și 86, 
Făgaș și Știr irosesc, de aseme-j

pe linia de treisferturi, la care 
a participat întreaga echipă 
Știința. Rădulescu scapă min
gea la in metri de terenul de 
țintă al Stelei, se acordă gră
madă și pericolul este îndepăr
tat. In minutul 60 al întilnirii, 
fundașul naționalei 
Durbac, ne dă emoții 
cearcă să transforme o 
de pedeapsă de la 30 
iri. dar trimite cu 
lingă buturi.

Minutele 
meciul se 
i—O. Dacă 
cu Grivița 
iștirat acasă, ne 
le sperat intr-o eventuală 
(orie duminică asupra lui 
nanio, in Capitală, prin 
să ne demonstreze că, mir

noastre, 
cind in- 
lovitură 
de ine- 

puțin pe

se scurg repede și 
termină nedecis : 
no gîndim că nici 
roșie, Știința n-a 

mai rămine 
\ ic-
Di-

ca re 
ade-

nea. bune ocazii
învinsă. Știința a făcut un joc 

remarci ndu-se 
, Zăvălaș,

bun, remareîndu-se Marincan, 
Tudor, Zăvălaș, Bîtea și Știr. 
Brigada de arbitri din Turnu 
Severin, avîndu-1 la centru pe 
I. Cilibia. a condus cu greșeli. 
Știința a aliniat următoarea 
formație : Marincan — Ștefă- 
nescu, Tudor, Zăvălaș. Varho- 
nic — Tismănaru, Bîtea, Știi 
— Bălăneanu, Marcu, Făgaș

G. I.

STEAUA 0 0
nu este departe de ce.'e 
mari bucureștene.
meciul de duminică, 

echipă Știința a
in

evo-

Șerban. 
Arbitru) 

a

văr, 
trei

In
treaga
luat bine, iar de Ia oaspeți am 
remarcat jocul lui 
Durbac și Băltărețu.
V. ( isinaș. din București 
condus foarte bine următoa
rele formații : ȘTIINȚA : Dinu. 
Ortelecan, Stănculescu, Rusii 
(Moroe). lonescu. Lomotă, 
Barbă (Talpă), Moromete,
Bărgăunaș. Marinescu. Radu
lescu, Iăliușanu. Domnișan,
Crăciunescu. Iacob. STEAUA: 
Ciornei. Gheorghe .Mircea, Enă- 
< hescu. Pintea, Postolache, 
Băltărețu. Șerban. Achiin, Țața, 
.Malecscu, Ghiță, Budîcă. Te- 
leașă, lonescu. Durbac.

Emilian NE AGO!.

goane C.F.R. Petroșani au fost 
fixate obiective menite să asi
gure desfășurarea in bune con- 
dițiuni a transporturilor de 
mărfuri și călători pc calea fe
rată în timp de iarnă.

.Astfel, s-a prevăzut revizui
rea stării tehnice a comprc- 
soarelor dc aer, a instalațiilor 
de încărcat acumulatori pentru 
vagoane și lămpile portative ale 
lăcătușilor de revizie, contro
lul, repararea și punerea in 
funcție a două transformatoare 
pentru sudură, repararea și 
pregătirea condițiilor dc lucru 
in timpul iernii a atelierelor 
și birourilor și altele. O atenție 
deosebită s-a acordat aprovi
zionării de iarnă cu piese de 
schimb și materiale. Pentru a 
putea avea la îndemînă uleiul 
necesar ungerii vagoanelor de 
marfă, in stația Petroșani-triaj 
s-a amenajat, prin muncă pa
triotică, un depozit de uleiuri 
de mare capacitate compus din
tr-un rezervor, pompă și ca
bină de distribuție.

Avînd în vedere faptul că în 
anii trecuți au existat, din 
partea muncitorilor navetiști, 
unele reclamații cu privire la 
încălzirea și iluminatul vagoa
nelor clasă din compunerea 
curselor locale, care circulă in
tre Petroșani și Lupeni, l-am 
solicitat pc tovarășul Ioan Su
san. șeful reviziei de vagoane, 
sa ne arate dacă in cadrul pre
gătirilor de iarnă din acest an 
s-au avut in vedere măsuri ca
re să asigure muncitorilor că
lătoria în bune condițiuni de 
la -Și la . k uc muncă.

Răspunsul primit a fost afir
mativ. S-au verificat, intr-ade
văr, toate vagoanele clasă din 
compunerea garniturilor trenu
rilor locale, s-au executat lu
crările de reparații necesare și 
etanșai instalațiile de încălzi
re, ușile și ferestrele, s-au re
mediat lipsurile ce mai existau 
la instalațiile electrice și sa
nitare ale vagoanelor. In con
tinuare, se va veghea perma
nent ca toate acestea să fie 
întreținute în bune condițiuni 
de funcționare.

10,00 Deschiderea emisiunii 
dc dimineață. Telescoa- 
lă.

11,00 închiderea emisiunii de 
dimineață.

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Din muzica popoarelor.

18,15 „Țoale pinzele sus!".

19,00 Măsurile cu privire la 
perfecționarea organiză
rii, planificării și con
ducerii agriculturii. E- 
couri.

19.15 Publicitate. I

19.20 1 oui de st>ri. |

19,30 Telejurnalul «le seară j
20,00 Reflector.

211.15 Seară <le teatru : „Trei
surori" de A. P. Ce- I 
hov. '

22,35 Divertisment muzical cu I

Narghita.

22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii. J

i

MIERCURI 9 DECEMBRIE

PROGRAMUL I : 6,00 De la 
6 la 9,30 Gimnastică; Informa
ții utilitare; Radiojurnal; Pe 
teme dc protecția muncii: Su
marul presei; Matineu muzical;

La microfon, melodia preferată:
9.30 Viața cărților; 10,05 Or
chestre de muzică populară;
10.30 Vreau să știu: 11,05 Mu
zică ușoară; 11,15 Itinerar glo
rios; 12,00 Muzică ușoară; 12,10 
Un interpret și roiurile sale. 
Nicolae Herlea; 12,30 Intîlni- 
re cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Radio
jurnal; 13,10 Avanpremieră co
tidiană; 13,22 Muzică ușoară; 
13,50 Sport și muzică; 16,00 
Radiojurnal; 16,30 Orchestra 
de muzică ușoară a Casei de

discuri Electrecord; 16,50 Pu
blicitate radio; 17,00 Antena 
tineretului; 17,30 Concert de 
muzică populară; 18,00 Orele 
serii; 20,00 Tableta de s ură; 
20.05 Zece melodii ’ preferate; 
20,40 Bijuterii muzicale; 20.55 
Știința la zi; 21,00 Muzică de 
cafe-concert; 21,30 Revista șla
gărelor; 22,00 Radiojurnal: 22,20 
Sport; 22.30 Seară de muzică 
lirică; 22,55 Argheziană; 23,00 
Seară de muzică lirică: 0,03— 
6.00 Estrada nocturnă.

SPITALUL 
UNIFICAT VULCAN 
vinde către unitățile 
socialiste purcei în 
vîrstă de 3 luni.

Informații suplimen
tare Ja șeful sectorului 
economic și gospodă
resc, telefon 1—03.

a
PRIN CONCURS :a

— 5 maiștri constructori ■
— 4 tehnicieni principali ■

Concursul va avea loc în ziua dc 20 decembrie 1970, orele 15,30, Ia 
sediul întreprinderii. ■ a

Condiții de salarizare: conform II.C.IVI. 914/1968.
Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 7 și 15, de la ■ 

serviciul personal al întreprinderii din str. Mihai Viteazu nr. 9, lele- g 
fon 1147.
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VIZIIA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUSESCU

(Urmare din pag. 1)

Onorurile cele mai înalte 
cu care a fost inlimp.nat 
președintele Nicolae Ceauses
cu. liecare moment al aces
tei veritabile sărbători popu
lare cu care a fost primii 
pretutindeni șeful statului 
român, sint ilustrate grăitor 
prin ceea ce declara, in aju
nul sosirii. Abdeslam Ben 
Aii. guvernatorul regiunii 
capitalei marocane, făcindu- 
se interpretul sentimentelor 
locuitorilor Rabatului : „Ne
am pregătit să facem cea 
mai aleasă primire ilustru
lui fiu al unui popor prieten, 
izvorită din căldura priete- 
n si stimei, să-l întimpi- 
nâm cu toate onorurile cu
venite acestei personalități 
em nente". Aprecierea de ca
re se bucură România, politi
ca sa. in această parte a lu
mii. este relevată de ziarul 
..La Depeche" : „Raporturile 
dintre România și lumc-a 
popoarelor africane au o tra
diție veche. Poporul român 
s-a aflat întotdeauna alături 
de popoarele arabe și afri
cane in lupta acestora impo- 
tri’ a jugului străin".

Aceleași ecouri le-am re- 
îniilnit in discuțiile avute 
cu personalități marcante 
ale vieții politice marocane. 
Saluiind sosirea președinte
lui Nicolae Ceaușescu. mi
nistrul afacerilor externe. 
Youssef Bel .Abbes Taarji, 
relevă că intilnirea dintre 
cei doi șefi de state, convor
birile care vor avea loc la 
Rabat, in cursul cărora vor 
fi abordate atit aspecte ale 
raporturilor bilaterale cit sj 
probleme ale actualității 
internaționale, vor constitui 
un moment de deosebită 
importanță pentru bunele 
relații existente între Maroc 
și România. Intre țările 
noastre, arată șeful diploma
ției marocane, nu există pro
bleme in suspensie. Perspec
tivele acestor legături sint 
deosebite și își vor găsi fără 
îndoială, o deplină confirma
re în urma vizitei președin
telui Nicolae Ceaușescu. pe 
care Marocul a așteptat-o cu 
o deosebită plăcere.

.Convorbirile dintre cei doi 
șefi de stat, vizita președin
telui Nicolae Ceaușescu vor 
oferi fără îndoială cadrul cel 
mai propice lărgirii, diversi
ficării și consolidării legătu
rilor și cooperării prietenești 
dintre România și Maroc".

declară Mohamed Jaidi. mi
nistrul de stat al comerțului 
și industriei. .Fără îndoială, 
că un aspect important al 
promovării acestor raporturi 
prietenești il va constitui 
promovarea pe mai departe 
a relațiilor economice, do
meniu in care există nume
roase posibilități a căror 
fructificare rezidă din dorin
ța și interesul ambelor țări".

.Văd in această vizită a 
președintelui Consiliului de 
Stat al României, dl. Nicolae 
Ceaușescu, un eveniment deo
sebit de important pentru 
țara noastră, declară Mehdi 
Bennouna — președinte — di
rector general al agenției 
..Maghreb Arab Presse". di
rectorul influentului cotidian 
marocan .La Depeche", Este 
vorba de o vizită cu o sem
nificație aparte. România fi
ind o țară socialistă, care a 
dat lumii exemple edificatoa
re din multe puncte de ve
dere : reconstrucție, industria
lizare, dezvoltare economică 
dinamică. Conducînd țara 
pe un drum care i-a atras 
respectul și stima compa- 
trioților săi. cit și pe plan 
internațional. președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a afir
mat ca o eminentă personali
tate. îmi exprim convingerea 
că putem lărgi fructuos re
lațiile politice, cooperarea e- 
conomică și culturală cu o 
țară ca România, raporturi
le bune dintre statele și 
popoarele noastre constituind 
premise excelente".

Vizita pe care șeful sta
tului nostru o întreprinde 
zilele acestea în Maroc con
firmă o dată in plus faptul 
că România și-a cîștigat 
înaltul respect al opiniei 
publice internaționale, iar a- 
ceasta datorită politicii sale 
active de cooperare cu toate 
statele lumii, indiferent de 
orinduirea lor socială, demon- 
strind practic posibilitatea 
construirii unei lumi în care 
să biruie pacea, colaborarea 
între popoare. Țară socialis
tă. România contribuie con
structiv la îmbunătățirea re
lațiilor dintre state, a clima
tului internațional, președin
tele Nicolae Ceaușescu, acti
vitatea sa intensă pe plan 
mondial simbolizînd această 
poziție extrem de apreciată 
în lumea întreagă, apreciată 
fierbinte în aceste zile de 
poporul marocan.

Depunerea unei coroane la mormîntul 
lui Mohammed al V-lea

Ora 17,00. Președintele Con
siliului de Stat și persoanele o- 
ficiale care îl însoțesc pără
sesc palatul oaspeților. îndrep- 
tîndu-se spre Mausoleul Mou- 
iay Hassan, unde se află mor
mîntul lui Mohammed al V- 
lea. In „Uarga" — piața pa
latului — o mare mulțime de 
oameni salută cordial sosirea 
șefului de stat român.

Pe placa funerară de marmu
ră albă care acoperă mormîn
tul marelui dispărut se de
pune o coroană de garoafe ro
șii. purtînd panglica tricoloră. 
Șeful statului român, celelalte 
persoane oficiale păstrează un 
moment de reculegere, cinstind 
memoria lui Mohammed al V- 
lea, eminent om de stat, care 
și-a închinat întreaga viață 
luptei pentru cucerirea inde

pendenței și suveranității na
ționale a Marocului, pentru 
progresul și prosperitatea po
porului marocan.

La plecare, președintele 
Nicolae Ceaușescu seiYineâză în 
Cartea de aur.

La această solemnitate au 
participat • Hadj Ahmed Ba- 
lafrej, ministru, reprezentant 
personal al Majestății Sale re
gelui. Youssef Bel Abbes Taarji, 
ministrul afacerilor externe. 
Ahmed Bargach, ministru al 
cultelor și al afacerilor islami
ce, Mustapha Farres, secretar 
de stat al planului. Driss Ben
nouna, șeful protocolului regal 
și al cancelariei, Hassan Kar- 
rat, ambasadorul Marocului în 
România, și alte personalități 
oficiale marocane.

Decorarea președintelui
Nicolae Ceaușescu cu Marele Colan al

Ordinului Mohammaddi
Luni seara a avut loc solem

nitatea decorării președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu Marele 
Colan al Ordinului Mohamma
ddi. cea mai înaltă distincție 
a statului marocan care se 
acordă unor eminente perso
nalități pentru contribuția u- 
dusă la întărirea prieteniei 
dintre popoare.

Tn cadrul solemnității pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
decernat Majestății Sale Regele 
Hassan al II-lea Ordinul Stea
ua Republicii Socialiste Ro
mânia clasa I. pentru contri
buția adusă la dezvoltarea re
lațiilor de prietenie dintre 
Maroc și Republica Socialista 
România, precum și la Pro

movarea cauzei păcii și coope
rării internaționale.

La solemnitate au participat 
Alteța Sa Regală prințul 
Moulav Abdallan, Driss Slaoui, 
directorul general al Cabinetu
lui regal, dr. Ahmed Laraki. 
primul ministru marocan, și 
Youssef Ben Abbes Taarji. 
ministrul afacerilor externe.

Din partea română au parti
cipat Ion Pățan. vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri. Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Bujor 
Almășan. ministrul industriei 
miniere și geologiei, Vasile 
Mircea, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Româ
niei în Maroc.

Dineul oferit de Maiestatea Sa Regele
Hassan al II-lea în cinstea președintelui 

Nicolae Ceaușescu
Majestatea Sa Regele Maro

cului Hassan al II-lea a oferit, 
luni seara, un dineu in onoarea 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

Au participat Ion Pățan, vi- 
cepreședinle al Consiliului de 
Miniștri. Corneliu Mănescu. mi
nistrul afacerilor externe. Bu
jor Almășan. ministrul indus
triei miniere și al geologie;. 
Vasile Mircea, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
României la Rabat.

Au luat, de asemenea, parte 
Hadj \lm d Balafrej .ministru,

reprezentant personal al Ma
jestății Sale Regale, Ahmed 
Laraki, șeful guvernului ma
rocan, Youssef Bel Abbes 
Taarji, ministrul afacerilor ex
terne, membrii guvernului, 
membrii Cabinetului regal, 
conducători ai instituțiilor cen
trale. șefii misiunilor diploma
tice acreditați la Rabat, gene
rali și ofițeri superiori ai for
țelor armate regale.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
deosebit de cordială, MajesH- 
tea Sa Regele Hassan al II-lea 
și președintele Nicolae Ceaușes
cu au rostit toasturi.

Dezbaterile din Consiliul 
de Securitate al O. .U.

NEW YORK 7 (Agerpres.) — 
Luni au continuat dezbaterile 
în Consiliul de Securitate asu
pra raportului pe care misiunea 
specială trimisă de acest orga
nism în Guineea l-a prezentat 
in legătură cu invadarea teri
toriului guineez de către mer
cenari străini. Au luat cuvîn- 
tul, cu această ocazie, reprezen
tanți ai mai multor țări afro- 
asiatice care au relevat faptul 
că din raportul misiunii speci
ale reiese limpede participarea

directă a Portugaliei la această 
agresiune armată împotriva 
unui stat african independent 
și suveran. Majoritatea vorbi
torilor au cerut Consiliului dc 
Securitate să acționeze pentru 
ca astfel de acte să nu se mai 
poată repeta. Ei au relevat res
ponsabilitatea Portugaliei, ce- 
rind ca această țară să com
penseze în întregime pierderile 
materiale suferite de Guineea 
in urma invaziei.

Semnarea Tratatului 
poloiio-vest-german

VARȘOVIA 7. — Corespon
dentul 1. Duinitrașcu, transmi
te : In Sala coloanelor a Con
siliului de Miniștri din Var
șovia a avut loc luni la prinz 
solemnitatea semnării Tratatu
lui cu privire la bazele nor
malizării relațiilor reciproce 
dintre Republica Populară Po
lonă și Republica Federală a 
Germaniei. Documentul a fost 
semnat din partea Poloniei dc 
Jozef Cyrankiewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri, și 
de ministrul afacerilor externe,

Ștefan Jedrychowski, iar din 
partea R. F. a Germanici de 
cancelarul Willy Brandt, și 
ministrul afacerilor externe, 
Walter Scheel.

La semnare a fost prezent 
Wiadyslaw Gomulka, prim-se- 
cretar al (VC. al I’.M.U.P. Au 
fost de față membrii celor două 
delegații, persoane oficiale po
loneze.

Premierul Cyrankiewicz a o- 
ferit un prinz în cinstea can
celarului Brandt. Cu acest pri
lej au fost rostite toasturi.

întrevedere Comnlka — Brandt
VARȘOVIA 7 (Agerpres). — 

Cancelarul R. F. a Germaniei, 
Willy Brandt, a avut luni dupâ- 
htniază o întrevedere cu Wia
dyslaw Gomulka, prim-secretar 
ai C. C. al P.M.U.P. La între
vedere a participat Jozef 
Cyrankiewicz, președintele Con

siliului de Miniștri al R. P. 
Polone.

In aceeași zi, la Ministerul 
Afacerilor Externe al R. P. Po
lon?. a avut loc o întîlnire în
tre miniștrii’de externe ai celor 
două țări — Ștefan Jedrychow
ski și Walter Scheel.

Conferința europeană a
tineretului

BONN 7. — Corespondentul Agerpres, 
Mircea Moarcăș, transmite : Intre 3 și 6 
decembrie, s-au desfășurat la Miinchcn lu
crările Conferinței europene a tineretului, 
Ia care au participat 300 de delegați ai or
ganizațiilor de tineret din 26 de state euro
pene și reprezentanți ai 17 organizații in
ternaționale de tineret.

Salutind conferința. Kate Strobel, minis
trul pentru problemele sănătății, tineretu
lui și familiei al R.F.G.. a subliniat impor
tanța unității de acțiune a tineretului din 
toate țările europene, indiferent de convin
gerile politice, pentru afirmarea interese
lor majore ale continentului — pacea și 
prosperitatea popoarelor.

Lucrările conferinței s-au desfășurat pe 
comisii, care au dezbătut următoarele pro
bleme : situația și preocupările tinerelului 
din țările Europei, principiile colaborării or
ganizațiilor de tineret pentru o evoluție paș
nică in Europa, metodele și experiențele in- 
tilnirilor internaționale de tineret, contri
buția tineretului la consolidarea păcii și 
securității pe continent.

La Conferință, tineretul român a fost re
prezentat de o delegație a Uniunii Tineretu
lui Comunist, condusă de Gheorghe Prisăca- 
ru. reprezentant permanent al U.T.C. în 
F.M.T.D. Membrii delegației române au ex
pus punctele de vedere ale Uniunii Tinere
tului Comunist Român în cadrul fiecărei 
comisii de lucru a conferinței.

Din majoritatea referatelor prezentate de 
către reprezentanții diferitelor organizații do 
tineret s-a desprins ca idee dominantă ne
cesitatea înlăturării divizării Europei în 
blocuri opuse și a convocării cit mai grab
nice a unei conferințe a securității euro
pene. consacrată destinderii și securității; 
a fost evidențiată necesitatea conjugării e-

forturilor popoarelor europene spre asigu
rarea păcii și conlucrării spre instaurarea 
unor relații domne de bogatele tradiții eu
ropene de civilizație și cultură.

Numeroși vorbitori au subliniat legătura 
strinsă dintre actuala conferință de la 
Miinchen. „masa rotundă" organizată la 
Snagov anul trecut de către Uniunea line- 
retului Comunist din România și recenta con
ferință a tineretului de la Helsinki privind 
problema securității europene.

Luînd cuvîntul in cadru] conferinței, con
ducătorul delegației tineretului din Româ
nia a subliniat importanța deosebită pe tare 
organizațiile de tinerel din țara noastră o 
acordă conferinței, in care vede o continuare 
a dialogului din cadrul mișcării de tineret 
din Europa. Acest dialog — a subliniat de
legatul român — are menirea ca, prin con
fruntări de concepții și păreri, organizațiile 
de tineret de diferite orientări ideologice 
și politice să stabilească rolul și locul tine
retului in viața politică a Europei. Scoțind 
în evidență înalta răspundere și misiunea 
tinerei generații în crearea unui climat pro
priu destinderii și securității europene, vor
bitorul a subliniat importanța unor contacte 
bi și multilaterale intre organizațiile de 
tineret, pentru a explora și stabili de comun 
acord căile adecvate de acțiune in stimu
larea cooperării și destinderii pe continen
tul nostru.

In cuvîntul de închidere a conferinței, 
Gerhard Weber, președintele Comitetului 
Național al Tineretului din R.F.G., relevind 
că tinerii din vestul și estul Europei s-au 
putut intilni și exprima intr-o atmosferă 
de respect și înțelegere mutuală, a declarat 
că această întîlnire internațională a consti
tuit „un pas necesar, important și fructuos 
spre cooperarea tineretului european".

LAOS : In regiunile eliberate, locuitorii încearcă să-și reia viața de toate zilele, mun
cind in același timp pentru a da produse necesare ostașilor de pe front.

In foto : O fabrică de bumbac instalată intr-o peșteră.

Plenara C. C.
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

La Moscova a avut loc Plenara 
C.C. al P.C.U.S., care a dezbă
tut și a aprobat, în linii ge
nerale. proiectele planului de 
stat al economiei naționale și 
bugetului de stat al U.R.S.S. 
pe anul 1971. anunță agenția 
TASS.

Plenara a indicat Consiliului 
dc Miniștri să supună aceste 
proiecte spre dezbatere Sovie-

al P. C. U. S.
tului Suprem al U.R.S.S. ale 
cărui lucrări încep, la Mos
cova, la 8 decembrie.

Plenara a hotărît convocarea 
Congresului al XXIV-lea a! 
P.C.U.S. pentru data de 30 
martie 1971.

In- încheierea lucrărilor ple
narei, a luat cuvîntul secreta-* 
rul general al C.C. al P.C.U.S-., 
Leonid Brejnev.

In cadrul vizitei pe care o întreprinde în Republica A- 
rabă Unită. Ion Iliescu, prim secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist din România, ministrul 
pentru problemele tineretului, a fost primit de Mahmud 
Fawzi, primul ministru egiptean, cu care a avut un schimb 
de vederi asupra unor probleme de interes reciproc și asu
pra situației internaționale. A fost exprimată cu acest pri
lej. dorința reciprocă de dezvoltare a relațiilor dintre Ro
mânia și R.A.U.

1

Notă de protest
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

Ministrul Afacerilor Externe al 
Uniunii Sovietice a adresat 
Ambasadei Statelor Unite ale 
Americii din Moscova un pro
test in legătură cu reținerea 
de către autoritățile americane, 
timp de 36 de ore, a navei so
vietice de pasageri „Șuta Ru
staveli" în zona canalului Pa
nama. La bordul navei, pre

cizează agenția TASS. se aflau 
750 de persoane, printre cure 
un mare număr de femei și 
copii ce călătoreau din Anglia 
spre Australia.

Guvernul U.R.S.S.. se spune în 
declarație, așteaptă ca autorită
țile americane să ia măsurile 
necesare în vederea exclud -rii 
unor asemenea cazuri.

Ambasadorul Ehefiea 
în Brazilia a Sosi răpit î

RIO DE JANEIRO 7 ( \ er- 
pres). — Ambasadorul Elveției în 
Brazilia, Giovanni Enrico 
Bucher, a fost răpit luni dimi
neața de un grup de necunos
cut înarmați, a anunțat un 
purtător de cuvînt al ambasa
dei elvețiene de la Rio de 
Janeiro. Atentatorii au organi
zat o ambuscadă blocând auto
mobilul diplomatului elve'a 
care se îndrepta spre sediul 
ambasadei.

In cursul schimbului de .focu
ri, agentul poliției braziliene 
însărcinat cu paza diplomatu
lui a fost grav rănit. Autorii 
răpirii au lăsat la locul atacu
lui manifeste ale unei or.’ani- 
zații ilegale din Brazilia — 
„Alianca Libertador Nacion d" 
— care ar fi responsabilă de 
această acțiune.

Primele cercetări ale poliției 
nu au dat rezultate. Răpitorii 
nu au oferit pină în prezent 
nici un fel de indicii in legătu
ră cu obiectivele acestei acți
uni.

Bucher este al patrulea 
diplomat străin răpit in Bra
zilia. Prima victimă a fost am
basadorul S.U.A.. Charles Burke 
Elbrich, în septembrie 19’'9, 
pus în libertate mai tîrziu du
pă eliberarea a 15 deținuți po
litici. Au urinat consulul ja
ponez de la Sao Paulo, Nabuo 
Okuchi (în martie a. c.). elibe
rat contra a cinci deținuți, și 
ambasadorul vest-german Eh- 
renfried von Holleben (in iu
nie a. c.), eliberat in schimbul 
a 40 de deținuți politici.

Demonstrație 
neonazistă 

la Essen
BONN 7. — Coresponden

tul Agerpres, Mircea Moar
căș, transmite : Pe străzile 
orașului Essen a avut loc la 
sfirșitul săptămînii trecute o 
demonstrație a elementelor 
neonaziste, organizată de că
tre Partidul Național Demo
crat și „Acțiunea de rezis
tență" — formațiune politică 
do extremă dreaptă. Parti- 
cipanții la această acțiune 
au scandat lozinci împotriva 
politicii guvernului Brandt 
față de țările Europei răsă
ritene.

Populația a reacționat cu 
energie împotriva acestei ac
țiuni neonaziste, împiedicând

manifestației.
Președintele Consiliului de 

Miniștri al landului Renania 
de nord-Westfalia, Heinz 
Kuhn, a condamnat sever 
demonstrația, calificînd-o 
drept „o expresie a unor în
cercări jalnice din .partea 
Partidului Național Democrat 
de a readuce în actualitate 
momente tragice din istoria 
Germanici".

„SST va zbura../6
WASHINGTON 7 (Ager

pres). — Respingerea de că
tre Senat, săptămina trecu
tă, a cererii Administrației 
privind alocarea sumei de 
290 milioane dolari pentru 
construirea celor două pro
totipuri ale viitorului avion 
supersonic de transport ame
rican „SST" a fost calificată 
dc președintele Nixon drept

„o gravă eroare care poate 
și trebuie să fie corectată". 
Intr-o declarație dată publi
cității de Casa Albă, se cere 
celor două camere ale Con
gresului american să revină 
asupra hotărîrii, întrucît da
că ea ar rămine definitivă 
ar putea constitui „o lovitu
ră fatală pentru industria 
aeronautică americană". Pre-

ședințele Nixon a declarat că 
încetarea construcției avionu
lui supersonic de transport 
american „SST" va costa Ad
ministrația aproape 700 mili
oane dolari care au fost deja 
investiți și va plasa S.U.A. 
în urma altor națiuni pe 
plan tehnologic. Relevind ca 
avioane similare ca „TU-144" 
și „Concorde" au și fost rea
lizate. președintele Nixon a 
spus : „SST este un avion 
care va fi construit și va 
zbura".

# Președintele statului Ca, 
Ie. Salvador .Allende, a anunțat 
numirea noului ambasador al 
țării în Franța în persoana cu
noscutului poet chilian Pablo 
Neruda, laureat al premiului 
Nobel. Pablo Neruda, a cărui 
numire urmează să fie apro
bată de Senatul chilian, a de
ținut postul dc consul la Paris, 
precum și alte funcții diploma
tice în alte țări.

• Luînd cuvîntul Ia postul 
de radio Conakry, președintele 
Guineei, Seku Ture, a decla
rat că mercenarii și agenții a- 
restați în Sierra Leone, parti
cipant! la imixtiunea imperialis
tă in Guineea, vor fi predați 
autorităților Guineei.

Președintele Seku Ture a 
confirmat, de asemenea, că un 
număr de 38 de mercenari de 
origine guineeză. care au fost 
arestați in Gambia sub acu
zația de pregătire a intervenției, 
au și fost predați Republicii 
Guineea.

0 Capitala Greciei — Atena 
— numără în prezent aproxi
mativ 2 500 000 de locuitori. 
Aceste date au fost anunțate 
după recensământul desfășu
rat la 1 decembrie a.c.

Regele Hussein al lorda- 
:ei va sosi la 16 deoembiie 

la Bonn într-o vizită oficială.

® In ciuda măsurilor de 
preca-uie luate in ultimul timu 
de autoritățile polițienești spa
niole, in dună-airiiaza zilei de 
duminică, in plin centrul Ma
dridului, pe Caile Fuencarral, 
sute de persoane au manifes
tat împotriva procesului inten
tat la Burgos militanților 
basci. Scandind lozinci împo
triva înscenărilor judiciare, 
demonstranții și-au manifestat 
solidaritatea cu cei inculpați

ț Diallo Telli, secretarul 
general al Organizației Unită
ții Africane, sosit la Lagos 
pentru a participa. începînd de

miercuri, la lucrările Consiliu
lui Ministerial al OUA, a re
levat, în cursul unor declara
ții făcute ziariștilor din 38 de 
țări membre ale Organizației, 
că NATO este implicat in re
centa invadare a Guineei de 
către mercenari. „A recunoaș
te că Portugalia a fost impli
cată, înseamnă a spune indirect 
că a fost implicat NATO și că 
Guineea a fost invadată do 
NATO", a spus Diallo Tei i

© La Palatul sporturilor din 
suburbia pariziană Saint Denis 
s-a desfășurat, timp de trei 
zile. Congresul Național al 
Mișcării Tineretului Comunist 
din Franța, la care au luat 
parte peste 1 300 de delegați.

0 O delegație bulg .ră. con
dusă de Petko Todorov, preșe
dintele Comitetului bulgar pen
tru turism, a plecat în Grecia, 
anunță agenția BTA. Delegația 
participă la lucrările primei 
comisii mixte bulgaro-grccești 
pentru problemele turismului.

Președintele Pakistanului, 
generalul Yahva Khan. a de
clarat că. după opinia sa. prie
tenia crescîndă între Pakistan 
și China „constituie o contribu
ție pozitivă la pacea, stabili
tatea și progresul în regiunea 
noastră".

Sr Un Durlâtor de civînt al 
armatei R. X.U., relatează a- 
genlia MEN. a dezmințit afir
mațiile unor surse militare is- 
raeliene. potrivit cărora- un 
grup de militari egipteni an 
traversat Canalul de Suez în 
misiune de recunoaștere și că 
în cursul ciocnirii angajate cu 
forțele israeliene un mili*. r 
egiptean a fost ucis. Purtătorul 
de cuvînt a subliniat că. prin 
difuzarea unor asemenea știri. 
Israelul ar urmări să se de/an- 
gajeze de responsabilitatea uci
derii unei persoane civile în 
regiunea Sinai.

0
0

In sala de spectacole de la „Accadeinia di Romania" a 
avut loc un concert susținut de cunoscutul violonist Mihai 
Constantinescu, acompaniat la pian de M. Guttman. Inter- 
pretînd cu măiestrie piese de compozitori români și străini, 
violonistul Mihai Constantinescu a cucerit aplauzele nu
merosului public prezent.

De asemenea, la galeria do artă „Mariani" aflată in 
centrul Romei, expune, cu mult succes, sculptorul bucureș- 
tean Gheorghe Stănescu, care prezintă 16 dintre cele mai 
reușite lucrări ale sale, realizate in bronz și ceramică.

Deținuții au declarat 
greva foamei

MADRID 7 (Agerpres). — 
După cum relatează din Ma
drid corespondentul agenției 
France Presse, deținuții poli
tici din 12 închisori spaniole 
au declarat greva foamei in 
semn de protest împotriva pro
cesului intentat celor 16 mili- 
tanți basci de autoritățile 
franchiste.

La această acțiune participă 
peste 200 de deținuți politici 
in rindul cărora se află nu
meroși basci.

Poliția în alertă !
MONTREAL 7 (Agerpres). - 

Poliția din provincia Quebec 
continuă să se afle in stare 
de alarmă. In prezent, expertii 
verifică autenticitatea unui 
mesaj descoperit de un repor
ter al publicației „Journal de 
Montreal" intr-o cabină tele
fonică, prin care autoritățile 
sint avertizate de „Frontul de 
eliberare al Ouebecului" că 
iși va continua activitatea, 
deși a fost pus in afara legii. 
Alte două ziare au anunțat, 
de asemenea, că au primit 
mesaje pe bandă de magneto
fon, cu un conținut asemănă
tor.

Numai pe dreapta...
RANGOON 7 (Agerpres). - 

După Suedia și Islanda, Bir- 
mania renunță și ea la tra
diția circulației vehiculelor pe 
partea stingă a șoselelor. A- 
nunțind știrea, ziarul național 
„Guardian" menționa că Bir- 
mania a optat pentru schimba
rea respectivă, ținind seama 
că majoritatea țărilor au adop
tat sistemul circulației pe 
dreapta.

Inundații și în 
Costa Rica...

SAN JOSE 7 (Agerpres). - 
Ploile torențiale căzute in 
ultimele zile au provocat mari 
inundații pe litoralul atlantic 
al statului Costa Rica. Nivelul 
apelor unor riuri a crescut cu 
trei metri peste cel normal. 
Sute de familii au rămas fără 
adăpost și mii de hectare de 
plantații de bananieri au fost 
distruse.

Avocatul inculpatei 
a dispărut

LOS ANGELES 7 (Agerpres). 
- După o săptămină de ab
sentă, Ronald Hughes, avoca
tul lui Leslie van Houten, in
culpată in procesul grupului 
lui Charles Manson, acuzat de 
crimele comise la vila cineas
tului Polanski in august 1969, 
a fost dat in mod oficial dis
părut de au'oritățile californi- 
ene. Ultima dată avocatul a 
fost văzut intr-un camping 
montan, la aproximativ 200 
kilometri nord de Los Angeles.

Dezbaterile propriu-zise ale 
procesului intentat grupului 
lui Manson, care au început 
cu aproximativ sase luni in 
urmă, s-au încheiat în mod 
practic in preaima dispariției 
lui Huqhes. urmind ca in etaoa 
următoare să aibă loc rechizi
toriul acuzării si pledoariile a- 
părătorilor celor inculpați.

Procesul 
locotenentului Calley

FORT BENNING 7 (Ager
pres). - Completul de judecată 
al. tribunalului militar de la 
Fort Benning continuă audie
rea martorilor in procesul in
tentat locotenentului William 
Calley, sub acuzația de ma
sacrare, la 16 martie 1963. a 
peste 100 de civili din locali
tatea sud-vietnameză Sona My. 
Dennis Conti, fost soldat in 
plutonul lui Calley, a mărturi
sit că a fost de față cind 
Calley împreună cu un alt 
soldat, Paul Mearlo, au des
chis foc cu arme automate a- 
supra unui grup de 30-40 de 
civili care au fost asasinați. 
Martorul acuzării a susținut in 
depoziția sa că locotenentul 
Calley a tras în repetate rin- 
duri asupra civililor neinarmati 
pe care ii întilnea în timpul 
deplasărilor de inspectare a 
grupurilor de soldați ampla
sate in diferite puncte ale lo
calității.

Conti a apreciat că numă
rul total al civililor asasinați 
la Sona Mv se ridică la apro
ximativ 300. El a relevat câ in 
momentul intrării plutonului in 
localitate nu a fost intim^a* 
tă nici un fel de rezistență..
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