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Mierniti dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pic- 
ședimcle Consiliului dc Stat al Re
publicii Socialiste România, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a vizitat Muzeul de etnografic și 
preistoric „Bardo" din Alger.

In cursul vizitei, oaspeții români 
au primit explicații din partea pro
fesorului universitar Mahfoud Ka- 
dachc, cu privire la pricipalcle ex
ponate. mărturii ale unei vechi ci
vilizații și culturi.

Muzeul „Bardo” arc o valoare 
deosebită. Algeria ocupind, prin te
ritoriile sale din nord cît și prin 
zona sahariană, un loc considerabil 
in trecutul istoric al Africii.

In Algeria s-au descoperit unele 
dintre așezările preistorice cele mai 
vechi din lume, inclusiv Ain Ha-

ncch. a cărui vjrstă este estimată 
la peste un milion dc ani. Oame
nii dc știință algerieni apreciază că 
țara lor a cunoscut primele civili
zații paleolitice cu aproape doua 
milioane de ani in urmă.

Muzeul „Bardo" reflecta 
milenară a oamenilor de pe 
meleaguri împotriva unei naturi os
tile, pentru edificarea unor civili
zații înfloritoare, considerate prin
tre cele mai reprezentative de pe 
continent.

Oaspeților le-au fost prezentate, 
astfel, mărturii dc scamă ale ci
vilizației și culturii algeriene.

Rind pe rind se vizionează vitri
ne în care sînt expuse obiecte dc 
artă sahariană din epoca neolitică, 
obiecte cioplite din piatră și șle
fuite în aceeași epocă, fresce și rc-

lupta 
aceste

produceri după fresce rupestre dc 
la Tassili ți Mertoutcr.

Sint vizitate apoi sălile care cu
prind colecțiile dc obiecte ale așe
zărilor preistorice descoperite atît 
in zonele sahariene ale Algeriei, 
cît ți în cele din nordul acesteia.

Un viu interes stîrnesc sălile în 
vitrinele cărora sint expuse renu
mitele bijuterii kalylienc, lucrate în 
argint, email și onix : diademe, co
liere, brățări, cercei, centuri ș. a,

O sală consacrată etnografiei A- 
fricii oferă o imagine a strălu
citelor civilizații de pc acest con
tinent.

In încheierea vizitării celebrului 
muzeu din capitala Algeriei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu ți tova
rășa Elena Ceaușescu au semnat în 
trtca dc onoare.
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Oare sâ n-o pun sub zodia 

hazardului întilnirea mea — în 
fața incintei minei Bărbateni — 
cu acel om înalt, brunet, cu mus
tăcioară, zimbitor intr-una care, 
z .lzînd cam pe unde aș zn-ea să 
bat, mi-a zis că nu-i știe bine pe 
toți frații căutați, dar că ortac 
cum ii Nicolae Tomolea rar poți 
sâ afli în Vale^

...Cind am bătut prima oara 
la ușa lui Nicolae Tomolea, capul 
familiei nu se întorsese, încă, de 
la șut. Am fost invitat în odaie 
de soția și /iica lui mai mare, 
Rodica... Tot timpul cît am stat 
in așteptarea celui ce trebuia să 
sosească de la mină, femeia nu 
s-a dezlipii nici o clipă de fe
reastră, am văzut-o doar tn pi
cioare, ca pe un stilp a! unui 
pridvor imaginar. înălțat să 
zime statornic, cerul casei: 
de-aici vine, din partea asta, 
arată dincotro, cu o ridicare 
șoară a frunții) așa om n-am vă
zut... 'i tăt dus cît'i lumea... Da
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David <lin brignda minerului
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Gheorghc Cosma, după ieși

rea din mină face. împreună

cu o parte din ortaci și cu 

adjunctul șefului dc sector, 

inginerul Iosif Bocan, o scur-

--•'
tă analiză a realizărilor ob-

ținute in schimbul I.

Foto: Ion LICIU

Convorbire

Houari Boumediene
Micrcuri, 15 martie, la vila Dje- 

nane El-Mabrouk din Ain Bcnian, 
in apropierea Algerului, a avut loc 
o convorbire între secretarul genc-

A

intîlmri româno-algeriene

ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului dc Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele

Consiliului Revoluției, președinte 
Consiliului de Miniștri al Reptil»’ 
cii Algeriene Democratice și Pop 
larc. Houari Boumediene.

Miercuri au avut loc la Palatul 
Consiliului dc Miniștri din Alger 
convorbiri între Ion Pățan. vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Roma
nia, ministrul comerțului exterior, 
și Layachi Yakcr, ministrul nige
rian al comerțului.

Intr-o atmosferă prietenească s-a 
examinat stadiul actual al schim
burilor economice româno-algerienc,

bilaterale în domeniul Industrie? pe
trolului.

De asemenea, au fost trecute în 
revistă obiectivele miniere apărute 
ca urmare a activității geologilor 
români care lucrează în Algeria 
conform acordurilor existente. S-au 
discutat măsuri practice pentru con
tinuarea cercetărilor geologice, și 
punerea in valoare a zăcămintelor 
descoperite.

de laudă Inovoție eficientă

La F. S. H. Vulcan

PROGRESULUI TEHNIC
OMUL IN CONDIȚIILE

Sectorul V al E.M. Petrila continuă, și in această lună, 
succesele înregistrate în luna februarie, cind s-a situat pc 
primul loc în intrecerca dintre colectivele exploatării.

In aceste zile ale lunii, producția de cărbune extrasă <le 
harnicul colectiv este cu 170 de tone peste sarcina planifi
cată. Brigada condusă de MIHAI ȚIGÂIERU, într-un abataj 
cu trepte răsturnate, a produs pină acum peste 300 tone 
cărbune deasupra sarcinii ce-i revine, depășirea fiind reali
zată prin creșterea randamentului cu 1 000 kg/post. Minerii 
din brigada Iui MIHAI ISZLAY, care au produs in luna 
februarie, la abatajul 2 V din stratul 5, 3380 tone intr-o 
singură aripă, îndeplinesc norma, pină în aceste zile, în pro
porție de 102,1 la sută.

In sector se pregătește — fiind in săpare suitorul de 
atac — stratul ?, panoul F. in vederea exploatării cu com
bina TEMP-1. care taie in stratelc subțiri dc înclinare 
marc...

Dc la 1 februarie a.c. se aplică lu Fabrica de stîlpi 
hidraulici din Vulcan inovația „dispozitiv pentru strunjit 
și filetat șurub ventil11. Șurubul ventil este o piesă a venti- 
lului de siguranță al stîlpilor hidraulici S.V.,1. fabricați aici, 
iar inovația a fost concepută prin contribuție colectivă a 
maistrului MIRCEA GUIA, a muncitorilor strungari, IOAN 
GALL, ȘTEFAN HAM, NICOLAE IACOB. EUGEN MOLDO
VAN și a celorlalți muncitori din atelierul de strungărie al 
fabricii.

Efectele acestei inovații sînt : creșterea productivității 
la fabricația acestui reper de 1,5 ori și o economie anuală 
de peste 100 000 lei. In același timp, inovația aduce o îm
bunătățire a calității ventilului de siguranță al stîlpilor 
produși la F.S.H. Vulcan.

precum și măsurile practice pentru 
dezvoltarea și diversificarea lor.

★
Miercuri. 15 manie, tovarășul 

Bujor Almășan, ministrul minelor, 
petrolului și geologici, a avut o 
întrevedere cu Belaid Abdcssalem. 
ministrul algerian al energiei și in
dustriei.

Cu acest prilej, s-au discutat noi 
posibilități de lărgire a cooperării

1’robilenie psiho-sociaile alle uniilățiior miniere

Crearea și activitatea
DE PREȚUIRE primelor

Ieri după-amiază, in foaierul 
Casei de cultură a sindicatelor 
din Petroșani a avut Ioc, intr-o 
atmosferă solemnă, festivita
tea de înminarc a Diplomei de 
onoare a C.C. al U.T.C. și a

i zi- și noptea-n mină... nu știu, 
n-am văzut așa om... asta-i capa
bil pentru mina să nu vină a- 
casă..." Aflu ca a venit în Valea 
fiului pe cînd n-avea nici 19 
ani. tocmai din Dosu-ȚaguK\i, 
dinspre Bistrița-Năsăud... „Dac-ar 
fi puțin mai aproape, noaptea 
cînd s-ar scula ar merge-năun- 
tru... Acum sînt în pensie de 
boală, da' și mi-e mi-a plăcut 
munca, am lucrat la „Viscoza", 
aa, mi-au făcut și fotografii pe 
panou... Da’ el tăt dus cit ’i lu
mea, la mină... O iubește... Ține 
la mină ca la maică-sa... Dac -ar 
fi să-i facă pai acolo, n-ar mai 
veni.......Tăt mă uit, doar îl văd...
roaptea, nume’ așa. tăt rădică 
mîinile-n sus... $i-i zic. no, ce-ai Ș 
„Mă, nevastă, mă lcușor, zîce, 
tăt am impresia că lucru ceva..." 
In zori nu doarme... „Măi. Icu- 
șor. acum sună ceasu'...“ „Da' de 
ce nu dormi ii spun. „Ei. iac' 
așa...” Da’ eu știu ca stă și se 
gîndește că de ce mai e nevoie 
acolo, să meargă treaba.. ’I tare 
vorbăreț, da’ numa' sora... Cind 
are ginduri, așa, multe, fumea
ză.' țigară după țigară, tăți ti 
dojenesc că-i face rău........Cum
naiba să facem, trebuia s-apară— 
Ei, se scoală noaptea și n-are-as- 
lîmpăr, că ce-or fi făcut acolo, 
la mină, că ce-or fi dres... Da’ 
el, cu mina, ’i tăi dus acolo cit 
*i lumea... O iubește... 7 subți
rel ca o jordiță.. “ O fi geloasă : 
mă-ntreb. Parcă-mi ghicește gin- 
dul. .—.’l-nțăleg, da' zic și eu, 
no, ca femeia, că-i dornică sâ mai 
fie bărbatu’ și lingă ea. acasă... 
No. că m-am urit, da’ trebui’ 
s-apari. Așa-i el. așteaptă schim- 
bu........Mă, isprăviți aia. dregeți
ailaltăȘi-s mindră c-așa-i— 
Cit’-odat' mă mai prinde urî- 
tu'..." „Păi. tu. sa n-ai teamă, 
mă lcușor, ca-n mină nu mi 
se-ntimplă nimic...” Da" eu, no, 
ca femeia— 7 place lui copiii 
mici, și de-ăia n-avem... Da’ i tăt 
cu nepoțelu’, cu Daniel, ’i tare 
drăguț... „Dadi. vino la moșu", 

zice... Copilul spune-așa Dadi. 
nu Dani, se mai bilbîie, ca co- 
pilu’... Și... moșu meu. — bine, 
nu-i așa, că are doar 33 de ani 
— abia-l vede... „Vino, lasă bu
na..." Eu sar atunci: „Să nu-mi 
spui bună, că nu-s băirină, zi-mi 
mami..." 7 turbăcios tare, îi zice 
lui „fă nani, moșu’, cu Dadi—’1

insignei jubiliare „Semicentena
rul U.T.C.". membrilor Birou- 
luilui Comitetului municipal 
de partid, unor vechi militanți 
și activiști ai Uniunii Tineretu
lui Comunist , unor uteciști, ac
tiviști ai organizației U.T.C. 
din Valea -fiului.

La festivitate au fost prezenți 
tovarășii Clement Negruț, prim- 
secretar al Comitetului munici
pal Petroșani al P.C.R., preșe
dintele consiliului popular mu
nicipal, Viorel Faur, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Hunedoara al U.T.C., loan Ghi- 
nea, Gheorghe Feicr, Ionel Ca
zan. secretari ai comitetului 
municipal de partid, Loghin 
Popa, șeful secției organizatori
ce a Comitetului municipal de 
partid, Traian Blaj, prim-vice- 
președinte al consiliului popu
lar municipal, Gavrilă David, 
președintele consiliului munici
pal al sindicatelor, Maria Bră- 
nișteanu, președinta comitetului 
municipal al femeilor, membri 
ai biroului comitetului munici
pal de partid, membrii birou
lui comitetului municipal al 

veterani ai mișcării 
partid

municipal 
U.T.C., veterani ai 
muncitorești, activiști dc 
și ai U.T.C.

Decernarea Diplomei

(Continuare fn pag. a

de o-

3-a)

Traian MORAR

(Continuare in pag. a 3-a)

din Valea Jiului
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împrejurările grele ale 
ilegalității au frînat mult 
procesul dc organizare a 
tinerilor din Valea Jiului 
în organizația revoluțio
nară a U.T.C. Cu toate 
acestea, după cum aflăm 
din documente ale vremii 
în perioada ce a urmat 
după Congresul al IlI-lea 
al U.T.C. tot mai frec
vente sînt în Valea Jiu
lui acțiunile delegaților 
din partea C.C. al U.T.C. 
pentru înființarea organi
zațiilor dc tineret.

Dintre acești precursori 
amintim numele tinerei 
utecistc Piri Abraham, 
mai pc urmă Ileana Iozsa, 
Ludovic Csupor și alții. 
Ei au fost veniți în repe
tate rinduri in mijlocul 
tineretului muncitor din 
Valea Jiului, unde au des
fășurat o muncă intensă, 
în condiții de marc pri
mejdie, pentru a crea pri
mele organizații uteciste. 
Comunistul Pîrvu loan și 
comunistele Elena Bălan 
și LaszJo Terezia, care 
activaseră și în rîndul fe
meilor, le-au asigurat a- 
dăpostirea, au ținut o 
strînsă legătură cu tine
rii delegați și le-au creat 
condiții pentru desfășura
rea muncii dc propagan
dă și organizare in sinul 
tinerilor muncitori din 
Valea Jiului.

In- asemenea împreju
rări, în 1930 se constată 
cu certitudine existența 
unui comitet raional al 
Uniunii Tineretului Co
munist în județul Hune
doara. Tinerii uteciști trec 
la activitate pretutindeni, 
la Hunedoara, Simcria, la

minele din Valea Jiului. 
In anul 1930, se răspîn- 
desc manifeste comune ale 
comitetului raional al 
partidului comunist și ale 
tinerelului comunist prin 
care muncitorii mineri, 
mctalurgiști, tineretul, e- 
rau chemați la luptă îm
potriva exploatării capi
taliste. „Evenimentele pe
trecute în ultimele zile — 
se arată într-un asemenea 
manifest — aducerea și 
proclamarea lui Carol ca 
rege al României cu a-

imediatc și generale, 
egal pentru muncă 
ale tineretului și femeilor" 
— iată cîtcva din chemă
rile dc luptă ale muncito
rilor și tineretului hune- 
dorean.

Criza economică din 
anii 1929—1933 găsea U- 
niunea Tineretului Comu
nist în plin 
consolidare a 
sale, dc călirc 
zare politică a 
săi. Congresul 
al U.T.C. a situat în cen-

Documente
jutOrul direct al imperia
liștilor din străinătate... 
vor să împiedice lupta 
noastră hotarită. Nu ui
tați niciodată pe asasi
nii părinților, fraților și 
fiilor voștri din august 
1929...“. „Duceți luptele 
voastre sub conducerea 
partidului comunist și 
prin sindicatele unitare. 
Creați comitete de acțiu
ne alese dintre toți mun
citorii, tineretul și șome
rii mineri pentru condu
cerea luptelor voastre. 
Luptați contra raționali
zării capitaliste, contra 
exploatării sălbatice. Lup
tați pentru desființarea 
muncii copiilor mai mici 
de 16 ani 1 Creați comi
tete de mină, alese dintre 
toți muncitorii, muncitoa
rele, tineretul minier, fără 
deosebire de apartenență 
politică, făcînd un front 
unic pe baza luptei re
voluționare de clasă, lup- 
tînd pentru revendicările 
voastre politico-economice

Azi, faza municipală a concursului

Salar 
egală

de arhivă
irul preocupărilor ridica
rea nivelului calitativ al 
activității organizațiilor 
comuniste dc tineret pe 
linia indicațiilor trasate 
de partid. Rezoluția con
gresului a precizat sarci
nile concrete pe linia în
tăririi vieții de organiza
ție, a necesității ridicării 
nivelului muncii dc edu
cație comunistă a 
brilor U.T.C.

Pe aceasta linie, 
scrie venirea în 
Jiului in toamna 
1931. a unui grup 
ncri comuniști în 
cu Ileana Iozsa și 

Csupor, în

se in-
Valea 
anului 
dc ti- 
frunte 

__ ____  ____ , Ludo
vic Csupor, în vederea 
întăririi organizațiilor u- 
teciste. Ei au fost trimiși 
„de către organizația re
gionala comunistă din 
Cluj în scopul dc a-i uni 
pe tinerii muncitori în 
Valea Jiului într-o orga
nizație a tinerilor comu
niști precum și pentru 
organizarea femeilor și a 
muncitorilor șomeri" —

„Cinci decenii de luptă și muncă 
sub steagul P.C.R.4*

Astăzi, după-amiază, va a- 
tea loc in sala bibliotecii Ca
sei de cultură din Petroșani, 
faza municipală a concursului 
închinat sărbătoririi creării 
U.T.C. cu tema .Cinci decenii

de luptă și muncă sub stea
gul P.C.R.“. Vor fi prezenți la 
concurs laureații fazei pe în
treprinderi și orașe, reprezen
tanți ai școlilor generale, pro
fesionale și licee. Concurența

vor dovedi cu acest prilej cu
noașterea aprofundată a tre
cutului de luptă al tineretu
lui nostru, realizările obținute 
de poporul nostru sub condu
cerea partidului In construcția 
socialistă.

se consemnează într-un 
raport oficial. In acest fel ș 
ei au ajuns să conlucre- Ș 
ze cu comunistul Pop Ște- Ș 
lan, cu femeile comuniste 
Elena Bălan, Terezia La- Ș 
szlo, precum și cu condu- § 
cerca U.T.C.-ului din Va- ț 
lea Jiului din care făceau §

T T Hablik, An- $ 
s 

adunare al Ș 

locuința tînărului Andrei Ș 
Kando din Petrila. loca- 
litate mai ferită și mai Ș 
puțin supravegheată de Ș 
către organele siguranței. Ș; 
Din luna octombrie 1931 
și piuă în luna ianuarie Ș 
1932, tinerii uteciști au 5 
desfășurat o vastă activi-

randamentul este maxim ș. studi
erea posibilităților de adoptare. 
Prin urmare problema selecției 
psihologice a celor ce lucrează 
in subteran este o problemă strîns 
legato de proctică, de securitatea 
muncii in subteran. Acest obiec
tiv poote fi atins prin intermediul 
examenului psihologic efectuat la 
angajore cit și prin activitatea ce 
poale fi desfășurată ulterior in ca
drul laboratoarelor de psihologie 
ce pot fi omenojate la fiecare u- 
nitate minieră, urmărindu-se și 
intervenindu-se continuu pentru 
integrarea persoanelor în activi
tatea productivă.

□ cele profesiuni care implică o 
responsabilitate colectivă sporită 
cum sint profesiunile de artificier, 
mecanic la mașina de extracție, 
maistru etc.

Cercetările noastre de labora
tor și cele de teren ne-au con
dus la o concluzie conform că
reia, in cadrul unor aptitudini nor
mal dezvoltate (însușiri ale „omu
lui de mijloc"), factorii de perso
nalitate sint cei care condiționea
ză in primul rind succesul unui 
salariat în aceste domenii de ac
tivitate.

Avind in vedere importanța fac
torilor psihici in munca din indus
tria minieră, este necesară o cu
noaștere cît moi exactă a posibi
lităților muncitorilor de a efectua 
intr-un ritm optim și eficient, 
cantitatea de lucru care li se ce
re precum și, cunoașterea nive
lului optim ol solicitărilor Io care

Creșterea continuă o produc
ției și productivității muncii 
impune, in toate ramurile e- 
conomiei, o organizare știin
țifică a producției și a muncii. 
O asemenea organizare va fi cu 
atît mai eficientă cu cit reușește 
să cuprindă în calcul toți com- 
ponenții. Or, 
principal de producție 
drept cuvînl 
eficiența producției 
diționată de sănătatea muncito
rilor. sănătatea cuprinzind in ac
cepția sa largă atît pe cea fizică 
cit și pe cea psihică.

După cum există o preocupare 
a corpului tehnic de a introduce 
in producție utilaje noi, sau de 
a întreține și perfecționa pe cele 
existente, aceeași preocupare tre
buie să existe și față de forța de 
muncă in scopul păstrării sănătă
ții muncitorilor, a perfecționării 
lor profesionale și a sporirii prin 
diferite mijloace a capacității lor 
de muncă.

Acest lucru se impune in mod 
deosebit in industria minieră un
de o utilizare moi rațională a for
ței de muncă constituie o rezer
vă internă de o deosebită însem
nătate pentru creșterea produc
tivității muncii, dar la care pină 
in prezent nu s-o apelat cu sufi
cientă încredere. Rolul și impor
tanța factorului om in minerit cu
nosc o continuă creștere în com
plexitate, chiar prin ridicarea gra
dului de mecanizare a procesului 
de extracție. De aceea, cunoaș
terea și folosirea in practică a 
observațiilor psihologice, fiziolo
gice și sociologice devin din ce 
in ce moi actuale.

Profesiunile din industria mi
nieră alcătuiesc o categorie dis
tinctă de activități. Ele 
celor ce le execută 
deprinderi dintre cele 
ca de exemplu :

a) posibilitatea de 
temelor profesionale, 
tă de prezența capacității intelec
tuale și a aptitudinilor speciale 
dezvoltate intr-un anumit grad :

b) posibilitatea de conlucrare 
cu oamenii, condiționată de a- 
numite trăsături de temperament 
și de caracter.

c) posibilitatea de a rezolva 
sarcinile profesionale in condiții 
optime de siguranță, aspect care 
pe lingă capacitatea intelectuală 
solicită echilibru psihic, discipli
nă in muncă, deci anumite ati
tudini.

In general, profesiunile din in
dustria minieră trebuie executate 
cu luarea tuturor măsurilor, spre 
a se evito producerea de acciden
te. Este vorba, in primul rind, de

omul este factorițl
Și Pe 

se susține că 
este con-

Viorica EDELHAUSER 
psiholog

S.C.S.M. Petroșani

nai fenta și mat Ș 
supravegheată de Ș

mem-

(Cominuare in pag. a 3-a) 5

proces de 
rîndurilor 

și maturi- 
membrilor 
al IlI-lea

rczolvore a 
condiționa-

parte Iosif 
drei Kando și alții.

Locul de i ' 
conducerii U.T.C.-ului

solicită 
indeminări. 
moi variate

(Continuare in pag

taie dc propagandă și a- ș 
gitație comunistă prin cu- 5 
vîntările lor ținute pc la 
diferite exploatări miniere § 
din Valea Jiului în rin- 
dul minerilor și tincretu- 
lui, prin manifeste râs- S 
pindite etc. Ș

Pentru buna organizare 
și desfășurare a alegerilor, Ș 
uteciștii în virstă de 16 Ș 
și 18 ani, răspîndesc ne- 
contenit manifeste comu- Ș 
niște la Deva, Huncdoa- Ș 
ra și Simcria. Ei țin o Ș 
legătură strînsă cu con- 
ducerea organizației co- Ș
muniste județene. tiin- Ș
dti-lc încredințate diferite ș 
misiuni. „Tinerii comuniști Ș 
trimiși curieri în diferite Ș 
localități pentru propa- Ș 
gandă și inmînarea cores- 
pondenței, se transportă

Nicolae WARDEGGER | 
Arhivele statului Deva g

A
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Poezia minei

I
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I

Bălrinul din compartiment rostea vorbele lent, cu grijă, 
parcă s-ar fi temut să nu i se risipească vreuna. A fost 

miner, a mai apucat caii in mină și șobolanii care iți ter
minau suplimentul cit ai clipi... Odată a legat mincarea cu 
sfoară și a atirnat-o așa, de-o scoabă. Cind s-a întors a 
dat numai de ziar și acela făcut ferfeniță.. Ei. și acuma 
se ducea să-și ia pensia, l-ar putea-o aduce și acasă, dar 
ii place să meargă așa. să se intîlnească cu mina, cu orta
cii la un pahar de vorbă, la o palincă. Nu costă mult 
drumul, nu-i nici prea lung și puțină plimbare, nițică 
schimbare .de aer“ nu strică. Bătrinul din compartiment 
oficia grav POEZIA MINEI „Versurile" erau ale lui sau 
ale altora, asta n-are nici o importanță. Le ascultam fasci
nat : .Cind sc apropie ziua. încep să devin nerăbdător. îmi 
răsucesc mustața : mă pregătesc ca la prima mea tntilnire... 
Baba mea nu se supără • mă înțelege va-ntotdeuuna, și-mi

In compartiment — două fetițe vesele și un tinăr tăcut, 
ochi negri și părul creț. E maistru la una din minele 

din Vale. Nu sint un specialist în minerit, dar îmi plac 
ortacii și de aceea trag de limbă pe toți care au .tangen
ță" cu ea. Tinărul tăcut se dovedește a fi energic, exube
rant. Îmi vorbește și el despre mină. Cu patimă. Inii arată 
avantajele unui complex mecanizat care incepe cu OM. îmi 
zice despre benii, stilpii hidraulici și mai ales despre re
gimul de șase ore... .Oamenii sînt mult mai mulțumiți 
acum. Aș spune că pleacă la fel de veseli ca la venirea la 
șut. Aproape că nu ai timp să obosești. Te infierbinți așa 
și dai roadă fest..."

N-am intrat încă iu defileu. In curind încep tunetele. 
Mă gindesc că, de fapt, tunetele anticipează mina, teritoriul 
ei. O graniță simbolică.

Un compartiment de tren, un bătrîn pensionar, 
tinăr maistru. $i poezia minei, densă, telurică, veche, 
torească la primul, polemică, modernă, dinamică la 
de al doilea. Poate ACEEAȘI poezie...

Am scris mai greu ultimele rinduri. Nu eram încă pe 
deplin convins: poate „anula’ sau completa poezia pika- 
merului, a complexului mecanizat, a combinelor, vechea 
poezie a minei, cea populară cu olive, duhuri ale muntelui, 
cu șerpi albaștri și fete de foc ? Există desigur o fascina
ție a basmului. Dar atunci cînd realitatea se transfigurea
ză, cind cuceririle contemporane converg spre mit, chiar 
dacă nostalgia acordă primat primitivului, obiectivitatea iți 
dictează să .mergi’ pe noua poezie, mai convingătoare, și 
nu mai puțin grea de sensuri...

Lucian STROCHI
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CONSILIILE POPULARE
Prezente actiie în viata socială-> -> a municipiului

Activitatea comisiilor permanente,
în sprijinul consiliului popular

Permanent

în miilocul oamenilor

Analizind lelrospectiv octivitc- 
’eo economiei locale, desfășura
tă de Consiliul popular ai masu
lui Lupeni in onul 1971, consta
tăm cu satisfacție o serie de rea
lizări obținute in domeniul inves
tițiilor social-culturale, gospodă
riei comunale și locative, oeser- 
firii populației și activității co
merciale. In urma intensificării 
preocupării comitetulut executiv, 
s-o îmbunătățit activitatea uni
tăților prestatoare, prin execu
tarea unor lucrări gospodărești și 
de înfrumusețare, ce au contri
buit substanțial la schimbarea as
pectului edilitar ol orașului.

Cele 2,5 milioane lei, destina
te prin bugetul consiliului popu
lar acțiunilor gospodărești, ou 
permis executarea unor importan
te lucrări de modernizare și în
frumusețare a cartierelor, dota
rea acestora cu obiective de stric
to necesitate. Un volum însemnat 
de lucrări a fost realizat prin 
munca patriotică o cetățenilor, a 
corei valoare s-a ridicat 
«350 000 lei.

Rezultatele bune, obținute 
primul an al actualului cincinal, 
ie completează armonios cu suc
cesele celorlalte unități din oraș, 
care și-au realizat și depășit sar
cinile de plan in domeniul lor de 
activitate.

Aceste realizări se datoresc in 
primul rind ajutorului pe care 
Consiliul popular al orașului Lu
peni l-a primit din partea orga
nelor și organizațiilor de partid, 
□ unităților economice, deputați- 
lor și cetățenilor, care, au spriji
nit efectiv comitetul executiv in 
realizarea multiplelor sarcini ce 
i-au revenit in anul 1971.

Evidențiind succesele obținute 
pe linia activității economiei lo
cale, nu se poate trece cu vede
rea peste o seamă de aspecte, 
care au influiențat negativ acti
vitatea diferitelor sectoare.

•n primul rind e necesar să ne 
referim la colitatea necorespun- 
zâtoore a unor lucrări de pres
tații, executate de sectoarele I.G.C. 
și I.G.L. din Lupeni, care, n-au 
reușit să-și organizeze munca 
astfel incit condițiile contractua
le să fie respectate și astfel, obli
gațiile față de cetățeni sâ fie re
zolvate cu operativitatea cuveni
tă.

Faptul că activitatea sectoare
lor respective, privind finalizarea 
fi calitatea unor lucrări, nu s-a 
ridicat la nivelul cerințelor, con
stituie o dovadă a lipsei de exi
gență manifestată de conduceri
le lor, și in același timp o ilustra
re a modului cum înțeleg unii sa
lariați sâ-și îndeplinească sorcinie 
de serviciu.

Tărăgănarea unor lucrări, ca 
de pildă cele de reparare a ca
nalului pluvial din str. 23 August 
ji Calea Vulcanului, a determinai 
consiliul popular, să apeleze la 
serviciile cooperativei meșteșugă
rești „Deservirea", care, deși s-a 
angajat și chiar a executat lucră
rile solicitate, o făcut acest lucru 
necorespuniător. De altfel, nici nu 
se putea ajunge la alt rezultai, 
avindu-se in vedere câ aceasta 
unitate nu dispune de personal 
cu calificare de specialitate.

Deficiențe serioase au existat și 
in executarea lucrărilor proprii, 
in domeniul întreținerii rețelelor 
de apă și canalizare, in salubriza
rea orașului și transportului m co
mun, unde nu s-au asigurat rit
micitatea și calitatea corespunză
toare, pe tot parcursul anului tre 
cut

Cauzele uncr astfel de defici
ențe. trebuie căutate in lipsa de 
supraveghere din partea condu
cerii sectoarelor, in insuficiența 
formațiilor de lucru, raportată la 
volumul si specificul lucrărilor, in 
limitarea exagerată a asigurării 
forței de muncă și c lucrărilor in 
acord.

Multe nereguli cu fost semna
late si in gospodărirea și între
ținerea fondului locativ, in spe
cial a subsolurilor tehnice, tera
selor si părților comune la blocuri. 
In această direcție s-a simțit lipso 
de exigentă și operativita.e din 
partea cdministratorilo

Io

in

bile dm cadtul sectorului I.G.L. 
care ou tolerat in 
o seric de abuzuri 
nor locatari.

Deși atribuțiile 
Jele celor două sectoaie de gos- 
podar e comunală și locativa, si tt 
bine delimitate, totuși au existai 
cazuri (și din păcate nu puține) 
cind cetățenii au lost puiiuți m 
mod cu totul nejustificai de la o 
unitate la alta, pasmdu-se com
petența rezolvării pioolemeloi se
sizate, inti-un mod nepernvs.

Nesatisfăcătoare a fost in cursul 
anului 1971 și preocuparea con
ducerii șantierului de construcții, 
privind executarea lucrărilor la 
noua piață a orașului și la alte 
obiective social-culturale d» pe 
raza localității.

Nu este mai puțin adevo o», că 
astfel de neajunsuri s-au <nan>- 
lestat și in activitatea aparatului 
propriu de specialitate ai consi
liului popular, sub aspec.ul în
drumării și controlului, pnvnd lu
crările de gospodărie comunali 
și locativă și de infrumuse.are a 
orașului. Nu au fost corelate in 
suficientă măsură luciurile ce pri
vesc dezvoltarea armon'oasă a 
orașului și nu s-au verificai pe 
parcursul execuției lucrările a*iza-  
te și autorizate.

In cursul anuiui trecut, oj exis
tat cazun de nerespectare a dis 
cipl.nei in construcții și a schiței 
de sistematizare. Din aceasta ca
uză, multe unități caie execu’â di 
verse lucrări in raza orașului Lu 
peni, neglijează in mod vo.t re
facerea unor pavaje, imbrâca- 
minți asfaitice, zone verzi, creea
ză greutăți in desfășurarea opti
ma a circulației rulirre și pieto- 
nale.

Unități care au procedat ast
fel in cursul anului hecut, au ios! 
șantierul de constiucții at f.C.D, 
I.L.H.S., T. C. M. M., Sectoarele 
I.G.C. și I.G.L. Lupeni.

Răspundere pentru dt'icienț-. 
le semnalate mai sus și in gene- 
al pentru toate ne-eguli.e '.ar° 

au persistat in aceste impo.lante 
sectoare ale economiei locale, re
vine și comitetului executiv, biro
ului său permanent, care nu au 
luat cele mai eficiente măsuri in 
vederea îndreptării lucrurilor.

Pe baza experienței și a con
cluziilor desprinse din activitatea 
desfășurată in cursul anului 1971 
Consiliul popular al orașuiui Lu
peni va trebui să conducă cu mai 
multă competență unitățile econo 
mice subordonate, să îndrume și 
să coordoneze in permanență e- 
forturile financiare și materiale 
ale sectoarelor amintite.

O atenție deosebită va trebui 
acordată creșterii calității lucrări
lor executate, îmbunătățirii pres
tărilor de servicii și respectării ter
menelor contractuale.

Obiectivele stabilite pe an-l 
1972 pun in fața unităților eco
nomiei locole, sarcini deosebit de 
importante pe linia gospodăriei 
comunale și locative, a îmbunătă
țirii transportului in comun, sa
lubrizării orașului, conservării și 
prelungirii duratei de exploatare 
a fondului locativ, proprietate de 
stat.

îndeplinirea sarcinilor de plan, 
ce revin economiei locale in acest 
an solicită o intensificare a preo
cupării consiliului popular pentru 
lichidarea lipsurilor manifestate 
pină acum, cere o mai deplină 
mobilizare a tuturor factorilor 
răspunzători de destinele locali
tății, pentru realizarea integrală 
a obiectivelor economiei locale, 
privind creșterea gradului urba
nistic și edilitar al orașului Lu
peni.

Indrumind și controlind in per
manență modul cum unitățile e- 
conomiei locale iși îndeplinesc 
sarcinile si obligațiile ce le re
vin, comitetul executiv al Con
siliului popular Lupeni va reuși 
incă de pe acum să obțină rezul
tatele propuse, precum și obiec
tivele stabilite in angajamentul 
centru susținerea chemării la în
trecere socialistă, lonsată de 
Consiliul populor al județului nos-

mod nepermis 
din ponea u-

ți competen-

Reprezentând forma de lucru 
in caro deputății consiliilor 
populare iși îndeplinesc, in mod 
organizat și pe întreaga dura
tă a mandatului îndatoririle cc 
le revin in calitate de reprezen
tanți ai oamenilor muncii, co
misiile permanente se afirmă 
tot mai mult în rezolvarea pro
blemelor economîco-Rospodă- 
rești și social-culturale ce stau 
în fața organelor locale ale pu
terii și administrației de stat.

Ho modul cum aceste organe 
de sprijin sint antrenate și an
corate in problemele esențiale 
care stau în fața comitetelor e- 
xecutive, depinde in mare mă
sură întărirea legăturilor cu 
masele de oameni ai muncii și 
atragerea lor la rezolvarea și 
conducerea treburilor obștești.

Pentru a vodca cum munceș
te in această direcție Consiliul 
popular al orașului Pctrila, am 
urmărit activitatea desfășura
tă in anul 1971 de două comi
sii permanente ; comert-coope- 
rație și sănătate — prevederi so
ciale. Pornind de la relațiile e- 
xistente intre comitetul execu
tiv și comisiile permanente a- 
mintite. observăm că acestea 
îmbrățișează diverse mijloace 
și modalități de lucru, spriji
nind prin munca de studiu și 
control organul local în înde
plinirea sarcinilor economi- 
co-gospodărești și social-cultu- 
ralc. Corelarea planurilor <Ic 
muncă ale comisiilor permanen
te cu acela al comitetului exe-

cutiv și al secțiunilor de re
sort. a asigurat încă de la în
ceput rezolvarea problemelor 
stabilite pentru studiu și con
trol lăsind in același timp in
dependența comisiilor de a 
giiuli și a veni cu idei și propu
neri posibile de înfăptuit in 
cadrul unor forme organizate.

Problemele spre care și-au 
îndreptat atenția deputății care 
iși desfășoară activitatea in ca
drul celor două comisii. sint 
foarte concrete și de interes ge
neral : aprovizionarea și servi
rea populației cu produse aero- 
alimcntarc și industriale. îm
bunătățirea stării de sănătate 
a populației și respectarea nor
melor de igienă in unitățile eco
nomice și de deservire de I - 
raza orașului.

Stabilindu-și cu regularitate 
in planurile de muncă obiecti
ve precise pentru studiu și con
trol, acțiunile comisiilor perma
nente amintite se caracterizea
ză, in primul rînd, printr-o cu
noaștere temeinică și amănun
țită a realităților existente în 
sectoarele de activitate respec
tive. Președinții comisiilor, de
putății Petru Satmari și dr. 
Gheorghc Drăgliici, împreună 
cu membrii acestora, sint me
reu prezenți în mijlocul cetă
țenilor pentru a Ic cunoaște 
problemele.

Cum muncesc comisiile per
manente despre care vorbim ?

Una din trăsăturile caracte
ristice ale activității comisiilor 
permanente constă in prezen-

tarea de rapoarte și corapoar- 
tc la sesiunile consiliului popu
lar și ședințele comitetului exe
cutiv. In acest fel . ele au aju
tat organul local al puterii de 
stat, să ia hotăririlc cele mai 
juste și mai corespunzătoare 
situațiilor reale de fapt, asigu- 
rind totodată îndeplinirea sarci
nilor de ridicare continuă a ni
velului de trai al oamenilor 
muncii din orașul Pctrila.

Un sprijin deosebit de pre
țios l-au adus comisiile perma
nente in pregătirea și desfășu
rarea sesiunilor consiliului 
popular. Dezbaterea și aviza
rea proiectelor <lc hotârirc ce 
urmau a fi supuse spre adop
tare in planul sesiunii deputa- 
ților, s-a făcut totdeauna cu ci- 
teva zile înaintea desfășurării 
lucrărilor sesiunii.

Pentru înlăturarea tendințe
lor de formalism in muncă și 
activitatea comisiilor permanen
te, documentele elaborate de 
comitetul executiv erau studiate 
de membrii comisiilor in ședin
țele lor de lucru. Nu rare au 
fost cazurile cind pentru îmbu
nătățirea rapoartelor și a pro
iectelor de hotăriri ce urmau să 
fie prezentate in sesiuni, comi
siile permanente au întreprins 
studii documentare de cunoaș
tere perfectă a situațiilor, ast
fel că avizul dat, reflectă po
ziția proprie a comisiilor și nu 
o simplă acceptare a celor scri
se in documentele respective. 
Așa a procedat comisia perma
nentă comerț și cooperație ina-

Acțiuni pentru susținerea
Fondului de

Fron- 
din 

apelului

Solidaritate Internațională
Consiliul orășenesc al 

tuluj Unității Socialiste 
Vulcan, răspunzind- 
lansat de Biroul Executiv al 
Consiliului Național al F.U.S., 
privind constituirea „Fondului 
de solidaritate și sprijinire a 
luptei popoarelor împotriva 
imperialismului pentru liberta
te și progres social, indepen
dența națională și pace", a sta
bilit o serie de măsuri prin care 
organizațiile componente și ce
le care nu fac parte din acest 
organism, precum și cetățenii 
care doresc să contribuie la 
constituirea fondului amintit, 
să poată transpune în viață ho- 
tărirea conducerii superioare de 
partid și de stat.

Aplicind recomandările cu 
privire la constituirea .Fondului 
de Solidaritate Internațională”, 
Consiliul orășenesc al F.U.S. 
Vulcan, prin biroul său execu
tiv, a desfășurat o largă acțiu
ne de popularizare a apelului 
asigurînd in acest fel cunoaș
terea semnificației și scopului 
constituirii Fondului de Solida
ritate Internațională, de către 
toți salariații și cetățenii ora
șului.

In acest scop au fost organiza
te emisiuni speciale la stațiile 
de amplificare de la E.M. Vul
can, E.M. Paroșeni, Prcpura- 
ția Corocști și Termocentrala 
Paroșeni prin care s-au făcut 
cunoscute măsurile inițiate de 
biroul executiv al Consiliului o- 
rășenesc al F.U.S.

Acțiuni de popularizare s-au 
organizat și la cinematografe
le din oraș și la clubul mun
citoresc, unde. înaintea specta
colelor s-au prezentat publicului 
Apelul Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste ș> Hotări- 
rea Comitetului Executiv al 
C.C. ui P.C.R. privind constitu
irea Fondului de Solidaritate 
Internațională.

Concomitent cu acestea au 
fost aduse la cunoștința publi
cului măsurile întreprinse în 
orașul Vulcan pentru ca sala
riații și cetățenii să participe 
la înfăptuirea lor. In 
consultării organizațiilor

ponente ale F.U.S. și a popu
lației în cadrul întrunirilor ce 
au avut loc, la începutul lunii 
februarie, a.c. s-au stabilit o 
scamă de acțiuni cultural-arlis- 
ticc ale căror venituri să fie 
destinate constituirii Fondului 
de Solidaritate Internațională.

Astfel, în perioada lunilor de 
vară. Consiliul orășenesc al 
F.U.S. Vulcan, împreună cu co
mitetele sindicatelor din între
prinderi și instituții vor organi
za la locurile de agrement trei 
serbări eîmpenești, iar încasări
le realizate vor fi depuse în

LA ORDINEA

in lucrările de reparație a 
drumului dhl Aninoaei. Și vi
tei se afla printre cei dinții, 
prin're cei mai harnici Oainv 
nii II ascultau cu alft mui mult, 
și fi urmau indicațiile. Cu 
noaște bine pe fiecare, preo- 
< upările )t frămintările lu 
li place să stea de toZbă 
alic cit mai multa d’n năzuia 
t'-le consătenilor, interi mind 
uri de rfte ori situația cere

< .f lucru In procesul com
plex de finalizare a relației 
b <v cetățean. Gheorghe Pe 
trileanu, a apelat totdeauna 
la conștiința cole- tivilății . 
de aceia, receptiv la opiniile 
oamenilor, a știut să canalize 
ze inițialii a și hărnicia ace
lora, pentru gospodărirea 
înfrumusețarea localității

In timp ce mă aflam in 
biroul se*  i ’tarului consiliului 

popular, a intrai 
iiivățâtorul losi' 
Șimo, care a ce
rut să i se re
partizeze un sec 
tor din centrul 
comunei, pe care 

îngrijească 
elevii din

Am avut recent ocazia :-â 
cunosc citeva asțyei te esenți
ale din munca ți preocupările 
secretarului comftrtului exe
cutiv al consiliului popular 
comunal Aninoasa, aspecte 
ce definesc țiersonalilatea li
nin' om, slujitor nl irib-rr» 
lor obștești.

Ixr primăria localității des 
pre care e vorba, acolo unde 
zilnic i in cetățeni pentru re
zolvarea unor probleme foar
te diver-.-- de interes ymeral 
sau i»ersonal, l-am găsit pe 
tovarășul Gheorghe Palrifea- 
nti, omul (druia fi consacrfim 
aceste rînduri.

De ani de zile, de cind este 
secretar al comitetului execu
tiv al consiliului popular co
munal, Gheorghe Petrileanu 
s-a manifestat plenar in cali
tatea sa de reprezentant al 
puterii și admi
nistrației I 
de stal.

Chiar 
ce astă 
am intrat in bi
roul in cure lu
crează, l-am gă
sit preocupat de 
rezolvarea unei 
divergențe inter
venite Intre doi 
cetățeni, pe che: 
tiuni de propi 
tale.

— E greu 
decizi din birou, 
mai ales in ca
zuri de acest fel, 
imi .spune Gheor
ghe Petrileanu. Tocmai 
acea am să merg la fața locu
lui, să văd realitatea pe viu. 
Deși, In discuția pe cure am 
avut-o cu ei, am reușit să 
lămuresc în bună parte pro
blema.

Discuția 
eveniment 
rea făcuse 
urmă cu ctțiva . . 
parn ia Iscroni, la una 
întâlnirile cu 
tă să stabilească in 
contribuția voluntară. Se a- 
Jlau in sală peste 150 de par- 
ticipanți care trebuiau să 
hotărască ce obiective soci
al-culturale și lucrări gospo
dărești aveau să fie executate 
din contribuția bănească șt in 
muncă a locuitorilor. Atunci, 
ca și in alte ocazii, le-a vor
bit Gheorghe Petrileanu. l im
pede, precis, convingător.

Nu a trecut prea mult timp 
de la acea adunare și l-am 
intilnil participînd in mijlo
cul cetățenilor, la înfăptuirea 
obiectivelor despre care 
atunci discutase cu ci. 
Nu doar a organiza
tor, ci ca Un factor ac
tiv, mobilizator prin exemplul 
personal. Efortul și hărnicia 
lui molipsitoare erau prezen
te și la scoaterea pietrei din 
albia Jiului, necesară pentru 
fundația sălii de spectacole, 
și la descărcatul materialelor 
de construcții. Vorbeau prin 
urmare faptele, și rezonanța 
lor pătrundea adine in con
știința cetățenilor. Erau pre
zenți la muncă și alfi depu
tați din circumscripție ca și 
mulți alți cetățeni din Iscroni. 
In alt rind. l-am intilnit, pe 
secretarul consiliului popular,

intea sesiunii consiliului popii 
Iar din luna noiembrie 1971, in 
care s-a analizat activitatea 
desfășurată in unitățile comer
ciale de pe raza orașului Pc
trila.

O contribuție însemnată au 
adus-o comisiile permanente 
la re/olvarea unor probleme și 
prin activitatea desfășurată in 
intervalele dintre sesiuni, efec- 
tuind 17 studii și controale . ră
puse in planurile de muncă. Me
rită să amintim propunerile fă
cute pentru îmbunătățirea ac
tivității cantinei de ajutor 
popular, precum și sprijinul a- 
cordat comisiei orășenești de o- 
crotire a unor categorii de mi
nori și asistență socială.

Analiza periodică a modului 
cum acestea iși îndeplinesc sar
cinile asumate, este iarăși una 
din trăsăturile specifice stilu
lui de muncă practicat de cele 
două comisii permanente. Co
misia permanentă comerț și coo
perație a avut în decursul anu
lui care a trecui, 4 analize, cu 
prilejul cărora au fost stabilite 
măsurile inițiale pentru îmbu
nătățirea activității comerciale 
și a deservirii, măsuri pe care 
apoi comisia amintită, le-a pre
zentat comitetului executiv. $i 
comisia permanentă sănătate Ș< 
prevederi sociale a avut aseme
nea analize urmate de măsuri 
concrete și propuneri prezen
tate comitetului executiv In 
cadrul analizelor menționate au 
fost scoase în evidență și defi
ciențele ce s-au manifestat in 
activitatea comisiilor la care ne 
referim. In acest sens s-a ară
tat că acestea nu au efectuat un 
control corespunzător la unită
țile și punctele de aproviziona
re din cadrul exploatărilor fo
restiere si nu au manifestat 
preocuparea necesară pentru 
problemele de igienă și sănăta
te in aceste unități. Totuși ceea 
ce rămîne pozitiv in activitatea 
comisiilor permanente amintite, 
constă in faptul că pe ansam
blul muncii, ele s-au achitat cu 
rezultate bune de sarcinile ce 
le revin.

Luind din experiența bună 
a comisiilor permanente la ca
re ne-am referit, să imprimăm 
muncii desfășurate de aceste 
organe de sprijin ale comitetu
lui executiv, un stil de muncă 
eficient, care să le permită să 
acționeze cu răspundere și com
petență, participînd in acest 
mod la înfăptuirea sarcinilor 
ce stau in fața Consiliului popu
lar al orașului Pctrila.

mî-a amintit un 
la care intimpla- 
să fiu martor. In 

mi, partici- 
din 

cetățenii, meni- 
concret

să-l 
cu 
clasa sa.

— Vrem s<i 
contribuim ji no- 
la acțiunile pa
triotice planifica
te de consiliul 
popular și dorim 
să cunoaștem
de pe acum
locul, pentru ca 
să ne gîndim 

bine, cum să-l facem mai 
frumos. Iu clasă am discutat 
eu elevii să organizăm in a- 
ceastă primăvară o acțiune 
de plantare a unor specii lo- 
• ale de arbuști, pe care ii 
rom depista și aduce de pe 
dealurile învecinate. Fiecare 
ele ■ i a avea copacul lui. pe 
care îl m îngriji pînă va fi 
mare.

Secretarul l-a ascultat, apoi 
a concluzionat:

— Inițiativa e foarte fru
moasă, de aceea voi merge 
și eu cu dumneavoastră la 
alegerea și procurarea arbuș
tilor. Cunosc și eu citeva So
iuri deosebite, pe care vreau 
să le aduc in centrul comu
nei. Sectorul, îl vom stabi
li împreună, după ce vom 
discuta zilele acestea, in co
mitetul executiv, și alte pro
bleme gospodărești. Oricum, 
veți li mulțumiți. In special 
elevii.

Zilnic, in biroul in care 
lucrează Gheorghc Petrilea
nu, intră mulți cetățeni pen
tru a li se rezolva diversele 
probleme. Cum aminteam, 
pentru fiecare secretarul <-on- 
siliului popular comunal gă
sește cuvinlul necesar și po
trivit.

Mereu între cetățenii comu
nei. permanent prezent aco
lo unde e nevoie de el, discu- 
tind cu oamenii, ascultând și 
finind seama de părerile 
lor, Gheorghe Petrileanu, si-a 
dobindit pe bună dreptate o 
justificată stimă, o meritată 
prețuire din partea locuito
rilor Aninoasei.

tinate Fondului de Solidaritate 
Internațională.

Exemplul lor va fi urmat și 
de organizațiile comerciale, a- 
limentația publică și coopera
ția meșteșugărească, care vor 
susține trei baluri eu tombolă 
organizate în același scop.

Asociația sportivă ..Minerul4 
Vulcan, precum și celelalte co
lective sportive din întreprin

deri și școli și-au propus mai 
multe întreceri și competiții 
sportive pe diferite discipline, 
iar încasările realizate se vor 
depune la Banca Națională. în 
contul special.

In cursul acestei luni, biroul 
executiv al Consiliului orășe
nesc al F.U.S. Vulcan a desfă
șurat o susținută muncă politică 
în rîndul cetățenilor care au și 
depus însemnate sume de bani 
în contul Fondului de Solidari
tate Internațională. Pînă în pre
zent au fost difuzate timbrele 
emise în mod special pentru a- 
ceastă. acțiune, uimind ca și 
celelalte materiale, destinate 
scopului amintit, să fie puse la 
dispoziția cetățenilor.

Pentru informarea publicului, 
amintim că în unele colective 
de salariați s-a exprimat do
rința de a se difuza noi seturi 
de timbre spre a fi cumpărate.

întreaga activitate desfășura
tă pînă acum arc la bază o in
tensă muncă politică dusă de 
membrii Consiliului orășenesc 
al F.U.S. în i iodurile salor iuți
lor din întreprinderi și institu
ții. a organizațiilor componente, 
precum și a tuturor cetățenilor 
care au dovedit prin contribu
ția benevolă sentimentele de 
solidaritate internațională și a- 
tașamentul lor activ față de po
litica partidului și statului nos
tru. In lunile ce urmează, vom 
intensifica și mai mult munca 
do popularizare a acțiunilor în
treprinse pentru ca ' ”
populație a orașului

Cornel HOGMAN

H. CORNEL

ADNOTĂRI

judecată în orașul

• Deschiderea

31 martie 
indicalori-

popular și-au încheiat situa
țiile de birou și le-au pre
gătit pentru a fi depuse la 
arhive in conformitate cu dis 
pozițiile în vigoare.

în'.rcaga 
_ .............. Vulcan

să-și aducă din plin contribuția 
la constituirea Fondului de So
lidaritate Internațională.

Petru BARBU 
președintele Consiliului 

orășenesc al F.U.S. Vulcan

I...ZILEI

Oare razele toride ale lui Cuptor vor reuși soarbă
piriui din fața Cinematografului .7 Noiembrie" din Petroșani.----------------- - 
/

contul special „45" de la Banca 
Națională.

Organizațiile U.T.C. din șco
lile generale Și liceu, vor pre
zenta două spectacole cultural- 
artistice în fața publicului, iar 
Consiliul orășenesc al pionieri
lor va contribui la constituirea 
fondului prin colectarea și va
lorificarea sticlelor și borcane
lor, precum și prin susținerea 
a două spectacole pregătite de 
Casa pionierilor din localitate.

Consiliul de conducere al 
clubului muncitoresc, va orga
niza și prezenta, încă din acest 
trimestru, mai multe spectaco
le artistice la sediu și în de
plasare, susținute de formațiile 
do amatori, urmînd ca încasă
rile realizate să fie depuse în 
contul .45“.

La constituirea fondului își 
vor aduce contribuția și cercuri
le pe meserii din școli, care 
vor organiza în luna martie o 
expoziție cu vînzarc a obiecte
lor confecționate în atelierele 
de practică ale acestor cercuri.

Un aport substanțial va fi a- 
dus și do către cadrele medi- 
co-sanilare din orașul Vulcan, 
care și-au propus să organizeze 
două reuniuni tovărășești cu in
trare. iar veniturile să fie des-

Comisia permanentă, 
sănătate și prevederi sociale 
— sprijinind activitatea con
siliului popular al orașului 
Petrila, a controlat în luna 
februarie modul cum sini ca
zați și hrăniți bolnavii, sta
rea și funcționarea instala
țiilor sanitare, precum și cli
matul creat pentru însănăto
șirea acestora în cadrul spi
talului din localitate.

Comisia va mai urmări pî- 
nă la sfîrșitul lunii curente, 
preocuparea conducerii spi
talului pentru aprovizionarea 
cu medicamente și utilitatea 
funcționării autosalvării.

Constatările desprinse în 
urma controlului, vor fi pre
zentate comitetului executiv 
pentru a fi analizate în pri
ma ședință. în vederea luării 
măsurilor ce se impun, pen
tru îmbunătățirea activitățir 
organelor sanitare.

$ Comitetul executiv al 
Consiliului popular Petrila. a 
organizat adunări populare la 
cluburile muncitorești din lo
calitate. unde s-au prelucrat 
prevederile decretului 153/ 
1970 și diferite materiale pe 
tenia conviețuirii în familie 
și societate.

Astfel de adunări au avui 
loc si ia blocurile nr. 2fl și 
45 din cartierul H Martie. 3 
și 4 din cartierul 7 Noiem
brie. unde membrii comite
tului executiv, deputați și sa
lariați ai consiliului popular, 
au ținut expuneri privind res

pectarea regulilor de convie
țuire. păstrarea ordinei și a 
liniștii publice.

Printre tovarășii caro au 
ținut astfel de expuneri se 

.■fi Dumitru Zisulescu, 
Maici. Popa Gheorghe, 

Septiiniu Frîncu, Dumitru 
Grunțfi s.a.

• Susținind angajamentul 
consiliului popular lua’ în cea 
de-a XVIIT-a sesiune privind 
asigurarea fondului centrali
zat al statului cu produse a- 
nimaliere, locuitorii satelor 
aparținătoare orașului Petri- 
la, au răspuns în număr ma
re la acțtunșa comitetului e- 
xecutiv pentru îndeplinirea 
planului de contractări. Pî- 
nă în prezent, crescătorii de 
animale din Jieț, Cimpa. Răs
coala. Taia-Lonca. au contrac
tat un marc număr de bovi
ne, porcine, și lînă.

& Activitatea sectorului 
I.G.C. din comuna Aninoasa 
și măsurile ce se impun pen
tru asigurarea desfășurării 
procesului de producție și în
deplinirea planultri pe tri
mestrul I 1972, nu constituit 
obiectul analizei din ședința 
biroului permanent al comi
tetului executiv al Consiliu
lui popular Aninoasa care a 
avut loc la începutul lunii fe
bruarie a.c. Cu acest prilej 
au fost scoase în evidență re
zultatele bune obținute în 
perioada care a trecut de la 
1 ianuarie 1972 și s-au pre
cizat obiectivele de primă ur
gență care necesită să fie în
făptuite pînă la 
pentru realizarea 
lor de plan.

Q Preocuparea permanen
tă a Consiliului popular al 
orașului Vulcan pentru îmbu
nătățirea activității colecti
vului de sprijin al autorității 
tutelaro, precum și a comisi
ilor de judecată, este demon
strată și de analiza consacra
tă acestor probleme. în șe
dința comitetului executiv, 
caro a avut loc la mijlocul 
lunii februarie. Măsurile sta
bilite cu acest prilej sînt me
nite să contribuie substanțial 
la rezolvarea problemelor pe 
care le ridică activitatea au
torității tutelare și a comisii
lor de 
Vulcan.

noilor evi
dențe la registratura Consi
liului popular al comunei A- 
ninoasa și predarea materia
lelor pentru arhivă pe anul 
1971 — a fost una din preo
cupările comitetului executiv, 
in cursul lunii februarie. 

Informarea prezentată de 
tovarășul Gheorghc Petrilea- 
nu secretarul comitetului e- 
xecutiv in ședința biroului 
permanent, a ilustrat modul 
cum salariații consiliului

Problemele pe care le 
ridică activitatea medico-sa- 
nitară în comuna Aninoasa 
au fost pe larg analizate în 
ședința comitetului executiv 
din 16 februarie a.c. Pe mar
ginea raportului prezentat de 
Iov. dr. Viorica Niculescu, de 
la circumscripția sanitară, 
s-au purtat numeroase discu
ții care au reliefat rezultate
le pozitive obținute în dome
niu) asigurării stării de sănă
tate a populației £1 s-au cri
ticat neajunsurile semnalate 
în activitatea cadrelor me- 
dico-sanitare din localitate.

Cu acest prilej, tovarășul 
Traian Blaj, prim-vicepreșe
dinte al Consiliului popular 
municipal Petroșani, a făcut 
prețioase recomandări comi
tetului executiv de la Ani
noasa pentru continua îmbu
nătățire a activității de asis
tență mcdlcaiă și educație sa
nitară a populației.
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ț Soarele răsare la ora 6.27 
apune la oia 18.2). Zile tre- 

76, zile rămase
șr 1 .- 
iute din an
— 29C

EVENIMENTE

0 1882 — S-a născut Nico- 
lae Tiiiilescu. om politic și di
plomat (m 1941); 1957 — A 
mut it Constantin Brâncuși (n. 
1876); 1924 - A aparul pri
mul număr al ziarului „Worker", 
organul Partidului Comunist din 
S.U.A. (de la 4 VII 1968 în
locuit cu „Daily World"): 1764 
— A Inst creat Muzeul Ermitaj 
din Leningrad; 1X59 — S-a năs
cut fizicianul A S. Popov (m. 
1905).

§

Crearea si activitatea
primelor 

uteciste din
organizații 
Valea Jiului

ÎN SEMN DE PREȚUIRE
(Urmare din pag. I)

mergem

C.IJRS Cl PLBI.IC ,iie. 
liștigă" <ii tema: România în 
ann actualului cincinal. Con
cursul va I» urmat dc joia dc 
tinere», VULCAN, La ora 18 
- CONCURS, „Cine știe, răs
punde". Tema; 50 dc ani de 
mărețe înfăptuiri sub steagul 
glorios ,il partidului. Urmează 
dans și jocuri distractive. ANI- 
NOASA. EXPUNERE cu tema : 
Momente din trecutul dc luptă 
al clasei noastre muncitoare sub 
conducerea P.C.R.. prezentată dc 
Joșii Cotoț. Urmează o scară 
distractivă. PETRILA. I a ora 
13 - ricini OM ȘI SOCII IA- 
TE. Proprietatea obștească, te
melia progresului societății so
cialiste. Apărarea și dezvoltarea 
avutului obștesc, îndatorire cetă
țenească fundamentală

tSJ
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mai mult pe jos. pe biciclete sau 
prin căruțe și mașini ocazionale, 
pentru a nu fi prinși" — relatează 
organele dc siguranță.

La 1 augusi 1931, prin zeci dc 
manifeste ale partidului comunist, 
tinerii erau chemați să demonstreze 
împotriva exploatării patronale și 
ieșirea ,.pc calc revoluționară din 
criza economică". „Tinerii și femeile 
muncitoare sînt exploatați în mod 
sălbatic prin raționalizarea capita
lism”. „Voi munciți 12—13 orc pe 
zi pentru jumătate de preț" — erau 
lozincile cu care se alăturau mase
lor muncitoare, tinerii utcciști. parti- 
cipînd la demonstrațiile dc la 1 
august 1931.

In 1933. s-a găsit
organizației tineretului din 
ninoasa. Statutul Uniunii
ncrctului Muncitoresc și 
Icctual din România. Potrivit 
tuiului, uniunea avea un caracter 
educativ Scopul uniunii era „ridi
carea stării culturale a tineretului 
muncitor, dezvoltarea simțului dc 
tolidaritate printre membrii săi și 
educarea lor in spiritul socialist, cu 
menirea de a-i pregăti pentru or
ganizațiile partidului social-demo- 
crai și ale sindicatului".

La Aninoasa, 40 dc tineri mun
citori au fost înscriși in această or
ganizație, educația „tinerilor tacin- 
du-sc de către conducătorii munci
torimii sau pteședinții secțiilor dc 
panid o dată pc săptaminâ, precum 
ți dc persoanele desemnate pentru 
educația tineretului, veniți dc la 
București" — preciza o notă infor
mativă.

asupra
A- 
Ti-

I me
sia-

Răspundem j
I
I
I
I

10- I
63 I

"I

celor
ce ne scriu
<- CONSTANTIN MAR1- 

NOIU. E.M. PAROȘENI. Co
respunzător cu încadrarea dv. 
de muncitor necalificat subte
ran categoria 2 bază cu ( 
Ici/post. ajutorul pentru inca
pacitate temporarii vi s-a 
calculat corect, corespunzător • 
cu prevederile H.C.M. -
880/1965 și H.C.M.
914 1968. cu 53.55 lei;post, 
respectiv 85 la sută din sala
rul tarifar.

Alocația de stat pentru co
pii pe luna noiembrie 1971, 
despre care ne scrieți, vi s-a 
ordonanțat odată cu salariul 
pe luna ianuarie 1972.

4- NICOLAE RUSAN. LU-

La 11 septembrie 19,30 o tinăra 
comunistă a fost surprinsă dc către 
organele siguranței cu 1 4C0 de ma
nifeste comuniste asupra sa pc' card 
intenționa să le raspîndească intre 
muncitorii din Valea Jiului. Aces
tei tinere i s-a încredințat redacta
rea și difuzarea manifestelor dc caj 
tre Comitetul raional al partidului 
comunist și tineretului comunist din 
Valea Jiului. Deci avea o marc răs
pundere și cunoștea rntilți tovarăși 
din activul dc partid cu care lu
crase direct.

Cu toate insistențele organelor de 
siguranță, mai pe urmă, a organe
lor dc anchetă judiciară, această 
tinăra nu și-a divulgat nici numele 
ei propriu. Organele dc cercetare 
au fost nevoite să facă adevărate 
investigații la Cluj, București și în 
alte părți din țară pentru a-i cu
noaște numele.

Fiind surprinsă asupra faptului, 
tinăra comunistă își recunoaște fap
ta însă, fără să divulge tovarășii 
sai de luptă în activitatea lor. an- 
gajîndu-sc într-o luptă deschisă îm
potriva justiției și statului burghez, 
așa cum procedau comuniștii cind 
erau duși în fața Curții Marțiale.

La 11 ianuarie 1932, în casa fie
rarului utccist Andrei Kando din 
Pctrila. în plină ședință este des
coperită de către organele siguran
ței, conducerea organizației U.T.C, 
din Valea Jiului. Utccista Ileana 
lozsa. in vîrstă dc 19 ani. care 
conducea ședința, a avut doar atîtă 
timp sa sfărîme în gură și sa în
ghită bucala dc hîrtic mototolită 
pe care erau scrise numele tovară? 
șilor dc legătură și a celorlalți ute- 
ciștL Opt utcciști împreună cu co
munistul Pop $tefan au fost ares
tați pe loc.

Călăii siguranței au stăruit mai 
mult asupra utecistultti Andrei Kan
do, fiind posesorul casei conspira
tive și care deținea cele mai multe 
informații privitoare la activitatea 
și conducerea organizației U.T.C. 
din Valea Jiului. Repetatele bătăi 
și schingiuiri și nctratarea adecvată 
și la timp a leziunilor provocate, 
au determinat în cele din urmă, 
încetarea din viața la 30 iunie 
1933 a lînanilui comunist Andrei 
Kando în vîrstă dc 29 de ani.

Exemplele acestor utcciști rămîn 
neuitate în memoria noastră.

noarc și a insignei jubiliare a- 
cordatc la împlinirea a 50 dc 
ani dc Ia înființarea organiza
ției revoluționare a tineretului 
comunist din patria noastră 
constituie un simbol al prețuirii 
strădaniilor depuse pentru 
transpunerea in viață a politicii 
partidului, un vibrant omagiu 
adus acelora care, cu dăruire, 
pasiune și consecvență au parti
cipat la activitatea revoluționa
ră condusă dc partid, pentru 
educarea și mobilizarea tinere
tului Ia construirea socie
tății socialiste, activiștilor care 
in zilele noastre se află in 
fruntea organizațiilor U.T.C.

Festivitatea a fost deschisă 
dc tovarășul Viorel Faur, prim- 
sccretar al comitetului jude
țean al U.T.C. care in numele 
secretariatului C.C. al U.T.C. 
a inmînat Diploma dc onoare

a C.C. al U.T.C. și insigna ju
biliara „Semicentenarul U.T.C." 
tovarășului Clement Negruț. In 
continuare, tovarășul Vasile 
Oros, prim-sccretar al Comite
tului municipal Petroșani al 
U.T.C. a inmînat distincțiile 
membrilor biroului comitetului 
municipal de partid, unor mi
litant ai mișcării revoluționare 
rle tineret din Valea Jiului, u- 
nor membri ai U.T.C. cu funcții 
dc răspundere in organizația de 
tineret.

Din partea 
s-au inminat 
luat cuvîntul tovarășii Clement 
Ncgruț, Cristea Aron. vechi 
membru de partid și Horia To
ma, secretar al comitetului mu
nicipal al U.T.C.

In încheierea festivității, tova
rășul Viorel Faur a adresat fe
licitări celor distinși cu Diplo
ma dc onoare și insigna jubili
ară „Semicentenarul U.T.C.".

celor cărora 
distincțiile,
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Importanța exomenului psiholo
gic Io cei ce lucrează in subte- 
ron este de netăgăduit. Experien
ța laboratorului de psihologie al 
S.C.S.M. Petroșani permite apre
cierea că in cadrul unei capaci
tăți de muncă normale, echilibrul 
temperamental, echilibrul emotiv 
și mobilitatea sint criterii de ba
ză in selecție. Problemele psiho
logice intr-o întreprindere minieră 
nu se sfirșesc însă, odată cu se
lecția corespunzătoare o persona
lului. Scăderea copacității gene
rale de lucru odată cu înaintarea 
in vîrstă impune necesitoteo in- 
terveniriî prin asistență psihologi
că în cadrul procesului de mun
că. Urmărirea procesului de in
voluție și distingerea uzurii pre
mature de procesul normol de îm- 
bătrinire se poate efectuo cerce- 
tînd randamentul fiecărui salariat 
Io locul de munco și apreciind 
posibilitățile de îndeplinire a sar
cinii profesionale.

Aprecierea permanentă o copa- 
citoții de lucru o persoanei face

necesor un examen psihologic pe
riodic și raportarea rezultateloi 
obținute Io etaloane pe virste. Se 
desprinde de aici ideea unei a- 
sistențe psihologice sistematice. 
Aceasta deoarece persoana anga
jată in activitoteo profesională nu 
poate fi considerată ca desprin
să total de unele aspecte ale vie
ții sole particulare. Aceste aspec
te pot căpăto uneori forme obse
sive, afectind copocitatea de con
centrare și urmările devin pericu- 
loose in mod deosebit datorită 
caracterului muncii din subteran.

Lucrătorii trebuie urmăriți cu 
grijă, înțeleși in ce privește ne
cesitățile și preocupările lor, o- 
tenționoți asupra contității de e- 
nergie de care dispun și care nu 
este nelimitata sau eventuol, pla- 
soți in activități cu alt grad de 
solicitare și răspundere.

Asistența psihologică permanen
tă poate contribui și Io ameliora
rea fluctuațiilor de personal în 
unitățile miniere. In acest sens, 
din onchetoreo unui număr mare 
de persoane și din observoții fă
cute la locul de muncă s-a con-
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$ CASA DE CUL'IURA 
PETROȘANI. In sala de lectu
ra, la ora 17 — EXPUNERE 
cu tema : Căsătoria — un pas 
hplărîtor în viață. In sala ma
re, înccpînd dc la ora )8 — 
Faza municipală a concursului 
„Cincizeci dc ani de lupta și 
muncă șub steagul P.C.R.". Ac
țiune dedicată semicentenarului 
U.T.C.

• PETROȘANI — 7 NO
II MBRH . Iove Stors; RliPI - 
BLÎCA : Anchetatorul din um
bră; PETRII A : Elefantul
Slor.lv: ION FA - MINER UI : 
Articolul 420, seriile 1—II; 
NINOASA : Alo. ați greșit 
mărul; ....... “
seriile 
nclnl; 
RAL : 
mare;
var.

A-

VULCAN : Cromwell, 
1 II; PAROS! NI: Tu-
I. UPIN1 - CUI TU-
II. D. la munte și la 

URICANI : Simon Boli-

9,C0 Deschiderea emisiunii_
dimineață; 9.C5 Ritm, tinerețe, 
dans; IC,C0 Curs de limba en
gleza. Lecția a 7-a; tO.JO Tclc- 
cinemaici a : „Absență îndelunga
tă". Cu : Georges WiLon ți A- 
lida Vali; 12,00 Telejurnal;
16.30 -17,00 Curs.de limba ger
mană Ixcția a 6-a; 17,30 Des
chiderea emisiunii dc după-ainia- 
z.i, I misiune în limba maghia
ră; 18,30 Confruntări; 19,C0 
Medalion : Nicolae Titolescii; 
19,15 Publiciiatc: 19.20 I GOI 
dc seri : „Filopat și P.nafil";
19.30 Tclejmn.il; 20.CO Reflec
tor; 20,15 Tinerii despic ci în
șiși; 20,55 Aventuri in epoca 
dc piatră; 21.20 Mai aveți o 
înircbarc ? „Care sîm perfor
manțele și limitele organismului 
uman t”. 22.00 „24 de ore";
22.30 Campionatele mondiale 
dc patinaj artistic — proba dc 
dans (partea I). înregistrare dc 
J.i C.tlgarv (Canada); 23,30 în
chiderea emisiunii.

dc

nirc ni melodia populară și tu 
tvrprettil preferat; 13,00 Radio
jurnal; 1 1,15 Avanpremieră co
tidiana; 13,30 Tot înainte; 14.00 
Compozitorul văptămînii; 14,40 
Formații artistice de amatori; 
15,CO Buletin dc știri: 15,C5 Tri
buna radio; 15,25 Pagini din 
muzica de c i radă: 16.C0 Radio
jurnal; 16,15 Cîntece: 16,30 Din 
rele mai cunoscute melodii popu
lare; 16.SQ Publicitate radio; 
17.00 Antena tineretului; 18,00 
Orele scrii; “
scară; 
ferate;
20,55 Știința la zi; ____
vist.» șlagărelor. 21.30 Bijuterii 
muzicale; 21.45 Din lirica popu
lara — melodii și versuri; 22,00 
Radiojurnal; 22,30 Concert de 
■-cară; 22.55 Moment poetic; 
23,CO Concert dc seară (conti
nuare); 24,C0 Buletin dc știri; 
0.03—6.C0 Estrada nocturnă.

20,CO Tableta dc
20.05 Zece melodii pre-
20,40 Muzică populară;

...........................21,00 Re-

Pronoexpres

TeLeFoanU
VREMEA

I a tragere.» concursului Prono 
Cxpres nr It Jin J5 martie ax
au ieșit cîștigătoarc următoarele 
numere ,

Extt agerea
30.
I onii dc premii : 1 794 342

;xtragerea
25.

lond de

a H-a: 3| j7 18

• CASA DE CULTURA 
URICANI. La ora 18 — CON
CURS LITERAR cu tema : Scri
itori români și operele lor (du
pă 23 August 1944).

$ Pompierii militari Petroșani 
— 1150; Serviciu! dc urgențe 
Petroșani — 1313: Maternitatea 
Petroșani — 1427; Miliția Pe
troșani — 1212; Inspectoratul 
comercial dc stat — 1220, inte
rior 43. Pentru anunțarea și re
medierea deranjamentelor electri
ce exterioare în Petroșani —

'sjinrrnrririrnrrirrr/irirnrnrf//ifi/iifrnj//i/ni//in//ini////fnfi/n

statot că fenomenul fluctuației 
îșî are cauzo în :

— unele aspecte negative ale 
pregătirii profesionole ; se insistă 
prea mult pe noțiuneo de discon
fort și risc profesional, ceea ce 
creează o atitudine negativă Io 
cei ce vor să se angajeze in sub
teran ;

— învățareo incorectă o mese
riei, ceea ce conduce Io prelungi 
stări de oboseală.

_J Aceste două inconveniente or 
puteo fi înlăturate printr-o for
mare adecvată o celor ce se o- 
cupă cu problemele pregătirii pro
fesionale si de conducere o colec
tivelor miniere.

O justa orientare in probleme
le umone ale exploatării miniere 
o celor ce conduc diverse colec
tive or reduce mult și efortul de 
odoptore a noilor angajați Io con
dițiile specifice muncii din indus
tria minieră. Prin urmare, din punct 
de vedere psiho-social se contu- 
reoză numeroose probleme care 
se cer rezolvate științific la ex
ploatările miniere, ior în condi
țiile în care rolul și importonțo 
factorului om crește calitativ, cu
noașterea și folos'reo in practică 
a observațiilor psihologice, socio
logice și fiziologice devin din ce 
in ce mai actuale.

PROGRAMUL I : 6,C0 Mu
zică și actualități; 7,C0 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9.30 
Odă limbii române; 10,CO Bule
tin de știri; 10,05 Muzică popu
lară; 1030 Clubul călătorilor; 
11.C0 Buletin dc știri; 11,05 Me
lodii de Edmond Deda; 11,15 
Din țările socialiste; 11,30 Corul 
„Gavriil Miisiccscu" din Iași; 
12,00 Discul in foileton; 12,15 
Recital de operă; 12.30 Imîl-

tempetatura maximii a 
la Petroșani de plus 15 

grade, iar la Paring dc plus 9 
grade. Minima în aer a oscilat 
între minus 2 grade și minus 
5 grade.

Grosimea stratului de zăpadă 
la Paring: 31 cm.

Pentru următoarele 24 de ore / 
V remea se menține frumoasă și 
călduroasă. Cerul va fi mai mult 
senin. Dimineața, ceață slaba.

informații utilitare sI

Allâm dc la organele dc ordine
• AUREL 1VANCU, anga

jat la E.M. Dîlja, trăiește în 
concubinaj cu Elisabcta Becichi 
în blocul 5, sc. II, apartamen
tul 3 din strada Independenței, 
cartier Aeroport — Petroșani. 
Fire neliniștită și, mai ales, 
nechibzuită, cum ia banii de 
la mină, cum se așează pe 
chefuit în apartament. Și sub 
influența alcoolului, nu mai 
ține cont dc nimeni și de nimic, 
conturbînd fără pic dc jenă 
liniștea și odihna colocatarilor. 
A făcut-o destul de des și a 
fost îngăduit. El a continuat 
și poate nu vrea să se opreas
că niciodată. II privește. Deo
camdată, pentru ultima con- 
turbare a liniștii colocatarilor 
din bloc, manifestare care, e- 
vident, nu-1 privește numai pe 
el. a fost amendat de organele 
dc ordine Cu 1500 lei. conform 
prevederilor decretului nr. 
153/1970. Dacă-i convine, n-are 
dccît să continue tot așa. E 
bine însă ca să știe că mai 
există și ceea ce se numește 
evacuare.

• ANDREI LASZLO și-a fă
cut ultima angajare la Șantie
rul Petroșani al T.C.M.M. după 
ce, în prealabil, a încercat un 
șir dc alte locuri de muncă. Și 
nu se știe, nu a oferit nici un 
fel de dovadă, că ar avea in-

I
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PENI. Conducerea Intreprin- i 
derii de gospodărie comunală I

I Petroșani ne informează că j 
cele 12 zile dc- muncă prestate | 

I de dv în zilele de repaus .
■ sâplâmînal au fost compensa • 
J le prin recuperare și plătite >
■ corespunzător cu prevederile I
I Codului Muncii. .

4- IOSIF TALNARU. PE I 
I TROȘANL Oficiul de poștă . 

Petroșani ne comunică. cu j 
I privire la sesizarea dv. că * 
• a luai măsuri ea ziarul .Stea- I 
Igul roșu" să fie distribuit a- I 

bonaților cel mai tirziu ptnă I 
la Jra 12 din ziua upariției. >
4DUMITRU FOCȘA.-s. LO- ■ 

NEA Deficienta semnalată de I 
cu privire la mandatul * 

telegrafie despre rare ne I 
s-a produs din vina I 

Oficiului poșta) dr destinație. I 
Suharău—Botoșani. Intrucîl | 
____  _ . J s-a * 
reîntors intre timp la Petri- I 
la diferența dc 1350 lei, cu ’ 
rit a primit mai puțin la I 
destin: 1?e. i s-a achitat. la I 
data de 14 februarie a.c„ de I 
călre oficiul poștal Petrila 11. |

1 DEM. D. - PETROȘANI i 
Aveți dreptate. Autorul căr- I 
,J „Moartea lui Ipu-. e Titus ! 
Popoviej și nu Eugen Barbu, I 
așa cum a apărut în numă- > 
rul de ziar la care vă refe- I

I
twn..

dv. 
lele,,.-.

I' scrieți. 
Ofiriuh

I Suharău—Boloșani. Intn 
dr-slinalarul Petru Focșan
_ _____ _ »1------- --
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Iriți. Greșeala însă, nu aparți

ne eîntăreței Aneela Similca, 
| ci reporterului, care Ivind 
i interviul (o fi fost prea c- 
I moțional), a sâvîrsit eroarea. 
I Ar f> plăcut să puVm da vi- 
Inu pc- alții dar nu avem cum.

Cei mai bucuroși, am fi să 
• vă putem f-. o „responsabil" 
I pc dv. pentru că... ați obser- 
’ val. Dar. spre părerea noas- 
I Iră de rău, nici măcar a- 
« ceasta nu poafe. RED.

Rodica e numai ochi și urechi, 
deși — cu siguranță — ascultă 
be din astea, de-ale mamei nu 
tru prima oară...

,.f)i mi-a părui rău că în 
zi l-am așteptat zadarnic pe 
colac Tomolea...

...Intre timp l-am cunoscut t 
tonal, l-am revăzut in mai mult, 
rinduri, la locul de muncă, acasă...

Intr-una din zile, l-am luat cu 
„■.ualt” : „Măi, nea Tomolea, hai 
:u mine, am și adresele celorlalți 
frați, vino...” Și omul care, după 
14 am de minerit la mina Lupeni, 
la unul și același sector — a fost 
chemat cu toată brigada in 1970, 
să atace cea dimii fîșie la frontul 
cu numărul unu al tinerei mine 
Bărbăteni, pe atunci în plină des
fidere — deveni un fel de călăuză 

a reporterului, in căutarea frați- 
lir... Na, că era să uit, nu vi-am 
amintit de lei de Pompei, fratele 
mai mic cu vreo șase ani, al „ghi
dului” meu. care din 1971. din va
ră. i-a călcat pe urmele celui virsi
ni: și a devenit șef de brigadă. 
.Jli-o zis într-o zi . „Băi, tu toi 
ești singur, ce-ar ji să viu io aicia, 
cu tine., mă. cum o fi mina asia, 
ia să i ăd cum îi.. “ Siniem opt 
Irați— l-am zis: vino, mă c-avem 
lo . nu-i hibă de-asta... Ia mine-o 
creicui, mi-o lost șef de schimb 
trei ani.. ” Mă privește printre șu
vițele de păr iazul bogat pe spriil
ene și un moment surîsu-i •■e ninge. 

Peste cele două cuie mai vizibile 
al. chipului prelung. Care pornesc 
in arcuri deschise, de o pane și de 
alta a guru, cade o umbră, aditi- 
cindu-le și mai mult... Eugen \ Ta- 
dar. Mărim \ orga, loan Chitic, 
lacob Maxim, loan Timir, tu Pom
pei, băiaiulc. voi care acum simeți 
brigadieri de vază ai minei, tare aș 
mai fi curios dacă voi l-ați crezut 
vreodată pe omul ăsta in stare să 
pară, fie și numai o clipă, oste
nit ț I oi. luliu Kiss. Ociavtan Ra
tați, Plorea Omiane. tu care-i zici 
lașa că ești mai in vîrstă și pentru

căci ..șălu' Nicolae” nu vedea ni
mic altceva, doar mina...) ,jnăi mu
mie. tată. mă. noi am închis trei 
mini, le-am făcut cruce, mă. și-am 
deschis două mini, mă..”, spuneți

fesi. alături de el. tr.iy tir (ea 1 
simțiți măcar cil o Jărîmă istovit?.

vor-
pen-

per-

...Cotim pe tlupă restaurantul 
..Cina" din Liipeni p întrebăm de 
blocul unde stă Nicolae Gu(ea. „Om 
la locu' lui...” îmi spune însoți
torul, „oriunde-or fost, s-au înțe
les frații ei între ei...” Intr-adevăr, 
despre ce altceva poate fi vorba, 
dacă ne gîndim că Nicolae Guțea 
il are pe fratele lui, mezinul, ca 
vagonetar în brigadă ? „Investițiile 
sint pe mina Guțănilor” umblă o 
zicere printre minerii Bărbătenilor 
și nu-i ca cu îndreptățire, o data 
ce și llie. cel mai în etate, se gă
sea in fruntea unei formații, la 
același sector f

...In prag ne înlîmpină soția lui 
Nicolae Guțea. El... nu-i acasă : „li 
lipsește om', s-o dus la șut, păi ce

să facă ?... Da' nu știu să se fi 
putts vreodată de-ai lui... Al mic, 
I asile ? Păi e la cei a școală de 
ajutor miner, acuma... Ei sînt mun
teni, eu îs ardeleancă... Io, nu mă 
pricep, ce să vă spun e O lucrat 
în mina tatăl meu... Si aicia l-am 
cunoscut pe Nicu... E om ’nalt, so
lid.. abia-i a/ung cu creștetu*  la u- 
măr... Toți frații sânt așa, ș-apoi 
s-or ajutat unu' pe altu'... Avem 
două fetițe. Mariana e-ntra-a cincia. 
Asta-i Gabriela, nu-i nici de cinci 
ani... Eu nu știu atîtea, poate dacă 
'ra bărbatu-meu acasă...” Gabriela, 
cu ochi mari, visători încearcă să 
se ascundă de indiscreția oaspeți
lor nepoftițr.. „Aa, cind vine al 
meu de la șut. ea, de unde-i a- 
tunci: ...,,o venit ticu ? „El se 
face că n-aude: „da', unde i aia 
mică...” Cind ii vine sub mină, o 
mingile, ii e la suflet și-i e ca ochii 
din cap... Se uită la ea și către 
mine: „Tu, Icâ. mă, a fost cuminte 
fetița ?..." ...Pe Gabi n în
treb cine baie la păcăliși, căci 
zăresc niște cărți pe pat. ..I i. li
eu I”. dintr-o suflare... Semn de bun 
augur pentru evoluția relațiilor gaz- 
de-musafiri, dar din păcate siniem 
nevoiți să ne despărțim...

.. Asta-i culmea, parcă-i un fă
cut. nici pe Gheorghe Lițcan nu-l 
găsim acasă, „s-o dus că nu s-o-rr- 
tilnit cu schimbu' trei, că-i mai 
slăbuf...” tfstăpina” ne imbic să

luăm loc. Aici „ghidul” meu e mai 
in elemenul lui, e mai de-al casei 
și-nțeapă cu o glumă, că „...nu care 
cumva el se mai țipă și prin alte 
părți ?...” „O fi el fain cum zici, 
da’ n-am om de ăstail apără 
soția. „De-atîția ani de cind trăiesc 
cu el, il știu eu... Ei, în casa o- 
mului mai sînt și de unele, și-așa 
și așa... Ce-i a lui mai scumpă e 
Maricela noastră, învață bine... Da' 
și fotbalu' ăsta, ai, ai, dacă nu-i 
fac abonament la Sportii’-i jale... 
^i intr-una-i cu ai lui. c-așa-i el 
obișnuit, suferă cind nu știe de ei, 
(ine să meargă treaba, . că altfel 
umbli di geaba de ici, colo... Da’ 
de < ■ nu mai st ați ? Nu-i nimic da
că nu-i acasă...”

Șl Gheorghe Lițcan, șeful de bri
gadă. și fratele lui mai lînăr, loan, 
care-i maistru minier, sînt „oameni 
foarte serioși”, și în timp ce cobo- 
rîm scările de la bloc însoțitorul 
meu îmi spune asta cu alîla serio
zitate că nu pot să nu-l cred.

La brigadierul Costică Onofrei șt 
la Gheorghe. fratele lui care lo
cuiesc in Vulcan, nu mai avem cind 
să ajungem, căci s-a lăsat noaptea. 
.. b. n-am văzut așa oameni corecți 
ca ăștia... Uite, Costică, un om ca 
el. să-l pupi nu aha, dacă-l găsești 
la o sută de ani o dată. Eu nu-s 
așa...” Pe Tomolea il prinde așa, 
dintr-o dată, setea dezvăluirilor: 
,Știți, n-aș vrea să credeți 
că eu sini mai bun ca unu’ sau ca 
altu’... 5/ cu am luat de la alții, 
adică nu m-au lăsat să nu mă-nve- 
țe... Și-așa fac și eu, ce-am prins 
le spun și alor mei. ortacilor, așa, 
ca să nu mă facă de rușine cind 
or pleca de la mine... Ai de mine 
și de mine, de n-ar fi mina, ce 
m-aș face ? $i noaptea n-am somn, 
ațipesc, visez și schițez o atacare... 
Cind a fosl asta ? Am făcut odată 
cil ortacii una, că inginerii' Popescu 
cum s-a uitat la lucrare, a făcut 
Ochii, uite-așa, a venit spre mine, 
mi-a luai casca din cap. a trinlil-n 
de pămint și-a exclamat : „mă du-le 
dracului dr-aicia...” Apoi, după asta 
vreo săptămină n-am dormit decît 
o oră. două pe noapte, de bucurie, 
vai de capa' meu!...

■ In stația de autobuz îmi iau la 
revedere de la „copilu" de aur al 
I iu1 Jiului”, cum am auzii de cu- 
rînd că i-a zis cineva lui Nicolae 
Tomolea...

PREPARAȚIA CĂRBUNELUI
PETRILA

anunță CONCURS
pentru ocuparea postului de

€ maistru întreținere cale 
ferată normală.

Condițiile de salarizare sint cele prevăzute în 
H.C.M. 914/1968.

Concursul se va ține în data de 30 martie 
1972, ora 8, la.sediul întreprinderii din Petrila.

înscrierile și informațiile suplimentare se pot 
obține zilnic între orele 6,30—14,45 de la biroul 
personal al uzinei.

A

Întreprinderea
I. L H. S.

tenții serioase să se stabilească 
la Petroșani. De aceea pentru 
a nu putea fi întrebat dc or
ganele de ordine cu ce se ocu
pă. nu-și face formele legale 
de domiciliu. In schimb și-a 
găsit un loc călduț în căminul 
șantierului T.C.M.M. unde mai 
sini și alți tineri găzduiți tot 
la fel, fără ca serviciul de re
sort din cadrul șantierului să 
se preocupe dc clarificarea si
tuațiilor. Dc aceea, lui Laszlo, 
pentru a-i oferi suficient timp 
de gindirc asupra necesității 
de a se stabili undeva și de a-și 
întocmi și actele legale de do
miciliu, j s-a acordai 20 de zile 
de închisoare corecțională în 
conformitate cu prevederile de
cretului 324/1966.

Ce se va întîmpla însă cu 
ceilalți ?

Preocupați peste măsură de 
fericirea lor. concubinii FLOA
REA IUHASZ și ALEXAN
DRU DOZSA din Petroșani, 
str. Horia nr. 1U3 au „pierdut" 
din atenție obligația ce o aveau 
de a supraveghea și educa pe 
minorul A. L., rezultat din că
sătoria anterioară a Floarei. 
Scăpat din frîu. acesta săvîr- 
șește prima infracțiune sustră- 
eînd. prin orificiul unei scîndurj 
desprinse, din magazia restau
rantului .Carpați1* 29 sticle cu

bere pe care le ascunde în de
pendințele locuinței lui A. D.. a- 
flatc în preajmă. Descoperind 
sticlele, tatăl vitreg nu numai 
că nu ia o poziție de condam
nare a furtului evident, de a- 
nunțare a organelor de ordine, 
ei transportă berea în locuința 
sa și trece la consumarea ei. 
Mai mult, după terminarea pri
mei „șarje", el îl determină pe 
minor să mai „procure1* alte 
sticle. 1. A. continuă astfel și
rul infracțiunilor, ajungînd la 
124 sticle de bere furate, adică 
la un prejudiciu adus restau
rantului de 1128 lei. Sesizate, 
in cele din urmă, organele de 
ordine au pus capăt infracțiu
nii. au identificat pe autorii 
ei. In urma cercetărilor între
prinse și a judecării procesu
lui. autorul moral al infracțiu
nii. Alexandru Dozsa a fosl 
condamnat la 14 luni de închi
soare, iar împotriva minorului 
L A a fost luată măsura in
ternării într-o instituție spe
cială de reeducare.

Mica publicitate
VIND Warttburg Lux, str.

Constructorul, bl. I. sc. 2, ap- 
II, Petroșani.

MINIERA

STAȚIA DE
CERCETĂRI
PENTRU
SECURITATE

PETROȘANI
Str. Dr. Petru Groza nr. 32-34 Petroșani

organizează

CONCURS
pentru ocuparea

următoarelor posturi

Secția S.U.C.T. Valea Jiului»
cu sediul în orașul Uricani

angajeaza
♦ mecanici dieseliști pentru reparații Belaz 

și Tatra
mecanici auto
specialiști în reparații pompe injecție 
conducători auto cu o vechime de cel 
puțin 3 ani.

Doritorii se vor prezenta la adresa de mai sus, 
telefon 122, Uricani.

♦
♦
❖

■ Șef serviciu plan-salariza
re-aprovizionare

Concursul va avea loc în data de 27 martie 
1972. ora 8 dimineața la sediul instituției.

Condițiile de angajare și salarizare conform 
H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 121971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
la biroul personal, telefon 1457.

Slor.lv
Curs.de
Tclejmn.il
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I1ANO1 15 (Agerpres). 
nuindu-șî vizita in R. D. Vil 
delegația guvernamentală econ 
rominâ, condusă de iovi

Radulescu, membru ui Co- 
Execuți' , fii Pi. .■ idiidui 

Permanent al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului dc Miniș
tri. a vizitat miercuri ora
șul și portul Haiphong. De
legația a fost însoțita de Le Thanh 
Nght. membru al Biroului Politic 
al C.C al Partidului celor cc mun
cesc din Vietnam, vicc-prim-minis- 
tru al R. D. Vietnam. La Haiphong, 
membrii delegației au vizitat fabri
ca de ciment din localitate și au 
luat parte la un miting organizat

MILANO 15 — Coresponden
tul Agerpres. Nicolae Puicea. 
transmite t In după-amiaza zilei 
de 14 martie, delegația Parti
dului Comunist Român, condu
să de tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., care 
participă la lucrările Congresu
lui Tartidului Comunist Italian, 
a fost invitata organizației 
P.C.I. din localitatea Corsico, 
în apropiere de Milano.

Oraș cu circa 40 000 de locui
tori, care a cunoscut o rapida 
dezvoltare, Corsico reprezintă o 
citadelă muncitorească, condu
să de o municipalitate de stin
gă. Aici, a fost vizitata noua 
școală medie, construită sub a- 
ceastă administrație — o școa- 
lâ-pilot, cu dotări moderne, re

MILANO 15. — Coresponden- 
lul Agerpres, Nicolae Puicea. 
transmite 1 In ședința din 15 
martie a Congresului al XIII-lea 
al P.C.I. au continuat discuțiile 
asupra raportului prezentat de 
Enrico Berlinguer. Au luat cu
vin tul Luigi Longo, secretar ge-

★

Miercuri la prînz, delegația 
P.C.R., condusă dc tovarășul 
Gheorghe Pană, a fost oaspete, 
împreună cu celelalte delegații 
străine invitate la Congresul 
P.C.I.. al primarului orașului 
Milano. Aldo Aniasi. Primindu-i 
la Palazzo Marino sediul ad-

Zece ani de la crearea
Comitetului pentru dezarmare

GENEVA 15 (Agerpres). — 
La 14 martie a avut loc cea 
de-a 549-a ședință a Comitetu
lui pentru dezarmare, care a 
coincis cu împlinirea a zece ani 
de la crearea, la 14 martie 
1962, a acestui organism spe
cializat al O.N.U. pentru nego
cierile de dezarmare.

Cu acest prilej, președintele 
ședinței, ambasadorul Poloniei, 
W. Nartorf, a rostit o alocuțiu
ne cu privire la aniversarea 
Comitetului.' In continuare, au 
luat cuvîntul, în cadrul dezba
terilor actualei sesiuni. șefii 
delegațiilor Bulgariei și Suediei.

Vorbind despre activitatea 
Comitetului în coi zece ani de 
la crearea sa, reprezentantul 
Bulgariei, ambasadorul Krum 
Kristov. s-a declarat pentru 
îmbunătățirea activității Co
mitetului pentru dezarmare, a- 
preciind că operarea unor mo
dificări în compoziția, structu
ra și procedura acestuia trebu
ie să vizeze .reafirmarea auto
rității organului de negocieri 
în domeniul dezarmării, sâ-i în
tărească vitalitatea, sâ-j lărgeas
că perspectivele, să accelere
ze ritmul și eficiența lucrărilor 
sale.

O.N.U. pentru
decolonizare

Congresul P. C. Italian

Polonă

Vizita delegației P.C.R. Dezbaterile

în Italia
ve,

privește ex-

si R.P•k

Corespon 
Constantinția comunitară, în baza căreia 

ea importă porumb din Statele 
Unite la prețuri mult inferioare 
celor din C.E.E., doleanță la care 
Franța se opune cu hotărîre.

luan, di-
> exprimat

Tovară- 
rostit o 
repetate 
aplauze

de 
de 
ai 
ti- 
și

buic să 
principiilor 
bertății1-.

scmiccniciiarului li l C
recunoștința 
pentru sprijin 
dc partidul, gi 
mâniei luptei poporului 
împotriva agresiunii S.U.A.. 
salvarea națională și construirea so
cialismului, precum și activității de 
refacere și dezvoltare a fabricii de 
ciment din Haiphong. In cuvîntul 
de răspuns, tovarășul Gheorghe Ra
dulescu a reafirmat sprijinul acordat 
dc țara noastră cauzei drepte a 
poporului vietnamez și a urat oa
menilor muncii vietnamezi noi suc 
cesc în muncă și lupta.

putată in Italia. A urmai, apoi, 
o intîlnire la primărie cu mem
brii Biroului Consiliului comu
nal și cu reprezentanți ai oa
menilor muncii din întreprin
derile localității. Cu acest prilej, 
primarul Enrico Pcscatori a în
fățișat principalele realizări și 
preocupări ale administrației.

Tovarășul Gheorghe Pană a 
răspuns întrebărilor puse dc 
participant privind diferite as
pecte ale dezvoltării social-c- 
conomicc a României.

In seara aceleiași zile, în sala 
cinematografului .Italia" a aviit 
loc un însuflețit miting, la care 
au participat membrii organiza
ției P.C.I. și ai tineretului co
munist. numeroși muncitori și 
cetățeni din localitate, 
șui Gheorghe Pană a 
cuvîntare, salutată în 
rîndurj cu puternice 

neral al partidului, Giancarlo 
Pajetta, membru al Direcțiunii, 
Luciano Lama, membru al C.C., 
secretar general al Confedera
ției Generale a Muncii din Ita
lia. Renato Zangheri, primarul 
orașului Bologna, muncitorul o- 
țelar R. Angiolini, studenta Ma
ria Zmgale și alții.

★

ministrației orășenești, primarul 
Aniasi i-a salutat călduros pe 
cei prezenți, în rîndurile cărora 
se aflau, dc asemenea, Enrico 
Berlinguer, vicesecretar general 
al P.C.I., și alți conducători ai 
partidului.

legătură cu aniversareaIn
Comitetului, delegatul Suediei, 
d-na Alva Myrdal, ministru 
pentru problemele dezarmării 
în guvernul suedez, care a 
participat la lucrările acestui 
organism încă de la crearea sa, 
a declarat: .Deși particip de la 
început la eforturile de dezar
mare, nu pot manifesta prea 
mult entuziasm pentru aniver
sarea de astăzi Nu putem să 
ignorăm faptul că, în realitate, 
s-a obținut puțin, că, în * * ca
litate, în această perioadă s-au 
acumulat de zece ori mai multe 
armamente". Pronunțîndu-se 
pentru adoptarea unor acorduri 
de încetare a experiențelor nu
cleare subterane și de interzice
re a armelor chimice, delegata 
Suediei a declarat. în încheiere, 
că începutul celui de-al doilea 
deceniu dc existență a Comite
tului trebuie marcat prin efor
turi viguroase pentru dezarma
re.

Ecuadorului, Horacio Scvjlla-Borja, 
misiunea ii va include pc reprezen- 

Sticdiei și Tunisiei.

Ediția din acest an a săptă- 
concertistice „Musica viva", 

organizată de Școala superioară de 
muzică din Koln, a cuprins in pro
gramul său și două creații muzicale 
contemporane românești, realizări 
ale compozitorilor L. Metianu și .1- 
lexandru Urisanide.

© Ziarul „Komsomolskaia Prav
da" publică un interviu acordat dc 
președintele Republicii Chile. în ca
re Salvador Allende trece în re
vista realizările economice și social- 
politice ale guvernului de Unitate 
Populară.

Președintele Allende relevă ma
rea însemnătate a colaborării cu ță
rile socialiste. Solidaritatea acestor 
țări — a spus el, — aprecierea pc 
care ele o dau victoriei populare 
din Chile au o mare însemnătate 
pentru noi.

• Televiziunea ungară a trans
mis marți seara, în premieră pe 
(ară. filmul artistic „Ce mult 
te-am iubit", realizat după roma
nul cunoscutului scriitor roman 
Zaharia Stanca. Filmul a fost 
realizat de televiziunea ungară, 
după un scenariu adaptat pentru 
televiii.me de Semsei Jeno, sub 
conducerea artistică a regizorului 
Bozo l.aszlo.

0. La Belgrad a avut loc o șe
dință a Comitetului de coordonare 
pentru sărbătorirea celei de-a 80-a 
aniversări a zilei de naștere a pre
ședintelui Tito. Pornind de la nu
meroasele inițiative ale colectivelor 
de muncă și ale organizațiilor so- 
cial-politicc, comitetul a hotărît ca 
Uniunea Socialistă a Poporului 
Muncilor din Iugoslavia să propună 
Adunării Federale ca președintelui 
Tito să i se confere, pentru a doua 
oară, Ordinul „Erou național".

In seara zilei de 14 martie, 
reprezentantul special al secre
tarului general al O.N.U. în 
Comitet, ambasadorul Ilkka 
Pastinen, a oferit o recepție cu 
prilejul aniversării a zece ani 
de la crearea Comitetului pen
tru dezarmare.

VARȘOVIA 15 — Corespon
dentul Agerpres. Iosif Duniitraș- 
cu. transmite : La Ambasada 
Republicii Socialiste România 
din Varșovia a fost organizata 
o conferință dc presă, cu oca
zia aniversării semicentenarului 
Uniunii Tineretului Comunist 
din România. Au fost prezenți 
Stanislaw Bohdanwicz, preșe
dintele Comitetului Național ’ 
colaborare al organizațiilor 
tineret (OKWOM), membri 
conducerii organizațiilor dc 
nerct din Polonia, ziariști 
publiciști, reprezentanți ai pre
sei centrale și de tineret, repre
zentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe.

Ambasadorul României la 
Varșovia, Mihai Marin, a rele
vat importanța acestui eveni
ment în viața țârii noastre, 
rolul și participarea activă a 
tinerei generații, sub conduce
rea Partidului Comunist Ro
mân, la opera de construire a 
socialismului în România, pre- 
zentînd principalele momente 
din activitatea Uniunii Tinere
tului Comunist, în cei 50 de 
ani ai săi de existență. In con
tinuare. ambasadorul român a 
răspuns la unele întrebări.

Reuniunea miniștrilor 
agriculturii din țările 

membre ale Pieței comune
BRUXELLES 15 (Agerpres). 

— La Bruxelles continuă lu
crările reuniuni de patru zile a 
miniștrilor agriculturii din țări
le membre ale Pieței comune.

Dezbaterile în spinoasa pro
blemă privind fixarea prețurilor 
agricole pentru noua campa
nie anuală, care începe la 1 a- 
prilic, au demarat marți seara. 
După cum relevă agenția Fran
ce Prcsse, părerile „celor șase" 
sînt foarte divergente în acest 
domeniu. Dacă Franța aprobă 
în linii mari propunerile for
mulate de organul executiv co
munitar, referitoare la majora
rea prețurilor agricole, țările 
Beneluxului și R.F. a Germanici 
le consideră insuficiente, mai 
ales în sectorul cerealelor. In 
ce privește Italia, aceasta se 
opune majorării prețurilor la 
cereale și revendică majorarea 
prețurilor la fructe, legume, vin 
și tutun, articole pe care Co
misia. C.E.E. le-a ignorat pur și 
simplu în propunerile sale. Ita
lia solicită, de asemenea, pre
lungirea derogării de la lcgisla-

Rezultatele 
alegerilor 

preliminare 
din Florida

WASHINGTON 15 (Agerpres). 
— Alegerile preliminare din 
statul Florida au oferit, marți, 
cîteva surprize. In afară de vic
toria — așteptată — pe lista re
publicanilor, a președintelui 
Nixon, delegații Partidului de
mocrat din statul sudic Florida 
au ridicat în fruntea listei 
candidaților acestui partid pe 
George Wallace, care se o- 
pune integrării rasiale în 
școlile americane. Guvernatorul 
Wallace nu este considerat un 
candidat valabil de către con
ducerea națională a Partidului 
democrat și, datorită faimei sale 
de segregaționist convins, nu 
s-a bucurat de un succes nota
bil în preliminariile anterioare. 
Pe de altă parte, senatorul de
mocrat Hubert Humphrey — a- 
depl al desegregării — a ieșit 
din „obscuritatea politică" — 
cum apreciază agenția Reuter 
—, ocupînd locul nl doilea pe 
lista candidaților democrați.

In sfîrșit, senatorul Edmund 
Muskie, care, în alegerile pre
liminare de pînâ acum, părea 
să fie cel mai favorizat preten
dent democrat, a ocupat numai 
locul al patrulea pe lista can
didaților partidului său.

PRAGA 15 — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Prisflcaru, 
transmite: Miercuri dimineața, 
ambasadorul României în Ce
hoslovacia, Teodor Ilaș, a orga
nizat o conferința dc presă cu 
prilejul celei de-a 50-a aniver
sări a creării UnRtnii Tinerelu
lui Comunist.

Ambasadorul român a vorbit 
ziariștilor prezenți despre prin
cipalele momente din istoria 
mișcării revoluționare dc tineret 
din țara noastră, despre hăr
nicia, clanul și devotamentul cu 
care tineretul participă astăzi 
la edificarea societății socialis
te multilateral dezvoltate, des
pre prezența și participarea sa 
la viața internațională, la pro
movarea cooperării și securită
ții pe continentul european și 
în lumea întreagă.

Ziariștii, reprczentînd prin
cipalele redacții ale ziarelor și 
revistelor de tineret și ale celor
lalte organe dc presă, s-au in
teresat de formele de organi
zare ale tineretului, dc partici
parea acestuia la activitatea de 
pc șantierele naționale ale ti
neretului, de relațiile dintre ti
neretul român și cel cehoslovac.

Membrii 
echipa jului 
„Apollo-16" 
vor petrece 
pe Selena 
73 de ore

HOUSTON 15 (Agerpres). — 
John Young și Charles Duke, 
membri ai echipajului navei spa
țiale americane „Apollo-16", al 
cărei start spre Lună va fi dat Lț 
16 aprilie, vor petrece pe Seleiia 
73 de ore, respectiv cu șase ort 
mai mult decit astronau(ii echi
pajului anterior.

Suplimentarea numărului de 
ore se explica prin afectarea unui 
timp sporit de odihnă și destin
dere. Responsabilii programului 
spațial american speră că, in a- 
cest fel, Young și Duke nu zor 
mai înregistra neregularităfi ale 
ritmului cardiac, așa cum s-a 
intîmplat în cazul astronaufilor 
misiunii „Apollo-15".

Dc altfel, rezultatele misiuni
lor anterioare au determinat con
ducerea programului spațial „A- 
pollo" sa ia o întreagă serie de 
masuri de ordin medical, desti
nate prevenirii mior tulburări fi
ziologice ale astronaufilor. Astfel, 
reacțiile celor doi cosmonauți vor 
fi urmărite cu atenție la Hous
ton, iar medicii vor recomanda, 
atunci cind va fi cazul, adminis
trarea de medicamente. Totoda
tă. pentru a evita pierderea de 
potasiu în organism, așa cum s-a 
intîmplat în cazul echipajului 
„Apollo-15", lesponsabilii servi
ciului medical ai N.A.S.A. vor 
Veghea ca as tronau (ii să urmeze 
un regim alimentar adecvat, ba
zat în esență pe consumarea unei 
mari cantități de sucuri de fructe.

Vietnamul de sud
Acțiuni ale forțelor 

patriotice
VIETNAMUL DE SUD 15 (A- 

gerpres). — Agenția de presă 
.Eliberarea" anunță că în luna 
februarie, forțele patriotice din 
provincia sud vietnameză 
Quang Da au scos din luptă 
peste 1 400 dc militari inamici, 
doborînd, în același timp, 17 e- 
licoptere și distrugînd 41 dc ve
hicule militare.

Aproape 1 000 dc oameni, 25 
de mașini de luptă și 13 apara
te de zbor au pierdut forțele

Ceremonia schimbării instrumentelor 
de ratificare a acordului 

de retrocedare a Okinawei
TOKIO 15. — Corespondentul 

Agerpres, Florea Țuiu, transmi
te: La reședința oficială a pre
mierului Eisaku Sato a avut 
loc, miercuri, ceremonia schim
bării instrumentelor de ratifi
care a acordului de retrocedare 
a Okinawei, semnat în iulie a- 
nul trecut. Ministrul de externe 
japonez. Takeo Fukuda, și am
basadorul S.U.A. în .Japonia, 
Armin Meyer, au semnat, cu a- 
cest prilej, un document prin 
care se certifica oficial ultima 
procedură juridică înainte de 
realipirea, practică, la 15 mai, 
a grupului de insule Ryukyu 
(Okinawa) la Japonia, așa cum 
prevede acordul.

Forțele progresiste din Japo-

In favoarea 
convocării 
Conferinței 

general-europene
MOSCOVA 15. — Corespon

dentul Agerpres, Laurcnțiu Du- 
ță, transmite: Intr-un interviu 
acordat corespondenților Agen
ției sovietice dc presă ..No- 
vosli" și ziarului .Pravda" în 
Elveția, cunoscutul om politic 
Georges Cheval, președintele Co
misiei pentru afacerile externe 
a Consiliului Național (prima 
cameră a Parlamentului), pri
marul orașului Lausanne, a de
clarat că, în cc privește ideea 
convocării Conferinței general- 
europene pentru problemele se
curității și colaborării, țara sa se 
situează „pe o poziție pozitivă, 
bineînțeles cu condiția ca toate 
țările europene, fără nici un 
fel de discriminare, să aibă 
posibilitatea de a participa la 
această conferință". „După pă
rerea noastră, a continuat pri
marul orașului Lausanne, țările 
neutre trebuie să manifeste o 
mai mare dorință în a contribui 
la convocarea acestei conferin
țe, la succesul și eficiența ci... 
O asemenea conferință poate fi 
încununată de succes numai cu 
condiția recunoașterii principiu
lui coexistenței pașnice a țări
lor cu sisteme economice și po
litico deosebite. Una dintre con
dițiile succesului o constituie 
garanția pentru fiecare țară 
participantă a deplinei liber
tăți de a dispune de soarta sa, 
precum și a suveranității depli
ne pentru fiecare țară". In în
cheiere, Cheval a spus: „întă
rirea relațiilor politice, econo
mice și culturale între țările 
cu sisteme sociale diferite poa
te duce la destindere, ca și 
la apropierea dintre diferite po
ziții. Țările care pășesc pe ca
lea unul astfel de schimb tre- 

garanteze respectarea 
reciprocității și li-

în sprijinul ratificării 
tratatelor încheiate 

de R.F.G. cu U.R.S.S.
BONN 15 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în cadrul unei ședințe 
a fracțiunii parlamentare a 
P. S. D. G., cancelarul Willy 
Brandt a reafirmat că guvernul 
și coaliția guvernamentală vor 
continua lupta pentru ratifica
rea de către Bundestag a tra
tatelor încheiate de R.F.G. cu 
U.R.S.S. și R.P. Polonă, în po
fida campaniei potrivnice, pc 
care o desfășoară opoziția. Gu
vernul federal — a spus Willy 
Brandt — își dă seama că po
litica Sa se bucură de sprijinul 
majorității populației țării, în 
prezent fiind, necesară o largă 
informare privind conținutul și 
importanța ambelor tratate.

Willy Brandț a salutat decla
rația făcută la Leipzig de Erich’ 
Honecker, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G.. cu privire la rela
țiile dintre R.D.G. și R.F.G.

★

OSLO 15 (Agerpres). — In 
cadrul unei conferințe de presă, 
ținută în capitala Norvegiei, 
înaintea reîntoarcerii în țară, 
ministrul de externe vest-ger- 
man. Walter Scheel, și-a expri
mat convingerea că Bundesta
gul va ratifica tratatele încheia
te de R.F. a Germaniei cu U- 
niunea Sovietică și cu Polonia.

americano-saigoneze în 
Dinh, în primele două luni ale 
anului.

In provincia Soc Trang, forțe
le patriotice. intensifieîndu-și 
lupta împotriva unităților anga
jate în acțiunile de ..pacificare", 
au scos din luptă G00 de mili
tari inamici.

In prima săptămînă a lunii 
martie, unitățile saigoneze au 
pierdut în provincia Rach Gia 
peste 120 de oameni.

Gia

nia, grupate în jurul partidelor 
comunist și socialist, dezapro
bă prevederile acordului și con
dițiile în care urmează să aibă 
loc retrocedarea. Circa o sută 
de mii de persoane au partici
pat miercuri la mari mitinguri 
și demonstrații organizate la 
Tokio și in provincie pentru a 
protesta împotriva acordului, 
care nu stipulează în mod clar 
înlăturarea armelor nucleare a- 
mericane — arme ce se presu
pune a exista în Okinawa — 
și nu este de natură să transfor
me acest bastion militar al for
țelor S.U.A. în Extremul Orient 
într-o insulă a păcii, lipsită de 
orice fel de baze militare, așa 
cum cere populația din Ryukyu.

0 Ambasadorul României in 
Japonia, Iosif Gheorghiu, a vorbit 
miercuri in Jața membrilor Clu
bului Rotarp „Tokyo Hancda" 
— despre dezvoltarea economica 
a țârii noastre, politica ei exter
nă și unele aspecte ale relațiilor 
româno-japoneze Printre mem
brii clubului prezenți s-au aflat 
președinți ai unor companii in
dustriale, comerciale, bancare fi 
de asigurări. ~

din Comitetul

NAȚIUNILE UNITE 15 (Ager 
preș). — Comitelui O.N.U. pcntri 
decolonizare și-a continuat dezba
terile în legătură cu Rhodesia. Lu
înd cuvîntul la reuniunea de marți, 
reprezentantul Irakului în Comitet 
a condamnat poziția Marii Britanii 
față dc regimul rasist dc la Salis
bury și faptul că alte state — în 
special S.U.A. — încalcă sancțiu
nile adoptate dc Consiliul de Secu
ritate împotriva regimului rasist din 
Rhodesia.

Au luat apoi cuvîntul delegații 
indonezian și indian, care au afir
mat că, oricare ar fi rezultatele in
vestigației Comisiei Pearce în Rho
desia, concluzia că propunerile de 
soluționare, stabilite de comun a- 
cord de guvernul britanic cu Ian 
Smith, sînt inacceptabile majorității 
populației nu poate fi schimbată. 
La rîndul său, delegatul tunisian a 
propus ca O.N.U. să verifice și să 
aducă la cunoștința opiniei publice 
mondiale faptul că autoritățile de 
la Salisbury au reprimat cu bruta
litate mișcările de protest ale • afri
canilor împotriva compromisului 
dintre guvernul Heath și Ian SmL’h.

„Cele două partide ale coali
ției guvernamentale dețin o ma
joritate in parlament. Sînt sigur 
că Bundestagul va ratifica atît 
tratatele cu U.R.S.S. și cu Po
lonia, cît și acordul cvadripartit 
privind problemele Berlinului 
occidental" — a afirmat Walter 
Scheel.

15. — Corespondenții] 
Florca Țuiu. transmi-

TOKIO 
Agerpres, 
te t „Ratificarea tratatelor sem
nate c’e R.F. i a Germaniei 
cu U. R. S. S. și Polonia 
constituie cheia destinderii în 
Europa", apreciază cotidianul 
.The Japan Timos", analizînd 
— într-un articol, evoluția si
tuației de pe continent.

„Fără conferința pentru secu
ritatea europeană, arată „The 
Japan Times", nu există o pers
pectivă a negocierilor în vede
rea reducerii forțelor armate 
din cele două părți ale Europei. 
Cu alte cuvinte, ratificarea tra
tatelor semnate la Moscova și 
Varșovia constituie cheia planu
lui de destindere în Europa".

@ Delegația română, condusă de 
Gheorghe Pacoste, adjunct al minis
trului minelor, petrolului și geol'o- 
giei, care a purtat convorbiri și 
a semnat protocolul celei de-a 14-a 
sesiuni a Comisiei româno-chineze 
de colaborare tehnico-științifică și 
a făcut o vizită prietenească în 
R. P. Chineză, a părăsit 
miercuri dimineața.

Pekinul

@ Președintele S.U.A., Richard 
Nixon, va efectua, în perioada 
13—15 aprilie a. c. o vizită ofi
cială în Canada. In comunicatul pu
blicat dc Casa Albă se precizează 
că această vizită va oferi președin
telui Nixon și premierului canadian 
Trudeau un prilej „pentru a lua în 
discuție actualele probleme interna
ționale, precum și chestiuni intcrc- 
sînd Statele Unite și Canada".

Cu ocazia repunerii în scenă 
a operei „Bal mascat" de V'erdi, la 
teatrul „San Carlo" din Napoli, 
tenorul român Ludovic Spiess d ob
ținut un deosebit succes interpre- 
tind rolul lui Riccardo în compa
nia sopranei Luisa Magniliano și 
a baritonului Pierro Capuccilli. Ar
tistul român a fost răsplătit cu vii 
aplauze, fiind chemat de nenumă
rate ori la rampa.

0 Comitelui pentru decoloniza
re al O.N.U. a liotă'rît să trimită' 
o misiune într-o zonă aflată sub 
controlul forțelor care luptă pen
tru independență în teritoriile con
trolate de colonialiștii portughezi în 
Africa. Condusă dc reprezentantul

BERLIN 15 (Ages preș). — 
Ampla mișcare de inovații și ra
ționalizări din industria Republi
cii Democrate Germane cuprinde 
în prezent 750 CCO de persoane. 
Numai in industria electrotehnica 
și electronică numărul raționali- 
zatorilor și inovatorilor se ridică 
la aproape 40 000. Introducerea 
in întreprinderile industriale ale 
R.D.G a propunerilor de rațio
nalizare și a invențiilor a adus 
in anul 1971 o economic de pes
te 2,7 miliarde mărci

★
iM/tfOPLl 15 (Agerpres). — 

Corespondentul Agerpres. Iosif 
Dumitrașcu, transmite : fn pre
zent, Polonia dispune de o flotă 
comercială dc 265 de nave, cu 
un deplasament total care depă
șește 2 milioane tone, îirmînd ca 
în 1975 să se ajungă la 3.5 'mi
lioane tone. Crește continuu "vo
lumul transporturilor pe Calea a- 
pclor. Numai in II luni llin a- 
nul trecut, navele poloneze au 
transportat peste 17 milioane to
ne mărfuri, cu 5,6 la sută mai 
mult decit în anul precedent.

★
Porturile poloneze la Marea 

Baltică sînt cuprinse într-o ac
țiune largă dc modernizare și 
creștere a capacității de trans- 
bordare a mărfurilor. în condi
țiile în care, in următorii ani, se 
așteaptă intrarea în unele porturi 
a navelor cu un deplasament de 
100 0C0 tone și chiar mai mult. 
Anul trecut, in porturile poloneze 
de la Marea Baltică au fost 
transbordate peste 35 de milioa
ne tone mărfuri, planul anual fi
ind depășit cu 6 la sută.

In 1971, navele poloneze an 
pescuit peste 437 C00 de tone 
pește, urmînd ca in 1975 să se 
atingă cifra de 580 000 de tone.

★
MOSCOVA J5 (Agerpres) — 

Cea mai puternică dintre insta
lațiile plutitoare de foraj con
struite de petroliștii din Azerbaid
jan a luat drumul de pe țărmul 
apusean spre cel răsăritean al 
Mării Caspice. pentru a veni în 
sprijinul specialiștilor din Turk
menia, care au început exploata
rea rezervelor submarine dc pe
trol din apropierea Peninsulei Ce- 
leken Tot în acest an. vor în
cepe lucrări de foraj și la sud de 
Peninsula Mangîșlak, din Ka- 
zahstan Astfel, de-a lungul țăr
murilor Mării Caspice. va căpăta 
o largă dezvoltare exploatarea 
rezervelor submarine de țiței cu 
ajutorul instalațiilor plutitoare.

Petroliștii din Azerbaidjan au 
construit un adevărat arhipelag 
de insule artificiale pentru extrac
ția de petro! din marc. Pc Cas- 

PRAGA

Vizita delegației bulgare
PRAGA 15 (Agerpres). — In cadrul vizitei pe care o fa

ce în R.S. Cehoslovacă, delegația do partid și guvernamen
tală a Republicii Populare Bulgaria, în frunte cu Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat, a sosit miercuri la Bratislava. Oaspeții bul
gari sau întîlnit cu primul secretar al C.C. al P.C. din Slo
vacia, Jozef Lenart, cu președintele Consiliului Național 
Slovac, Ondrej Klokoc. și cu președintele guvernului R.S. 
Slovace, Peter Colotka.

C.C. al P.C. din Slovacia. Consiliul Național Slovac și 
guvernul R.S. Slovace au oferit un prînz în cinstea delega
ției de partid și guvernamentale bulgare.

pica exista in prezent mai mult 
de 2 CCO de asemenea insule. Utn- 
gimea totala a estacadelor de oțel 
de pe Caspica se ridica la 300 
km. Cu ele s-ar putea construi 
lin pod care să unească malurile 
apusean și răsăritean ale mării 
Exploatările de [iței din mare 
dau aproximativ două treimi din 
totalul de combustibil al Azer
baidjanului.

!n scopul d- a extinde extrac
ția de petrol. In prezent se efec
tuează prospecțiuni pe o porțiune 
submarină cu lungimea de peste 
300 km și lățimea de 100 km

■fr
HAVANA 15 (Agerpres). - 

Potrivit planurilor de dezvoltare 
a industriei extractive in Cuba, 
producția și exportul de mine
reuri neferoase se vor înscrie 
printre obiectivele majore în zi- 
itorii ani. După cum relevă a- 
genția Prensa Latina, Cuba, care 
dispune de o modernă uzină pro
ducătoare de nichel și cobalt și 
de o uriașă exploatare de nichel 
la zi (cea mai mare rezervă cu
noscută in întreaga lume), va in
vesti importante fonduri in or
ganizarea unor procese extractive 
și de prelucrare dintre cele mai 
avansate. Alături de Uniunea So
vietică. Canada, Finlanda și Noua 
Caledonie, Cuba se numără prin
tre primele cinci țări în produc 
(ia mondială de nichel și ocupă 
locul al treilea în ce 
portul acestui metal

★ 
15. —

Agerpres,
i. ansmite: In pla-

SOMA 
dentul 
Amariței, 
nul cincinal al economiei bulga
re sînt prevăzute, pentru dezvol
tarea industriei alimentare inves
tiții în valoare de 7C8 milioane 
leva. Cea mai mare parte a fon
durilor de investiții va fi orien
tată spre dezvoltarea și moder
nizarea fabricilor și instalațiilor 
existente. Astfel, la sfîrșilul anu
lui 1975, se prevede să se în
cheie concentrarea industriei de 
ulei — cele 17 întreprinderi e- 
xistente fuzionind în numai 7. 
Trei combinate pentru prelucra
rea laptelui vor fi în întregime 
reconstruite, pentru a asigura o 
mai mare varietate în sortimen
tul de produse.

Conform previziunilor, în 
cinu ani, industria alimentară va 
trebui să-și sporească producția 
cu 43 la sută, in comparație cu 
1970 Cea mai mare creștere, in 
această perioadă urmează să o 
aibă producția de carne — 50 
la sută, cea de pește — 103 la 
sută, cea de produse de tutun 
50 la sulă, 
suta.

Q Un avion dc pasageri, apar- 
ținînd companiilor aeriene daneze, 
s-a prăbușit într-o regiune muntoa
să din apropiere de Dubai (Bahrein), 
anunță agenția Reutcr Catastrofa 
— datorată timpului nefavorabil — 
s-a petrecut cu cîteva minute îna
inte ca avionul să aterizeze pe ae
roportul din localitate, a declarat 
singurul supraviețuitor unul dintre 
piloții avionului. La bordul avio
nului s-au aflat 1C6 pasageri și un 
echipaj de șase persoane.

0 Recent, la Tokio a avut loc 
o ședință a Consiliului Permanent 
al Ligii de pietăților pentru promo
varea prieteniei faponia-Coreea — 
anunță agenția ACTC. Cu acest pri
lej. a jost adoptat programul de 
acțiune în vederea promovării și ex
tinderii relațiilor economice și cul
turale dintre Japonia și R.P.D. Co
reeană.

0 Luînd cuvîntul în cadrul unei 
reuniuni a fracțiunii parlamentare 
a partidului de guvernămînr Con
gresul Național Indian, primul mi
nistru al Indiei, Indira Gandhi, a 
subliniat importanța intensificării e- 
forturilor în vederea înfăptuirii pro
gramului de dezvoltare economica 
și socială a țării.

Premierul Indira Gandhi s-a re
ferit, pe de altă parte, la necesi
tatea combaterii manevrelor reac- 
țiunii, care încearcă să aducă pre
judicii țării, prin provocarea unor 
animozități între comunitățile reli
gioase.
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