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din do- 
politice,

avem convorbiri cu con- 
Partidului Comunist Ro-

invitația 
republici,

o vizită 
Vulcan ? 
ori, am 
în vreun 
în toate 

, pentru

locală, 10,30 
avionul cu 
președintele 
și tovarășa

Nicolae Ceaușescu îți lua rămas bun 
de la gazde, în ovațiile și uralclc 
mulțimii.

Era o nouă manifestare spontana 
de prietenie și stimă fața de tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

sal și sa 
ducătorul ________ ____ _____ _
mân și poporului român, ceca cc a 
contribuit în mod esențial la conso
lidarea înțelegerii, consemnate pe 
larg in declarația noastră comuna", 
a spus în continuare șeful diploma
ției congoleze in timp ce tovarășul

„Vizita președintelui Ceaușescu a 
fost foarte utilă pentru dezvoltarea 
prieteniei congolczo-române — a 
declarat pe aeroportul Maya-Maya, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Congo, Henry 
Lopez. Sîntem fericiți de a fi a- 
vut prilejul să-l cunoaștem perso-

„De multe 
ce poetizați 
aridă f" — 
pentru că

la inițiativele pro- 
noastră.

(Agerpres)
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Tua Palatul Poporului din 
Brazzaville o avut loc. marți. 
21 martie, ceremonii) semnării 
declarației comune romAno-con- 
goleze.

Salonul oficial era Împodobit 
cu drapelele de stat român și 
congolez, precum și cu portrete
le tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Marlen N’Gouabl.

Declarația a fost semnată de 
societarul general al Partidului

Comun’.st Român, președintele 
Consulului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și de președintele Re 
publicii Populare Congo, șeful 
statului, președinte,e C.C. al 
Partidului Congolez al Muncii, 
Marien N’Gouabl.

După semnare, cel doi con
ducători de partid șl de stat 
șl-au st t ins mîinllc și s-au îm
brățișat.

La ceremonie au asistat to-

varășa Elena Ceaușescu, tovară
șa Celine N’Gouabl, membrii 
delegației române, membri al 
guvernului congolez.

Conform procedurii congole
ze. după semnore, textul decla
rației comune a fost citit inte
gral de Henry Lopez, membru 
al C.C. al P.C.M., ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Populare Congo.

și un utilaj sub randamentul 
planificat, nici un minut nelucrat I 
___ _____ :__ .

La mai puțin de 
pe tară a cadrelor 
prinderi și centrale 
căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu a expri
mat încă o dată necesitatea ca soluționarea 
problemelor economice să se facă prin con
tacte directe, prin constatarea concretă, pe 
viu. a situațiilor existente, pentru ca soluți
ile să fie de cea mai marc eficiență economi
că, în zilele de 13—14 martie a.c. Centrala 
cărbunelui Petroșani a fost gazda unei con
sfătuiri pe țară cu furnizorii de utilaje mi
niere. al cărui subiect a fost ..calitatea și com
portarea in exploatare a utilajelor miniere".

Din adunările generale ale oamenilor mun
cii ținute la început de an. s-a desprins preg
nant că, mai ales în condițiile de aplicare a 
programului redus in schimburi de 6 ore în 
subteran, atit utilizarea eficientă, completă a 
utilajelor din dotare, cit și siguranța in func
ționare a acestora constituie condiții obliga
torii pentru realizarea sarcinilor de plan ce 
revin colectivelor miniere, condiții impuse de 
creșterea tot mai accentuată a gradului de 
mecanizare a procesului de extracție a cărbu
nelui

Consfătuirea a fost astfel organizată incit 
comisiile pe grup de utilaje, fiecare din ele 
cuprinzind alături furnizori și beneficiari, să 
constate la fața locului, prin deplasări la u- 
nitățilc miniere și vizite in subteran la locu
rile de muncă în care utilajul c folosit, defi
ciențele care mai persistă atit pe linie con
structivă, cit și in direcția siguranței in ex
ploatare.

Cunoașterea comportamentului utilajelor în 
condițiile din mină, posibilitatea de a exa
mina real obiectul deselor dispute, „prin co
respondență", dintre furnizori și beneficiari a 
favorizat un schimb de păreri constructiv, 
fără putință de erori, intre specialiștii uzinelor 
constructoare și cei din cadrul centralei.

Participarea la consfătuire a reprezentanți
lor. pe de o parte ai Ministerului Industriei 
Constructoare de Mașini prin Direcția mașini 
grele și utilaj tehnologic și uzinele „UNTO" 
Satu Marc. .Independența” Sibiu și U.C.M. 
Reșița, iar pe de altă parte ai Ministerului 
Minelor, Petrolului și Geologiei prin Direc
ția mecano-encrgetică, D.C.P.C.F.S.M., C.C. 
Petroșani și alte întreprinderi și centrale mi
niere, va asigura operarea in viitorul apropiat 
a tuturor îmbunătățirilor care se impun la 
utilajul din dotare și la cel ce va fi livrat în 
continuare, obținindu-se în mod cert amelio
rările de care se simte nevoia.

Faptul că vizita la unități miniere a comi
siilor a fost precedată de susținerea unei 
cuprinzătoare expuneri intitulată „Modul de 
manifestare actual al calității utilajului în 
procesul de producție la unitățile C.C.P.". 
expunere făcută de inginerul Dumitru Popes
cu, șef serviciu mecano-encrgetic din centrală 
a permis ca abordarea problemelor să fie ca
nalizată spre scopul propus.

Sinteza expunerii precum și cîteva conclu
zii ale consfătuirii le prezentăm în pagina 
a doua.

Preambul la apropiatul festival 
concurs „Cîntecul adîncului"

Festivalul — concurs de muzică ușoară „Cîntecul adîn
cului” este manifestarea cultural-artistică ce polarizează 
atenția în această săptămînă. Pină la debutul ei mai este 
doar o zi. Despre modul de organizare și desfășurare, despre 
semnificațiile acestei interesante noutăți locale, ani solicitat 
citeva explicații de la tovarășii VASILE CHIRCULESCU, 
director al Casei dc cultură din Petroșani, și GHEORGHE 
NEGRARU, instructor.

Secretarul general al 
dului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a e- 
fectuat, la invitația președinte
lui Comitetului Central al Parti
dului Congolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare 
Congo, șef al statului, coman
dant Marien N’Gouabi, o vizită 
oficială de partid și de stat în 
Republica Populară Congo, in
tre 18 și 21 martie 1972.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin-

Consiliului de Stat al Re 
publici! Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și persoane
le oficiale care l-au însoțit au 
vizitat municipiile Brazzaville 
și Pointe-Noire, unele unități 
de producție, îndeosebi com
plexul textil de la Kisoundi, 
portul Pointe-Noire și unele o- 
biective social-culturale.

Inalții oaspeți români au fost 
primiți pretutindeni cu căldu
ră, simpatie și prietenie, expre
sie a sentimentelor sincere ca
re animă reciproc cele două 
țări și popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

a transmis poporului congolez 
salutul cordial și militant din 
partea poporului prieten al Ro
mâniei.

Intre secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, 
președintele Republicii Popu
lare Congo, șef al statului, co
mandantul Marien N’Gouabl, 
au avut Ioc convorbiri oficiale,

Marți dimineața, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a sosit în Republica 
Zair, unde face o vizită ofi
cială, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, la 
președintelui acestei 
general de armată Mobutu Șese 
Seko. Vizita constituie o expre
sie pregnantă a legăturilor de 
prietenie și colaborare stabilite 
între cele două țări și popoare. 
Așa cum este cunoscut, poporul 
nostru a urmărit cu sentimente 
de caldă prietenie șl solidari
tate lupta plină de sacrificii 
desfășurată de poporul zairian 
pentru înlăturarea dominației 
coloniale. România sc numără 
printre primele țări care a re
cunoscut tînărul stat african 
după cucerirea independenței, 
condamnînd cu hotărîre inter-

venția imperialistă și a trupe
lor de mercenari. Ca urmare 
a bunelor relații româno-zai- 
riene, România a avut ca oaspe
te, în 1970, pe generalul Mo
butu, cu care prilej s-au pus 
în evidență premisele favora
bile existente în vederea dez
voltării schimburilor comerciale 
și a cooperării reciproc-avan- 
tajoase în diferite domenii — 
minier, agricol, forestier, al 
construcțiilor etc., stabilindu-se 
In acest sens crearea unei Co
misii mixte româno-zairiene. Vi
zita de răspuns a președinte
lui Ceaușescu este menită să 
contribuie la fructificarea pe 
mai departe a acestor premi
se, la dezvoltarea, în continua
re, a relațiilor prietenești din
tre cele două popoare, la am
plificarea colaborării multilate
rale, spre binele și în interesul

ambelor popoare, al cauzei pă
cii, libertății și progresului în 
lume.

La ora 9,30, ora 
ora Bucureștiului, 
care călătoresc 
Nicolae Ceaușescu , __
Elena Ceaușescu aterizează. La 
coborîre, ei sint salutați cu 
cordialitate de general de ar
mată Mobutu Șese Seko și de 
Marie Antoinette Mobutu, ca
re le urează bun venit pe pă- 
mîntul zairian. Două fetițe îm
brăcate în mod simbolic în cos
tume naționale român și zai
rian, înmîncază înalților vizi
tatori trandafiri roșii.

După intonarea imnurilor de 
stat ale celor două țâri de că
tre fanfara Gărzii republicane, 
în ținută festivă de paradă,

Problemele ce le ridica realizarea 
Obiectivelor social-culturale pc anul 
'4972 au constituit obiectul analizei 
ain ședința de ieri a comitetului 
gjțecutiv al consiliului popular mu
nicipal Petroșani.

Cu acest prilej s-a pus în discu- 
jie raportul privind măsurile între
prinse pentru realizarea obiectivelor 
Sjianului acțiunilor obștești și mo
lii de pregătire a lucrărilor de la 

buget pe anul 1972 — prezentat de 
IQv. ing. Traian Blaj, prim-viccpre- 

inie și informarea asupra stadiu
lui asigurării cu documentații, am
plasamente și finanțarea lucrărilor 
jjin planul de investiții pc 1972 in 
Valea Jiului — prezentată de to- 
yarașul ing. Emilian Tomulescu, 
Vicepreședinte al consiliului popu
lar municipal. —

Comitetul executiv a aprobat mă
surile stabilite pentru îmbunătățirea 
activității în acest domeniu.

Plutește în jurul tău, 
reporter — cînd stai, 
pierdut, cu hîrtia albă în 
față și nu cutezi să-i pro
fanezi fața imaculată — 
un iz parcă de medica
mente... Și ai senzația că 
te zbați, ca ierburile in
tre ruine, intr-o mare al- 
bă-albă și auzi, jurîmpre- 
jur, cea mai cuprinzătoa
re, mai înălțătoare și mai 
adtncă muzică, asculți a- 
cordurile... liniștii.

Și daca mai trebuie 
să-ți pui pe hîrtie și ci
teva însemnări reporteri
cești despre un spital, in- 
tuiește-ți că izul de medi
camente devine și mai 
penetrant, aproape irepre- 
sibil... Ce să scriu eu, de 
exemplu, despre • 
la spitalul din 
Că, ori de cîte 
intrat pină acum i 
spital, am trăit, 
dimensiunile lor, t 
mine nealterate — în si
multan — sentimentul li
niștii și senzația de alb. 
E nesemnificativ! Și „ne
reprezentativ" ! Și creio
nul se poticnește pe hîr
tie și senzația de alb, în 
accepția eșecului, revine și

chiar de-ai auzi în 
numai marca mu zii 
liniștii depline, hirti 
își va păstra culoarea, fi
nă cînd te ambiționezi. 
Pentru că trebuie. Repor
tajul trebuie predat. E 
așteptat. Dar... mai iutii 
trebuie să fie scris!

e adevărat — cînd e vor
ba despre mari monumen
te ale artei și culturii, 
care dăinuie și strălucesc 
—. dar cu ce fapte vi
guroase in timp se por 
făli, ca autori, medicii ? 
la să ne gindim... „Vă 
mai zboară vreodată gin- 
dul, doctore Anatol

...Mi-amintesc, scriam 
odată că faptele umane 
au o existența mult mai 
de invidiat decit cea a 
făurarilor înșiși. Să por
nesc de la această idee ? 
Voi încerca. Cred că nu 
greșesc, faptele, bunele 
fapte omenești — și cîte 
vorbe frumoase se pot 
spune despre aceste fapte, 
cînd „subiecți" ai acțiunii 
iți sini medicii! — stră
lucesc, au o forță a lor 
lăuntrică, spre care nu 
poți privi pieziș, au o vi
goare a lor, pe care nici 
valurile și nici nisipul a- 
nilor nu le pot mistui sau 
acoperi. Da, îmi veți zice,

Gurtavenco — mă adre
sam nu demult medicului 
primar, șef al „internelor" 
de la spitalul din Vulcan 
— la cei pe care i-ați 
ajutat să scape de anumi
te maladii și să le revină 
încrederea în... castanii 
înfloriți, in scrisorile roz 
și-n baluri cu „muzici" 
electrice și instrumentiști 
în grena Interlocutorul 
se așează, parcă spre re
culegere. mă privește, 
zîmbește sec, 
și gîndește... 
ori... Dar de 
o întrebare 
„Poate doar

doresc!" — „Sint

nevoit, în acest caz, să 
vă răspund în aceeași 
maniera" — „Poftim, 
chiar vă rog!" Și a înce
put „șeful internelor" 
să-mi vorbească, unduios 
și metaforic, despre „iz
vorul sănătății" din Vul
can în care-și lasă, în fie
care zi, cîte ceva din fi
ința sa, despre cununa de 
izbînzi și satisfacții pe ca
re, cu trudă dar și cu 
generozitate, și-a împle
ti t-o... Și, credeți că 
mi-am notat ceva ? Creio
nul refuza să-și îndepli
nească, fie măcar și... su
perficial, cuvenitele „sar
cini". Poate că asculta și 
el! Poate! Și lucrurile — 
se zice — manifestă u- 
neori sentimente asemănă
toare celor umane. Poa
te ! „Dacă-mi îngăduiți 
— sesizasem o nuanță 
sensibilă de nerăbdare și 
dorința de a rupe o jîșie 
din protocol, pe fața de 
loc impasibilă a medicu
lui fulviu Isacu, directo
rul adjunct al spitalului,

— Casa de cultură din Petro
șani este autoare a multor ini
țiative cultural-artisticc remar
cabile, de indubitabilă calitate. 
In acest context se înscrie și a- 
cest fcstival-concurs, neașteptat 
și interesant, fără doar și poate. 
Ce legitimează acest concurs, 
cu cc argumente ați pornit la 
organizarea lui ?

— Regulamentul întocmit spe-’ 
cifică : fiecare concurent să pre
zinte o melodie proprie sau a 
unui compozitor local. Deci, un 
prim scop a fost și este dorința 
de a împrospăta repertoriul cu 
melodii românești pe care le 
dorim șlagăre. Un al doilea — 
stimularea și a celor care com
pun în municipiul nostru (com
pozitorul George Grigoriu, pre-

Ziua internațională pentru 
eliminarea discriminării rasiale

Cu prilejul sărbătoririi „Zilei in
ternaționale pentru eliminarea dis
criminării rasiale", în aula Facultă
ții de drept a Universității din 
București a avut loc, marți Ia a- 
miază, o adunare organizată de Li
ga română de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa, Asociația 
de drept internațional și relații in
ternaționale — A.D.I.R.I., în cola
borare cu Ministerul Educației și 
Invățamîniului și Institutul de ști
ințe politice și de studiere a pro
blemei naționale al Academiei de 
Științe Sociale și Politice.

La adunare au participat repre
zentanți ai unor organizații obștești, 
cadre didactice, cercetători 
meniul științelor sociale și

studenți români și din țări africa
ne aflați la studii în țara noastră.

Luînd cuvintul, Sayed Abbas 
Chcdid, directorul Centrului de in
formare al O.N.L. pentru România, 
a subliniat că acțiunea internațio
nală împotriva colonialismului și 
eliminării discriminării rasiale gă
sește o elocventă expresie în ma
nifestările de solidaritate pc care 
le organizează România. Acest spri
jin, a spus el. nu este dc loc pla
tonic și intensitatea sa se măsoară 
în fapte pozitive, concrete. In a- 
cest context, vorbitorul a mențio
nat răspunsul pe care președintele 
Consiliului dc Miniștri, Ion Ghcor- 
ghe Maurer, l-a dat Mesajului trans
mis de președintele celei de-a

XXVI-a sesiuni a Adunării gene
rale a Națiunilor Unite, privind c- 
liminarea tuturor formelor de dis
criminare rasială.

A vorbit apoi prof. univ. dr. Du
mitru Mazilu, membru corespon
dent al Academiei de științe socia
le și politice, director adjunct ști
ințific al Institutului dc științe po
litie- și de studiere a problemei 
naționale.

Vorbitorul s-a referit pe larg în 
expunerea sa la acțiunile întreprin
se de O.N.U. pentru eliminarea dis
criminărilor rasiale, la sprijinul ac
tiv pe care Romania il dă tuturor 
acestor acțiuni, 
movatc de țara

Plenara 
Consiliului 

A.S.
La sfirșitul săptăminii trecute 

a avut loc, in aula ple-
naro lărgită a Consiliului A.S. 
din institut avind co principal 
obiectiv analiza rezultatelor se
siunii de examene din luna fe
bruarie a.c. După raportul pre
zentat de tov. ing Emil Marica, 
președintele Consiliului A.S. 
din institut, o serie de partici
pant. în cuvîntul lor, ou făcut 
referiri critice obiective la a- 
dresa activității depuse de Con
siliul A.S., au evidențiat bu
nele rezultate obținute in re
centa sesiune studențească, dar 
au consemnat și unele caren
țe care moi persistă în munca 
de zi cu zi și care vor trebui 
cit mai urgent înlăturate, pen
tru ca întregul proces Instruc- 
tiv-educotiv care se desfășoa
ră aici să capete atributele u- 
neî eficiențe superioare.

In încheierea lijr-AHInr ple
narei. tov. Vasile Supureanu, 
din partea Comitetului |ude- 
tean de partid, a dat Indicații 
prețioase referitoare la perfec
ționarea activității de viitor a 
Consiliului, a întreaului colec
tiv studențesc.

I. PĂDURE

România acționează pe plan in
ternațional ca un factor activ de 
promovare a comerțului reciproc a- 
vantajos, liber dc orice fel de restric
ții sau discriminări, pentru menți
nerea unui climat favorabil păcii 
și înțelegerii intre popoare.

La finele anului 1971, volumul 
comerțului exterior al țării noastre 
a fost cu 8,6 la sută mai mare 
decit cel realizat în anul prece
dent. ceea cc face ca România să 
se mențină printre țările cu un ritm 
ridicat in evoluția schimburilor co
merciale externe.

Ca și în anii precedcnți au con
tinuat să se dezvolte relațiile eco
nomice și comerciale cu toate țările 
socialiste, acești parteneri ocupînd 
locul central în ansamblul relațiilor 
economice externe românești — mai 
bine de jumătate din volumul total 
al schimburilor noastre comerciale 
cu străinătatea. S-au dezvoltat 
schimburile economice cu celelalte 
țări ale lumii, inregistrîndu-se creș
teri in comerțul cu țările vest-eu- 
ropene, precum și cu cele din a- 
fara continentului european, îndeo
sebi cu S.U.A. și Japonia. Pe o li
nie ascendentă au evoluat schimbu
rile economice cu țările în curs dc 
dezvoltare din Asia, Africa și A- 
mcrica Latină, aria dc răspîndire

international
geografică a acestor parteneri fiind 
extinsă. In 1971, au lost înregistrați 
noi parteneri comerciali, printre ca
re Malayczia, Zambia și Senegal, 
ceea ce a făcut ca numărul țărilor 
cu care România întreține relații c- 
conomice să depășească cifra de 110, 
față de numai 29 în 1950.

Adoptarea, la începutul anului 
trecut, a Legii de comerț exterior, 
de cooperare economică și tehnico- 
științifică a orientat mai buna des
fășurare a acestei activități în ve
derea stabilirii unor legături cir mai 
directe și nemijlocite între produ
cătorii de mărfuri destinate expor
tului și piața externă. In acest ca
dru, tot mai multe centrale indus
triale, unități cu statut de centrală 
și unități producătoare, prestatoare 
de servicii sau care execută lucrări 
peste hotare au efectuat direct ope
rațiuni de export sau import, fi
ind investite, în acest scop cu auto
nomie in prospectarea pieții externe 
și adaptarea producției la cerințele 
și exigențele acesteia, în negocierea, 
încheierea și derularea contractelor 
cu partenerii străini.

Țara noastră și-a intensificat par
ticiparea la diviziunea internațională

i întreprinderea „Electrometal" din Timișoara a fost
3 realizată o nouă serie de produse electrotehnice des

tinate uzului gospodăresc. Este vorba de o sobă elec
trică prevăzută cu un dispozitiv pentru reglarea tempera
turii, un’încălzitor electric de apă de 15 litri, pentru bu
cătărie. și un hidrofor destinat locuințelor care nu dispun 
de instalații proprii de alimentare cu apă. Un alt produs 
executat recent de specialiștii întreprinderii este intcrfonul 
electroacustic, prevăzut cu comutatoare de apel-recepție. utili
zabil la convorbiri bilaterale intre birouri sau apartamente. A- 
cestea completează gama produselor introduse de curînd in 
producția întreprinderii, intre care mașini de tocat carne, 
de curățit cartofi și de spălat pahare destinate cantinelor 
și restaurantelor, standul și sortatorul dc capsule de auto- 
sifon, puse la dispoziția unităților de industrie locală, pre
cum și diferite armături dc corpuri de iluminat fluorescent.

(Agerpres)
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In condițiile in care se lucrează cu mașini instalații 
moderne, complexe, o importantă deosebită o prezintă asi
gurarea unei utilizări eficiente și cit mai complete a aces
tor mijloace pe întreaga lor durată de serviciu.

Deci, dacă prin calitatea produselor se urmărește Bra
dul sau nivelul prin care acestea corespund necesităților e- 
conomice, prin siguranța in funcționare se vrea folosirea 
lor la parametrii proiectați, exploatarea lor sigură și conti
nuii. realizarea unui randament care să asigure o eficientă 
economică superioară. Noțiunea de siguranță in funcționare 
este strins legată de o gospodărire judicioasă a acestor 
mașini moderne in sensul folosirii intensive a capacității 
de producție — cale principală de creștere a productivității 
muncii.

Siguranța în exploatare — 
condiție esențială

♦ ♦

pentru securitatea muncii 
în subteran

Factorii care concură la idea
lizarea unei siguranțe în exploa
tare sînt proiectarea utilajului, 
fabricația, execuția, condițiile 
de exploatare a lui, repararea 
șt întreținerea acestuia, capaci
tatea utilajului de a funcționa 
liră avarii icăden, deformeți- 
uni) în timpul exploatării, pu
tința de a fi repus în stare de 
funcționare intr-un timp minim.

Calitatea este o rezultantă a 
eforturilor depuse în toate faze
le de obținere a produselor, de 
aici, necesitatea urmăririi ei în 
frecare etapă și pe ansamblul 
activității întreprinderii. Faptul 
că problema calității are un ca
racter complex. care include 
calitatea concepției tehnice, a 
executării tehnologice, ne de- 
termină să intervenim pentru 
rezolvarea ei.

Legea privind asigurarea și 
controlul produselor a creat ca
drul necesar precizării răspun
derilor în obținerea calității, de- 
terminînd transformarea contro
lului de calitate intr-o pirghie 
a conducerii științifice a proce
selor de producție.

Pe baza prevederilor sale, 
controlul tehnic a! calității pro
duselor a fost acordat într-o 
concepție modernă vizînd ex
tinderea lui asupra unor etape 
aJe procesului de creație, etape 
care, așa cum practica a dove
dit-o, au influență hotărîtoare 
asupra calității

Ansamblul măsurilor elabora
te stabilește sarcini pentru toți 
factorii care contribuie la rea
lizarea unej bune siguranțe în 
funcționare. Sînt prevăzute sar
cini precise privind asigurarea 
condițiilor materiale necesare 
pentru ca în procesul proiectă
rii. executării, punerii în func
ție și exploatării să se obțină o 
siguranță în exploatare sporită. 
Se prevăd elaborarea și îmbu
nătățirea sistematică a normati
velor tehnice privind exploata
rea, repararea și întreținerea 
mașinilor etc. Dat fiind faptul 
♦ă o siguranță superioară în
seamnă și un randament supe
rior, se prevede stabilirea unor 
sarcini de plan care să asigure 
încărcarea optimă a capacități
lor de producție și folosirea ra
țională în condiții de siguran
ță a mașinilor, utilajelor etc. O 
atenție deosebită se acordă fac
torului uman care este chemat, 
printr-un sistem organizat de 
calificare și perfecționare a 
pregătirii profesionale, să asi
gure obținerea unor produse cu 
siguranță în funcționare spori
tă Problema exploatării rațio
nale pe parcursul funcționării, 
a unui sistem științific funda
mentat de reparații și întreți
neri. asigurării pieselor de 
schimb, respectarea și perfec
ționarea continuă a tehnologiei 
de fabricație constituie, dc a- 
semenea. factori importanți în 
obținerea unei siguranțe în ex
ploatare cit mai ridicată.

Din punct de vedere funcțio
nal. se poate afirma că pentru 
utilajul minier din dotare sînt 
asigurata condițiile desfășurării 
procesului de producție la ni
velul sarcinilor de plan actu
ate și de viitor. Din punct de 
vedere al siguranței în exploa
tare. din punct de vedere al a- 
sigurării condițiilor de securi
tate a muncii în subteran, echi
pamentul din dotare al minelor 
ridică o serie de probleme de 
execuție și concepție care tre
buie să constituie o preocupare 
permanentă atît din partea be 
r.eficiarului cît și din partea 
constructorului.

Grija față de om in concep
ția politicii partidului nostru 
t-ste incompatibilă cu acceptarea 
unor utilaje în subteran care 
ar putea genera accidente sau 
chiar catastrofe. In condițiile 
utilizării echipamentului elec
tric în subteran este necesar a 
se preciza gradul de periculo
zitate al acestora, datorită ftme- 
ționfirii atmosferă explozivă, 
umezeală, gabarite reduse, vari
ații de temperatură și continuă 
mișcare, condiții ce influențea

ză negativ probabilitatea produ
cerii unor explozii.

Jn acest sens, execuția utila
jului minier cu diferite grade 
de protecție, implică din punct 
dc vedere calitativ, respectarea 
riguroasă a documentațiilor de 
execuție avizate de către 
S.C.S.M. Petroșani, conform 
normelor și prescripțiilor în vi
goare.

Introducerea in subteran a u- 
nur utilaje miniere ou caracter 
antigrizutos compromis, repre
zintă o încălcare flagrantă a 
normelor de securitate a muncii 
in subteran. Desele avarii care 
au loc la utilajul în funcțiune 
datorită siguranței în exploata
re necorespunzătoare pe care o 
prezintă, caracteristica definito
rie din punct de vedere calita
tiv. în stadiul actual al mecani
zării proprii Văii Jiului, cînd 
producția unei mine de aproxi
mativ 3000 tone/zi sau producția 
unor zeci de abataje frontale 
cu producții pînă la 800 tone/ 
zi sînt condiționate de funcțio
narea ireproșabilă a unui trans
portor cu bandă sau cu raclete. 
au condus la pierderi de pro
ducție substanțiale, care în ac
tualul regim de lucru, de 6 ore. 
majorează ponderea influențe
lor negative în structura indi
cilor tehnico-economici reali
zați.

Tn momentul de față nu sînt 
permise defecțiuni la nivelul 
nici unui reper, nu sînt permise 
soluții de compromis calitativ 
atît din punct de vedere al con
cepției cit și al controlului teh
nic de calitate. din partea 
noastră nu este permisă ignora
rea activității de revizie, între
ținere și reparație, ceea ce ne-a 
determinat să adoptăm un pro
gram concret și detaliat în 
ceea ce privește această activita
te pentru întreg parcul dc uti
laje din dotare.

Acest program constă din !
C elaborarea unor normative 

de revizii și reparații preven
tiv planificate, proprii fiecărui 
utilaj minier : aceste normative 
pe baza experienței acumulate 
in exploatarea acestora conțin 
intregul volum de operații ce se 
execută cu ocazia reviziei teh
nice. reparații curente I și II și 
reparații capitale : de asemenea 
conțin prescripțiile de exploa
tare și norme de tehnica securi
tății proprii echipamentului res
pectiv :
• elaborarea prin S.C.S.M. a 

regulamentului de reparare a 
echipamentului electric anfigri- 
z.utos și antiexploziv ;
• elaborarea normelor de re

parare pe tipuri de utilaje anti
grizutoase la A.R.E.M. și adap
tarea unui sistem de reparații 
centralizat pentru toate unită
țile C.C.P. la un anumit nivel 
de complexitate :
• completarea intregii docu

mentații prevăzute in regula
mentul de reparare a echipa
mentelor electrice antigrizutoase 
la toate atelierele A.E.M. din 
cadrul unităților miniere și 
A.R.E.M., prin obținerea aces
tora de Ia uzinele constructoa
re ;
• elaborarea unui sistem u- 

nic de organizare a unei eviden
țe primare a reparării utilaje
lor și echipamentelor electrice 
antigrizutoase miniere pe bază 
de fișă individuală, grafice de 
revizii și reparații periodice 
precum și a sistemului de ra
portare prin care se determină 
responsabilitatea persoanei exe
cutante :
• adaptarea unei evidențe 

primare privind predarea și pri
mirea utilajelor electrice anti
grizutoase in și din reparații, 
asigurindu-se prin aceasta res
ponsabilitatea menținerii inte
grității caracterului antigrizutos 
al utilajului in timpul transpor
tului din atelier și pînă la locul 
de montare in subteran ;

£ o verificare obligatorie a 
tuturor echipamentelor electri
ce antigrizutoase noi sosite dc 
la uzinele furnizoare în atelie- 

rcle specializate «lin punct dc 
vedere a integrității caracteru
lui antigrizutos înainte «le a li 
introdus in subteran.

In cadrul acestor preocupări 
materializate prin măsurile a- 
d opta te. s-nu conturat o scrie 
de deficiențe dc execuție, calita
tive a utilajelor miniera, exis- 
tînd chior și situații dc modifi
cări constructive față dc docu
mentațiile de execuție avizate 
de către S.C.S.M. Petroșani.

Considerăm că lo nivelul 
C.C.P. s-au luat o serie dc mă
suri în scopul menținerii sigu
ranței în exploatare, a utilaju
lui minier și a evitării introdu
cerii unor echipamente electrice 
cu defecțiuni în subteran, mă
suri ce au depistat deficiențe 
calitativ-constructive la utilaje
le noi livrate, determinînd sesi
zările cunoscute în această pri
vință. In acest scop sînt necesa
re și din partea uzinelor con
structoare acțiuni eficiente in 
ceea ce privește îmbunătățirea 
calității controlului tehnic in 
uzină.

Menționăm că aceste defici
ențe constatate la echipamente
le noi nu constituie cazuri izo

cadrul 
dc u- 

miniere 
urmări-

late. sesizările C.C.P. referindu- 
se la un volum mare de defici
ențe existente, pentru un nu
măr mare de utilaje în cadrul 
unor loturi livrate.

Aspectul grav al problemei 
pentru C.C. Petroșani îl repre
zintă faptul că. în urma sesi
zărilor făcute, unele uzine con-

Competența, capacitatea 
de concepție pot și trebuie 

să dea roade
Din relațiile avute pînă în 

prezent de către C.C.P. cu uzi
nele constructoare de utilaje 
miniere, s-a desprins existența 
unui potențial de concepții și 
de fabricație la nivelul indus
triei constructoare de mașini, 
ceea ce dă siguranță creării în 
viitorul imediat a condițiilor 
necesare obținerii unor produse 
de calitate, competitive în gene
ral la nivelul performanțelor 
ce sînt cerute în momentul de 
față.

Centrala cărbunelui Petroșani 
avînd un nucleu propriu de 
cercetare și proiectare, precum 
și avantajele concentrării res
ponsabilităților în cadrul unor 
colective specializate în opera
ția de lansare și deținere ope
rativă a produselor noi a obți
nut rezultate pozitive în acest 
domeniu, printre care amintim: 
asimilarea și fabricația de serie 
a transportorului TR-2, a stîlpi- 
lor hidraulici și a echipamentu
lui auxiliar de susținere, a 
grinzilor metalice articulate din 
material indigen etc. Pe aceas
tă linie se prevăd în continua
re acțiuni care să ducă la acce
lerarea ritmului de asimilare a 
cadrelor pășitoare, a stîlpilor 
cu fricțiune ușori, a unui tip 
îmbunătățit dc grinzi articulate 
cu caracteristici mecanice com
petitive la nivel mondial, pra- 

răspuns, Iar 
prezentat la 

întreprins
s-au
nu au

eficiente acțiuni

slrucloara nu au 
altele deși 
constatări, 
prin măsuri
căra să conducă la remedierea 
deficiențelor semnalate.

încercările C.C.P. dc remedie
re a deficiențelor semnalate lo 
utilajele noi, prin mijloace pro
prii au întîmpinat greutăți mari 
datorită lipsei unui volum co
respunzător de piese dc schimb 
la unele tipuri dc utilaje Spre 
exemplu, pentru anul trecut va
loarea pieselor de schimb livra
te dc către U.N. 1.0. Sa tu Mare 
reprezintă numai 90,5 la sută din 
valoarea contabilă (nu au fost 
livrate piese de schimb în va
loare de cea. 2,3 milioane lei).

S-a menționat că o deficien
ță mate în ceea ce privește res
ponsabilitatea uzinelor construc
toare în livrarea echipamentu
lui antigrizutos al utilajelor li
vrate necoraspunzător calitativ 
o constituie insuficienta funda
mentare a certificatului de cali
tate ce atestă caracterul anti
grizutos conform documentației 
tehnice avizate de S.C.S.M, Pe
troșani, a normei interne a pro
dusului și a încercărilor obliga

Unul din complexele de abataj OM KT, cu care au fost dotate minele Văii Jiului

torii de tip. In această privință 
este necesar, printr-o colabora
re constructor — S.C.S.M. — 
beneficiar, 6ă se preia accepți
unile de livrare cerute de cer
tificatul dc calitate, detaliate 
similar celor ce însoțesc echi
pamentul de import.

cum și extinderea fabricației de 
serie a elementelor automatiza
te. In condițiile planificării a- 
nalitice legată de legea contrac
telor s-a trecut la însușirea teh
nologiei și a fabricației de pie
se de schimb pentru utilajul din 
import.

Capacitatea tehnică, asigura
rea materială și pregătirea ca
drelor C.C.P. nu este însă la un 
nivel care să satisfacă cerințe
le actuale impuse de dezvolta
rea rapidă a tehnicii mondiale 
în domeniul construcțiilor de 
mașini în general și jrentru in
dustria minieră în special. In 
contextul celor de mai sus, 
asimilarea, modernizarea și e- 
xecutarea în serie a unor utila
je și echipamente electromeca
nice miniere de către uzinele 
constructoare de mașini, nu nu
mai că devin o necesitate, dar 
prezintă factorul hotăritor in 
realizarea sarcinilor de produc
ție și asigurarea securității 
muncii.

In acțiunea de asimilare și 
modernizare a noilor produse 
se manifestă întîrzieri la nive
lul unor perioade de 4—5 ani 
pînă la realizarea noului pro
dus in fabricație de serie, pe
rioadă în care produsul respec
tiv în :deea în care a fost con
ceput inițial datorită stadiului 
actual de dezvoltare a tehnicii 

apare în fabricație de serie pa 
„produs bătrîn*.

O seric de produse deși pla
nificate inițial a fi realizate în. 
anul 1971 nu au fost obținute 
pînă în prezent, eum sini lo
comotivele electrice de mină cu 
acumulatori și troley ; mașina 
de extracție M.E.B.; ventilato
rul electric pneumatic V.E.P.- 
2,2/400; perforatorul P. 50.

Remarcăm că uzinele nu sînt 
suficient cointeresate în lansa
rea în fabricație a unui nou 
produs.

Deși se cunoaște existența o- 
biectivă a perioadei de pregă
tire și adaptare a fabricației 
noului produs care necesită 
cheltuieli mai mari de produc
ție, în sistemul actual de finan
țare a activității de producție și 
de repartizare a rezultatelor fi
nanciara, nu se prevăd modali
tăți de stimulare a asimilării 
produselor noi.

întreprinderile fiind interesa
te să-și realizeze în special in
dicatorii de plan pe anul în 
curs, tergiversează însușirea u- 
nor produse noi, amină pune
rea lor în fabricația de serie. 
La aceasta contribuie Și modul 

de raportare a indicatorilor de 
plan, care nu ia în considerare 
asimilarea noilor produse.

Indiferența unor uzine față

Coordonatele de urmat
in asigurarea 

calității produselor
In stadiul actual al mecaniză

rii din Valea Jiului, cu experi
ența acumulată în exploatarea 
utilajelor miniere se impune ca 
rezolvarea imperativului calita
tiv al produselor realizate «le 
industria constructoare «Ic ma
șini să fie îmbunătățită printr-o 
serie de măsuri eficiente proprii 
unei colaborări intre furnizor, 
institute «le specialitate și be
neficiar.

Controlul «le calitate se impu
ne a fi extins de la fazele «le 
creație și cercetare, deci «le la 
domeniul concepției constructi
ve și tehnologice, pînă la urmă
rirea produselor in exploatare 
la beneficiar.

Propunem ca inițiativă, intro
ducerea controlului in faza dc 
docuinentare-proiectare și expe
rimentare a prototipurilor.

Actualmente mai mult ca o- 
ricînd, se impune ca in procesul 
cercclării-proiectării, pe baza 
unor studii aprofundate să se 
găsească soluțiile optime din 
punct de vedere tchnico-ccono- 
mic care in același timp să 
permitft desfășurarea proceselor 
de producție in condițiile «le 
siguranță maximă.

Procesul «ta urmărire a nive
lului calitativ nu sc poate în
cheia decit prin urmărirea com
portării utilajului la beneficiar, 
prin deplasări periodice ale u- 
nor echipe specializate pc de ° 
parte pentru a semnala defec
țiunile ulterioare ce apar iar, pc 
de altă parte, pentru a se in
forma asupra sugestiilor prove
nite din producție.

Este de remarcat faptul că a- 
ccastă colaborare este caracte
ristică în activitatea firmelor 

de introducerea în producție a 
produselor noi este cu atît mai 
marc cu vît întreaga producție 
are desfacerea asigurată, cere
rea depășind irermanent oferta. 
Oa urmare, aceștia î.și canali
zează toate eforturile pentru 
modernizarea și îmbunătățirea 
procedeelor tehnologice ale pro
duselor vechi, evitînd introdu
cerea în fabricație a produselor 
noi care le periclitează îndepli
nirea în bune condițlunj a pla
nului prețului de cost și a celui 
dc beneficii.

Situația existentă trebuie 
să-și găsească rezolvarea prin 
adoptarea unor măsuri concre
te și eficiente din partea uzine
lor, ele înscriindu-se in contex
tul general al rezoluției recen
tei conferințe naționale a cadre
lor «le conducere.

Pe lîngâ aspectul uzurii a- 
cestor produse, a căror asimila
re se încadrează într-o perioa
dă lungă de timp, neangajarea 
de către uzinele constructoare 
a asimilării unor utilaje obținu
te în momentul de față din im
port datorită faptului că nece
sarul propriu industriei minie
re conturează o producție de 

serie mică, face 6â se intervină 
cu eforturi valutare substanți
ale din partea C.C.P., a statu
lui nostru, 

străine, cu o tradiție bogată în re
alizarea echipamentelor electro
mecanice miniere și care parti
cipă efectiv în exploatare pen
tru prelucrarea soluțiilor proprii 
condițiilor de funcționare a uti
lajelor și care în mod rațional 
conduc la perfecționare.

In contextul acestor idei sîn- 
tem in măsură ca în urma ana
lizelor efectuate în cadrul ex
ploatărilor miniere asupra mo

CONCLUZII
In cele două zile cit a durat consfătuirea, s-a 

putut constata modul dc funcționare a utila
jelor și comportarea în subteran a acestora. 
Creșterea producției pe C.C.P. in acest cin
cinal cu cea. 30 la sută, aproape exclusiv, pc 
seama productivității muncii, înseamnă im- 
bogățiera .zestrei" de utilaje dc care se dis
pune cu noi produse ale uzinelor construc
toare, dc o mai mare variabilitate și cu o 
funcționare ireproșabilă.

Asigurarea acestor cerințe presupune o mai 
bună colaborare furnizor-beneficiar, cu inter
venția institutelor de cercetare și proiectare, 
o mărire a numărului controalelor directe in 
exploatările miniere, receptivitate din partea 
uzinelor constructoare la sesizările beneficia
rului.

I’e plan concret, produsele să nu intereseze 
Pe constructor doar piuă Ia ieșirea utilajului 
pe poartă, ci să urmărească produsul acolo 
unde este întrebuințat. S-a preconizat trimi
terea la exploatările miniere a unor tehni
cieni. specialiști, chiar șpfi de atelier din u- 
zine pentru a urmări comportarea utilajului 
in condițiile concrete din subteran pentru ca
re a fost produs spre a găsi explicația deran
jamentelor și pentru a le remedia pc loc: s-a 
hotărit reînființarea grupelor de urmărire a 
utilajelor.

Cunoscut fiind că urmează asimilarea unor 
utilaje din ce in ce mai complexe, că progre
sele enorme de la suprafață trebuie coborite 
în subteran, că va fi nevoie ca mîine să fie 
corectat ceea ce azi a fost fabricat, între cei 
ce au produs și intre cei ce exploatează utila
jele este nevoie să existe un sistem ordonat 
de lucru, cu posibilități de verificare a con
tribuției tuturor factorilor. Trebuie ca 
M.I.C.M. să-și îndrepte atenția spre minerit 
pentru ca in viitorul nu prea îndepărtat să se 
treacă de la remedieri la modernizare. Pînă 
atunci, primul pas făcut cu acest prilej in ca
lea elaborării, să se soldeze cu soluționarea 
problemelor ivite și disecate, să se respecte 
cele stabilite, asigurindu-se continuitatea ne
cesară a contactelor in scopul dezvoltării In
dustriei carbonifere.

Consfătuirea, pe lingă planurile dc măsuri 
concretizate pe fiecare utilaj, a adoptat și un 
plan de măsuri general privind îmbunătățirea 
gradului de siguranță în exploatarea utilaju
lui minier, plan întocmit pe baza fișelor de 
observații, a discuțiilor purlate și a consta
tărilor efectuate cu ocazia deplasărilor la u- 
nitățile miniere din Valea Jiului in zilele de 
13—1-1 martie 1972.

dului dc comportare a utilaje
lor, a integrității caracterului 
antigrizutos și a menținerii a- 
eestuia în cursul exploatării, să 
expunem punctul de vedere a- 
supra deficiențelor utilajelor c- 
lectromccunice miniere.

Aspectul rea) cantitativ ui ur
măririi noastre este fundamen
tat prin fișele de anchetă pe 
tipuri de utilaje întocmite de 
exploatări unde s-au urmărit 
deficiențele cele mai frecvente.

Analiza de față exprimă 
punctul dc vedere al exploată
rilor miniere din cadrul C.C.P., 
referitor la modul de care utila
jele miniere satisfac cerințele 
cerute de exploatare, asigură o 
funcționare fără defecțiuni, o 
uzură redusă Și posibilități de 
transport corespunzător.

Materialul expus, experiența 
acumulată pînă în prezent în 
exploatarea și întreținerea uti
lajelor electrice miniere ne de
termină să venim cu propuneri
le următoare :
• Conturarea aspectului ca

litativ in urma analizei defici
ențelor de execuție la utilajele 
livrate in vederea medierilor ce 
se impun imediat, atit pentru 
utilajul existent cit și la utila
jul ce urmează a fi livrat în 
continuare.

Realizarea unor schimburi de 
păreri concrete, pe probleme 
intre specialiștii uzinelor con
structoare și C.C.P. în calitate 
dc beneficiar in vederea obține
rii unor îmbunătățiri conccptiv- 
calitative ale utilajelor.

Q Organizarea în 
uzinelor producătoare 
tilaje electromecanice 
a compartimentului de 
re a comportării în exploatare 
a utilajului minier, cu partici
pări in cadrul exploatărilor mi
niere ale C.C.P., a tuturor fac
torilor ce contribuie la îmbună
tățirea calitativă a utilajului.

îmbunătățirea S.D.V. pro
priu uzinelor constructoare, pro
blemă a cărei preocupare

Pentru funcționarea 
fără defecțiuni a utilajelor 

si confort de lucru
în subteran

ln discuțiile pe comisii ale 
fatuirii s-a desprins încă o 

că realizarea sarcinilor de plan ce 
revin unităților aparținătoare de 
C.C.P. csie condițională de existen
ța utilajelor, că realizarea normelor 
de către brigăzile sectoarelor de la 
exploatările miniere precum și secu
ritatea vieții oamenilor din subte
ran sînt condiționate de funcționa
rea Iară defecțiuni a acestora.

Dacă în condițiile programului de 
lucru de 8 ore o oprire a trans
portorului se putea recupera, în 
noul program de lucru, redus, în 
schimburi de 6 ore, este necesar ca 
la utilaje să fie integral eliminate 
defecțiunile, opririle, mașinile să lie 
construite corespunzător condițiilor 
concrete de exploatare din subte
ran.

La comisia compresoare au fost 
relevate și comentate viu, aspecte 
negative. Dc exemplu, în condițiile 
în cate minele din țară au nevoie 
de aer comprimat în volum me
reu sporit, fiecare unitate lărgin- 
du-și permanent capacitatea de pro
ducție, din cele 127 compresoare 
livrate minelor din Valea Jiului de 
U.C.M. Reșița peste o sută stau fără 
a fi întrebuințate. Mulțimii 
de telexuri transmise către 
U.C.M. Reșița nu li s-a răspuns, 
ajungîndu-se ca fișele dc constatări 
să fie cunoscute abia acum la con

stea permanent in atenție, ca 
fiind actuală, posibilă pe baza 
unor anchete periodice, proce
dură care conduce la îmbunătă
țiri calitative.
• Livrarea obligatorie și a 

certificatului dc calitate elibe
rai de uzina constructoare dc e- 
chipamentc electrice antigrizu
toase ca parte componentă a u- 
tilajului.
• Măsuri concrete din partea 

uzinelor constructoare in «cea 
ce privește identificarea respon
sabilității controlului tehnic de 
calitate atit la extracție cit și 
recepționarea utilajelor și a c- 
cliipamcntclor electrice din 
componența acestora, exigență 
la nivelul cerințelor impuse de 
caracterul de siguranță în ex
ploatare ce se cere acestor utila
je.
• Asigurarea dc către uzine

le furnizoare de utilaje și urmă
rirea livrărilor a întregului vo
lum dc piese de schimb necesa
re exploatării și întreținerii u- 
tilajului minier.
• Măsuri eficiente din partea 

uzinelor constructoare în ceea ce 
privește menținerea caracteru
lui antigrizutos la transportul 
Și conservarea echipamentului 
electric la beneficiar.
• Acordarea importanței cu

venite programelor de asimilări 
și îmbunătățiri a utilajelor mi
niere prin reanalizarea de ur
gență a termenelor stabilite (u- 
nele din ele fiind depășite) de 
aceste programe în scopul recu
perării rămînerii în urmă și ac
celerării ritmului de însușire a 
fabricației de noi produse în 
vederea satisfacerii cerințelor 
actuale și a reducerii eforturi
lor valutare.

(ț) Legături directe, periodice 
Pe probleme, cu schimburi de 
păreri concrete între cercetători, 
proiectanți, tehnologi și specia
liștii noștri în vederea unor 
colaborări care să determine 
îmbunătățiri conceptiv calitati-

slatuirc. S-a trecut la producția de 
scrie a acestor compresoare farâ ca 
uzina să dispună de un stand de 
probă sau fără să trimită specialiștii 
pentru a urmări comportarea pro
dusului.

S-a abordat și un alt aspect, im
portant mai ales în ceea ce privește 
păstrarea sănătății muncitorilor mi
neri. Astfel fiecare lucrare minieră 
care nu este situată sub depresiu
nea generală a stației de ventilație 
a minei trebuie să aibă în funcțio
nare ce) puțin un ventilator. Crea
rea confortului strict necesar de ca
re muncitorii au nevoie presupune 
lichidarea zgomotului provocat de 
ventilatoarele montate pe coloanele 
dc aeraj parțiale, in acest caz. îm
bunătățirea ventilatoarelor de mină 
prin adaptarea unui amortizor de 
zgomot este imperios necesara, la 
fel cum și la motoarele pneuma
tice de la mașinile de încărcat se 
impune eliminarea zgomotului pro
dus. Grupul de uzine „UNIO“ Satu 
Mare, prin reprezentantul său a a- 
sigurat că va soluționa grabnic a- 
ccastă necesitate.

In același mod, prin disecarea în 
amănunțime a problemelor aflate in 
dezbatere, participanții au analizat 
cu răspundere sarcinile pe care fie
care din colectivele responsabile le 
au de îndeplinit.
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PBisonalilale de prestigiu a diplomației «iești
(90 de ani

l-o 16 martie a.c. s-uu împli
nit n<ruâ decenii de la naș tei ea 
«■viei mai de seamă personal:- 
tați a diplomației românești in 
anii dtatre cele două ni > km ie 
mondiale — Nicolec Titulescu. 
Născut ta Craiova, ca fiu nl ma
gistralului Ion N. Titulescu. Ni- 
colae Titulescu își începe aiT- 
vitolCvi de politică externă in- 
dniă după primul război mon
dial, mai precis reprezintă R> 
mânla in 1920 la Conferința de 
pa'T de )a Paris și la tratative
le de la Sivi pentru reparațiile 
V datoriile de război. In decem
brie 1921 este trimis ministru 
plenipotențiar în capitala Marii 
Britanii unde rftnrine pinâ in 
15*37 eînd este numit minisb:» 
dc externe al României.

In această calitate a fost pre- 
«cmt ia aproape toate sesiuni’e 
vbișni;.'. sau extl .i o rd in a re ale 
Adunării Societății Națiunilor 
ti Io multe din dezbaterile eon- 
tiliului. s-a bucurat de un m i- 
re presta; u în cel mai înalt for 
international al vrtnsi. Incit 
treoind peste regula statornici
tă. adunarea l-a ales de două 
eri^ președinte, în 1930 șl 1931.

Continuînd cele mai bune 
tradiții. întemeindu-se pe inte
resele majore, fundamentale ale 
țării noastre. Nicolae Titulescu 
a militat pentru suveranitate și 
egala îndreptățire ® României 
*n relațiile internaționale, pen
tru securitate colectivă și pre
venirea agresiunii, pentru re
zolvarea prin tratative și înțe- 
tețere reciprocă a problemelor 
importante de interes european 
«au mondial, pentru întărirea 
unei organizații mondiale — 
toate însumate spre același țel 
primordial ț asigurarea păcii.

Dominante în activitate® di
plomatică a lui N. Titulescu, 
au fost problemele majore file 
politicii externe a României, 
problemele internaționale ale 
Empului in care a trăit.

Cu strălucire s-a afirmat el 
ra diplomat patriot atunci cînd 
Germanie hitleristă punea în 
pericol independența țării nons- 
tro, cînd primejdia agresiunii 
fasciste plana asupra popoai-e- 
lor.

Nicolae Titulescu a exprimat 
cu o deosebită claritate concep
ția sa asupra suveranității și 
nu urmărea numai expunerea 
teoretică a acestui principiu ci 
mal ales realizarea lui practică. 
Tot ceea ce privea suveranita
tea României se afla permanent 
In centrul atenției sale. Astfel, 
In iulie 1936 Nicolae Titulescu 
arăta. într-un interviu de pre
sa. că drepturile extrateritoria
le ale Comisiei Europene a Du
nării. cu sediul la Galați. înfi
ințată prin tratatul de pace de 
la Paris din 1856 sînt incompa-

de la nașterea lui
tibiile «.u suveranitate® Româ
niei și atare trebuie desfiin
țate : ..ar trebui să nu cunoști 
pe român — preciza el — ca să 
nu-țj dai seama că ci au fost 
întotdeauna gata să aducă co
munității internaționale contri
buita lor. oricîlc sacrificii aces
ta ar comporta, ei își fac tot
odată o dogmă din egalitatea în 
drepturi și demn Mu te*. In ace
lași sens în 1936, N. Titulescu 
se pronunța pentru egalitatea în 
drepturi a tuturor stolelor ri
verane Mării Negre desfășu- 
tînd o politică de bună vecină
tate și de alianță u acestea. 
Intr-adevăr, pentru Nicolae Ti
tulescu suveranitatea însemna, 
in același timp egalitatea în 
drepturi a tuturor statelor în 
retațLiJe internaționale

N. Titulescu și-a desfășurat 
activitatea într-o perioadă deo
sebit de frămîntată a istoriei 
europene în oare a avut loc pre
luarea puterii în Germania dc 
către Hitler și activizarea în 
diferite țări a forțelor celor mai 
reacționare. In condițâiie cînd 
cercurile cele mai antidemocra
tice din România se orientau 
spre fascism și preconizau a- 
propieren de Germania nazistă, 
clasa muncitoare, în frunte cu 
comuniștii. largi pături sociale, 
grupări și forțe politice de di
ferite tendințe, oameni politici, 
burghezi au militat împotriva 
acestei orientări, împotriva pe
ricolului de aservire a țării față 
de hitlerism, pentru apărarea 
independenței și suveranității 
stalului român.

Este un merit al lui N. Titu
lescu de a fi văzut primejdia 
care anunț® România, de a fi 
exprimat cu toată pasiunea con
vingerii necesitatea unirii tutu
ror forțelor capabile să împie
dice în Europa pericolul cres- 
cînd al fascismului. Au rămas 
In amintirea multor contempo
rani intervențiile ‘ sale energice 
în cedrul conferințelor, întruni
rilor, consultărilor internațnona- 
le ca o pildă de energie și luci
ditate, așa cum îl evocă ziarista 
franceză Genevieve Tabouis sau 
academicianul sovietic I. M. 
Maiski. Tn realizarea efectivă 
a securității europene, ministrul 
de externe al României a ac
ționat pe două căi : încheierea 
unei convenții pentru definirea 
agresiunii și pactelor regionale 
deschise adeziunii tuturor țări
lor din zonele respective. ,Nu 
fac nici un fel de deosebire — 
declara el în iulie 1936 — 
între gloanțele care ar fi 
îndreptate împotriva țării 
mele. Eu vreau ca România să 
trăiască. Și ea va trăi deoarece 
acțiunea ei nu consistă în a 
substitui o ostilitate unei alte 
ostilități, ci a suprapune o pri-

N. Titulescu)
etenle unei alte prietenii*. In 
aceste împrejurări, N. Titules- 
cu a înțeles printre cei dinții 
(Importanța deosebită a propu
nerilor Uniunii Sovietice pri
vind încheierea unei convenții 
pentru definire® agresorului și 
o susținut în dezbaterile de la 
Geneva, din mal 1933, textul 
unci atari propuneri. In urma 
negocierilor încheiate cu succes

(Uimitre din f>A%. 1)

afa ,a ne-am ••l'imbat direcția p'i-
surilor... — uș vrea să va relatez
o mu ă istorioară. Cu rrudți am în 

intîmplător și fără a fi 'pe-
< ialut, am aiurat o femeie ă dea
naștere unui fiu, Ira o noapte o-
pata fi tui var fa mamă aștepta, la 
iniefut indignata, apoi resemnată, 
plingind in fața porții maternității, 
Iară să știe t.i in clădire, aflată in 
îndelungi reparații, nu mai era ni
meni. Am liniștit-o și-am dus o <i- 
lătiiri, intr-o casa, unde a născut.,. 
M am gindil mult, ulterior, la st
eel copil. I)ar nu l-am revăzut... 
Pinii intr-o zi cirul m-a vizitat la 
consultații, o mamă insolită de un 
licean. „II vedeți, cit e de mare fi 
nu știe.,. unde e policlinica. 4»r 
guturai. N-am jost niciodată, de

• < I I Bl |(l : ] upem 
ora 18 simpozionul „Cine- 

amatorismul — creație ți edn- 
cație" rare va fi urmat dc o 
seară de dans și jocuri diuirac- 
livc.
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NiroJoe Titulescu a semnal ta
Ixmdra adezJime® României la
Convenția pentru defin iron o-
gresionii la 3 și 4 iulie 1933

Securitatea — accentua N.
Titulescu la primirea în Bucu
rești a lui Louis Borti ian, minis
trul afacerilor externe al Fran- 
țci. „este o realitate ce consis
tă în « se asoclu împotriva u- 
nui flagel comun ec se cheamă 
războiul".

Consecvent acestei concepții 
Nicolae Titulescu a semnat îm
preună cu reprezentanții Ceho
slovaciei și Iugoslaviei pactul de 
organizare a Micii înțelegeri, or
ganizație defensivă, care urmă
rea păstrarea statutului teritori
al recunoscut prin tratatele de 
pace. Un an mai tîrziu la 9 fe
bruarie 1934 N. Tit'uicscu a în
cheiat înțelegerea Balcanică 
grupînd Grecia, Iugoslavia, Ro
mânia și Turcia. Ambele orga
nizații erau menite să înles
nească colaborarea multilatera
lă a tuturor țărilor din zonele 
amintite, țe] pe care N. Ti tu Ies- 
ru l-a formulat în repetate rîn- 
duni. urmărind realizarea lui. 
Tot ca un merit a lui Titulescu 
se înscrie și stabilirea relațiilor 
diplomatice între România și 
U.R.S.S. la 9 iunie 1934. In de
clarația făcută corespondentu
lui ziarului „Izvestia" în ianua
rie 1935 N. Titulescu aprecia cu 
deplină dreptate reluarea aces
tor raporturi, ca unul ..din cele 
mai importante acte" ale vieții 
sale politice.

Pentru Nicolae Titulescu pa
cea era un atribut inalienabil 
al condiției umane, singura în 
măsură să asigure dezvoltarea 
fiecărei națiuni. Cu tot efortul 
său, din cauza activității sale 
binefăcătoare, la 29 august 1936 
este scos din guvern.

In anii ce au urmat, eveni
mentele au evoluat tot mai ac
centuat spre război. Se vedea 
că N. Titulescu avusese drepta
te : .evenimentele îl înalță — 
sublinia istoricul francez Ray- 
mond Cartier în 1939 — dîn- 
du-i consacrarea celor care au 
avut dreptate. Titulescu a fost, 
cel mai strălucit, cel mai dina
mic dintre cei care au voit să 
construiască o Europă înteme
iată pe egalitatea statelor șl pe 
respectul tratatelor*.

Stclian POPESCU

• • • ALB • • •

tind l-am făcut, cu el la doctor. 
Nu-I recunoașteți ?... Dom' doctor, 
acesta e copilul pe care l-am năs
cut atunci cînd maternitatea era in
chim. 1 <i reamintiji ?" „Daca-mi rea
minteam ! Cum aș fi putut să nu-mi 
reamintesc ! Dar să-l recunosc... mai 
puțin.'... Și acesta, vedeți este nu
mai unul dintre atitea fi atitea pri
lejuri de mare satisfacție..."

„Dumneavoastră ce satisfacții a- 
veți ? — am întrebat-o pe asistenta 
Ioana Golgoțiu de la „obstrelica- 
ginecologie", pe care am întilnit-o 
la etajul al IV-lea, in fața glaz- 
vandidui care separă subsecția „noi 
născuți'* a maternității, „păzind" 
respectarea legii... accesului interzis. 
„In 1971, am umplut 487 de... odăi 
ale I aleanului cu noi zimbete. 487 
noi născuți! Și nu poți să nu 
simți o mare fericire inundindu-te 
citul ii vezi, ulterior, pe toți acești 
micuți, cărora le-ai auzit primul 
strigăt către viață, sănătoși, mereu 
surizători P*

câ faptele medicilor stră
lucesc

Ce-aș mai putea adăuga <* Că am 
jost „plimbat" prin toată clădirea, 
de la „Urgență" și pină sus, la ma
ternitate, că am intrat prin saloanele 
albe, curate, emanind prospețime, că 
am văzut sala cu electrocardiogra
ful și oscilometria de la „interne" 
și „blocul operator" l E nesemnifi
cativ ! Și „nereprezentativ!" Ceva 
mai... concret! Concret ? Da, pof
tiți încă citeva nume: Maria Blaj, 
Iordan Biră, Mircea Dan — medici, 
Elisabeta Bako, Elisabeta Buciu, I - 
lena Burlan, Irina Orban, Elena 
lambor, Elisabeta Olăreanu, Bertha 
Nagy — surori și infirmiere. E- 
xemple de dăruire în munca, oa
meni in alb la datorie...

...Și dacă trebuie să-ți pui pe bir
lic însemnările reportericești despre 
un spital, cînd izul de medicamen
te dispare, vei scrie despre... alb, 
fi despre liniște, și despre oamenii 
in alb la datorie!

„.Alb, liniște, alb...
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S-o supărat co văcarul pe 
sat. Ce și-a zis Ciurar 
Mihai din Petrila ? Adi

că ce ? M-au dat afară din 
servici ? Ei bine ! loto că nici 
eu nu moi vreau să lucrez. Și. 
din 17 decembrie 1971 de cînd 
a avut loc desfacerea contro^ 
tului său de muncă, stă. Adică, 
nu sta chior de tot : bea de 
stinge și după ce se îmbată fa
ce vizite concubinei sale pe ca
re o obliga so-l subvenționeze. 
S-o saturat și concubino și ve
cinii ocesteio de oportament și 
toată lumeo, de gilceavă, pen
tru că, docă nu primește ceeo 
ce pretinde, scoală tot blocul 
în picioore.

Pentru domolire, i-au dot și 
organele corespunzătoare o 
„subvenție" de doua luni închi
soare contravențională. Să spe
răm că o să-i pr:ndă bine.

și nu o prea crezut. Fapt pen
tru care, a înțeles să facă ex
periență pe propria lui persoa
nă. Și, ce să vezi ? Nu numai 
că i s-o urcat Io cop alcoolul 
consumat, dar i-a intrat și în 
singe. Fapt demonstrat foarte 
exact de către organele de mi
liție : 2,04 %c.

Bineînțeles că acest lucru 
nu ar fi însemnat nimic, dacă 
nu s-or fi apucat, ca in aceos- 
to store, sa conducă autoca
mionul cu nr. 21 HD 2609 pe 
drum public. Urmarea ? 6 luni 
închisoare, timp în care se va 
putea convinge de toate ade
vărurile, pe care nu le-o cre
zut.

B ihîc Mano și Jula Julia
na din Petrila, s-au do
vedit o fi foarte so- 
Atit de solidare în- 

cînd se făcea

Soarele răsare la or. 
și apune la or.» 18,10. Au 
82 dc zile din an și au mai ră
mas 284.

• 1966 — A murit Constan
tin Barasclii (n. 17 sept. 1902), 
sculptor român, artist al popom- 
llii. In primele lucrări a înclinai 
spre elementul decorativ. După 
1944, registrul său tematic se lăr
gește, luîndu-și subiectele din 
realitatea contemporană și din 
trecutul revoluționar al poporu
lui. I ste autorul „Monumentului 
ostașului sovietic" din București 
(1946), al portretelor „Maxim 
Gorki" (1952), ..Fetița mea" 
(1954) și al proiectelor de mo
nument „Mihai Eminescu", ,.Ni- 
colac Bălcescu", „Ștefan cel 
Mare".

1832 - A nutrit marele
scriitor german Johann Wolfgang 
Goethe (n. 1749). Personalitate 
artistică de extraordinară com
plexitate, a influențat substanțial 
arta din timpul său. Timpul nu 
i-a știrbii din valoarea arbores
centei sale opere : „Suferințele 
tînărului Warilier", ..latist", 
poezii, teatru.

Vulcan — La ora 17.30 o 
conferință pc ierna „Atitudinea 
socialistă in muncă, apărarea, 
dezvoltarea și întărirea proprie
tății obștești, semn al discipli
nei conștiente". Este programată 
în sala cercurilor ți vor partici
pa cetățeni .ti orașului ți re
prezentanți ai edililor. In înche
iere, brigada artistică de Agita
ție va prezenta un program a- 
decvat ternei.
ț Aninoasa — Dc la ora 18, 

acțiunea ..Pe terne dc circulație" 
la care sc vor prelucra articole 
din legislația privitoare la cir
culația in comune.

$ Petrila I a clubul tine
retului, ora 17, o întîlnire cu 
vechi activiști dc partid. Se vor 
dezbate : conducere.-» dc către 
partid a organizațiilor de l'.T.C. 
ți metodologia muncii politico 
educative în rîndurile tineretu
lui.

MIERCURI 22 MAR I II

mergem

PEEROȘANI — 7 Noiem
brie: Waterloo, seriile 1—II; 
Republica : Un loc pentru îndră
gostiți; PETRILA : Tudor, se
riile I--II; LONEA - Mine
rul: Ai grijă de Suzi; VUL
CAN : Bătălia dc pe Neretva, 
seriile I—II; PAROȘENI : 
Trandafiri roții pentru Angeli
ca; LUPENI — Muncitoresc / 
Șansa; Cultural: Love Story; 
URICANI : Mîine Mexicul.

dimineață 9.C5 lelcglob
(reluare) Zair; 9,25 Desen ani
mat : Aventurile lui Otck; 9,40 
Reportajul săptămînii. Busola de 
aur (reluare); 10.C0 ( urs de
limba franceză (lecția a 8-a); 
10.30 întrebări ți răspunsuri (re
luare); 11,00 Tele-cinemateca 
pentru copii ți tineret (reluare). 
Tinerețe iară bătrînețe; 12,30 
Telejurnal; 15,30 Tele-școală I - 
lenroniil (fizică anul IV - li
ceu). Inducția completă. Analiză 
combinatorie. Binomul lui New
ton. Matematică, în ajutorul <an- 
didaților Ia examenul de admi
tere); 16,30—17,00 Curs de lim
ba engleză (lecția a 7-a — re
luare); 17,30 Deschiderea emi
siunii de după-amiazâ; 17,35 O 
viață pentru o idee : Pasteur; 
18,00 Timp ți anotimp in agri
cultură; 18.30 Vetre folclorice : 
Plaiuri oltenești; 18.55 Zambia

- reportaj filmat; 19.15 Tra
gerea Pronoexpres; 19,20 1 001 
dc seri — Aventurile lui Fclix- 
motanul; 19.30 Telejurnal. Edi
ție specială : Lucrările agricole 
de primăvară; 20,05 Tclecincma- 
leca : Walt Disney. Povestea 
succesului lui Goofy; 20,55 Fot
bal : Bayern Miinchen — Steaua. 
(Meci retur în Cupa Cupelor). 
Transmisiune directă dc la Mun
cim»; 22.45 ..24 de ore”

Republica Zair; 11,15 Consulta
ție juridică; 12.00 Discul zilei; 
12,15 Recital de opera; 12,30 
JntîJnire cu melodia populară ți 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,15 Avanpremieră 
cotidiană; 13,30 Melodii de ieri 
>i dc azi; 14,00 Compozitorul 
•-iptămînii; 14.40 Flori dc pri
măvară — muzică populară; 
15.00 Buletin dc știri; 15,05 
Creștere și eficiență economică; 
15,50 Pagini din muzica de es
tradă: I6.C0 Radiojurnal; 16,15 
Sextetul vocal Luca Marcnzio; 
16.30 Muzică uțoara; 16.50 Pu
blicitate; 17,00 Antena tinerelu
lui; 17.30 Soliști de muzica 
populara; 17,45 Cîntecul e pre
tutindeni; 18,00 Orele scrii; 
20,CO Tableta dc seară; 20,05 
Zece melodii preferate; 20,40 La 
microfon, Aurelia Fâtu-Răduțu 
ți Florea Cioacă; 20,55 Știința 
la zi; 21,C0 Fotbal. Transmi
siune directă de la Miinchen. 
Partida Bayern — Steaua; „Cupa 
cupelor". Iu pauză : Radiojur
nal; 22.45 Concert de seară; 
22,55 Moment poetic; 23,00 
Concert dc scară — continuare; 
24.CO Buletin dc știri; 0,03—6,CC 
Estrada nocturnă.

Deși ouzise in atitea no
duri că olcoolul, chior 
docă îl verși în stomac, 

se urcă totuși Io cop, Staminesc 
Silvestru din Uricani. a crezut

lidore.
cit otunci
control în gestiune Io uno, ceo- 
lolto soreo imediat în ajutor, 
acoperind prin împrumut de 
pungi cu lozuri, lipsurile exis
tente. Și invers. Dar, nu a ținut 
prea mult. Intr-o zi tot jucin- 
du-se cu lozurile, ou dat peste 
unul core le-a odus un cîțtig 
pe core in nici un caz nu l-au 
vrut : cite 8 luni închisoare 
pentru fiecare. Mocor de s-ar 
alege cu otit. Sa nu aibă por
te de, „mal trage odoto“ I

N. GH.

FACEȚI DV. O CERERE
„Subsemnatul Petru \ndroane din Lonca, 

str. Păcii nr. 23, vă rog. dacă este cu putință, 
să mâ ajutați. In 1957, exista la Vulcan o 
cooperativă dc credit și economii, unde am 
plătit un fond special de 200 lei și 20 lei taxă 
de înscriere. Nu am beneficiat dc nici un 
fond bănesc și nu știu dacă mai există aceas
tă cooperativă, spre a-mj elibera suma plăti
tă (posed chitanța nr. 408 din 11 octombrie 
1957)-.

Stimate tovarășe Androane, cooperativa 
despre care ne-ați scris există, la Vulcan 
(chiar în clădirea consiliului popular). Faceți 
dv. o cerere prin care să solicitați restituirea 
fondului coti7.at și... totul va fi bine.

NE AR INTERESA UN RĂSPUNS
In scrisoarea dv., intitulată ..Se caută un 

gestionar și un contabil", ne reîmprospătați 
memoria, tovarășe- Emilian Doboș, din Pc’ri- 
la. cu o constatare a unei stări fapte des
pre care... s-a mai scris. E adevărat că. pe 
strada Plopilor, la nr. 15. în Petroșani, exista 
un magazin de legume Și fructe. Magazinul, 
cîndva, avea un aspect plăcut, era spațios, 
era dotat cu mobilier. Acum — pc ușă se mai 
văd urmele unui fost orar de funcționare iar 
înăuntru atîrnâ. într-un cui, un halat părăsit 
și el ca și.. întregul magazin.

Cît a costat construcția, cit s-a pierdut în 
perioada cînd magazinul a stat închis, cită 
chirie s-a plătit — nu știu nici eu. Și pe noi, 
ca și pe dv., ne-ar interesa in primul rînd un 
răspuns din partea C.L.F.-ului (cînd se redes
chide magazinul ?) și, pe urmă, vom vedea...

ANONIME
gj M. P. — Petroșani : Zici c-ai absolvit 

liceul in 1971 și vrei să mergi 1® „medicină". 
Succes I Nu-ți răspund, însă, la întrebare,

„DORIM SĂ INTRĂM IN CIRCUITUL 
VALORILOR ARTISTICE NAȚIONALE"

(Urmare din pag. I) 

ședințele juriului, v® aprecia a- 
cest fapt). Cînd am hotărît să-l 
organizăm, ne-am gîndit că un 
astfel dc concurs poate fi un 
fructuos schimb dc experiență 
Intre artiștii amatori, o con
fruntare valorică și prilej de 
cunoaștere reciprocă. Și acesta 
este un mare cîștig,

— De ce tocmai de muzică u- 
șoară ? Doar pentru efi e agre
ată de o marc parte a publi
cului ?

— Intr-un fel, da, pentru că 
suscită un marc interes, cel 
puțin în rîndurile tineretului. 
Dar concursul nostim are și o 
funcție de experiment: apre
ciind modul de desfășurare, atit 
calitățile cît și defectele, ne vom 
face o idee mai exactă despre 
ceea ce trebuie să fie un alt 
festival pe care dorim să-l lan
săm In vară — ..Portul, cîntecul 
și jocul de pc Jiu".

— De regulă, aceste concur
suri seamănă între ele ca două 
picături de apă. V-ați gindit la 
originalitatea celui de aici, 
măcar prin citeva trăsături sau 
aspecte, dar care să-i fie pro
prii ?

— Adică să aibă personalita
te. Da, în primul rînd e trofeul 
„Lampa minerului" care se i-

dentifică cu specificitatea muni
cipiului nostru. Apoi, in regula
ment am mai precizat un arti
col referitor la texte, care vor 
fi apreciate printr-un premiu 
specia).

— Pentru că ați adus vorba 
despre așa numitele trofee, care 
vor fi ?

— «Lampa minerului", pre
miile I, 11, III; două mențiuni; 
premiul tinereții, acordat de 
Comitetul municipal al U.T.C.; 
un premiu pentru cel mai bun 
text inspirat din munca și spe
cificul locului de unde este 
concurentul și atribuit dc Con
siliul municipal al sindicatelor; 
un premiu pentru cea mai bună 
melodie originală,

— Ce se știe pină la ora ac
tuală despre concurenți ? Cine 
sint, dc unde vin ?

— Pină acum sîntem anunțați 
că participă soliști de la insti 
Iuții de cultura din județele 
Maramureș, Buzău, Dîmbovița, 
Caraș-Severin, Gorj, Sibiu, 
Vrancea, Olt. Crișana. Hunedoa
ra.

— Și <lc aici, din Valea Jiu
lui ?

— Anihoasa, Lupeni, Petrila, 
Lonea și Casa de cultură. Nu 
se prezintă clubul din Vulcan... 
Pentru un motiv foarte „serios"! 
chipurile, nu pot selecta pe 
cei mai buni...

scrisoarea A 
dv. *

întii pentru că detest scrisorile anonime și în 
al doilea rînd pentru că mi-ar fi plăcut să 
știu cui dau indicații. Să știi că poți afla 
ceea ce m-ai întrebat pe mine Și de la Inspec
toratul școlar municipal.
• _Noi țăranii din Banița, din Tuia și de 

la Jieț (cum ați reușit să vă stringeți toți la 
un loc, c nedeic ?) vă rugăm să scrieți în zia
rul loial mulțumirile (!) noastre adresate 
conducerilor O.C.L.-urilor, pentru că ne-au 
adus, la magazinul din Dărănești, numai oale 
și tjgăi. Sînt bune și acelea, că mulgem vacile 
în ele, dar noi vrem și... lanțuri, și hamuri, și 
potcoave pentru cai, roți dc căruță și nu cum
va să se aducă la magazinul nostru mălai și 
făină albă la pungi, pentru că nu e nevoie, 
și-așa mergem la oraș des..."

Refuz să comentez această scrisoare. E atît 
de grăitoare !...

O l’n grup de muncitori de la E.M. Băr- 
băteni : întrebările dv., intr-adevăr. m .m 
lăsat și pe mine nedumirit. Cred. însă, că 
dacă altcuiva vă adresați, problema era deja 
rezolvată...

® P. G. — Lupeni : Cît curaj la dv.. for
midabil ! Vasăzică, așa, se fură ca-n codru ! 
Ilepetă-mi tot ce ai scris, trimite-mi adresa 
exactă, numele întreg și dacă nu-j demascăm 
noi .amîndoi, pe «pungași", să vezi I...

TEO

— Ce puteți spune despre or
ganizare ?

— Am învățat din experien
ța altora și credem că nu vom 
avea dificultăți în această pri
vință. Va exista un centru dc 
informații, un serviciu prompt 
și plin dc solicitudine.

— Grație afișajului prodigios 
publicul cunoaște invitații de 
marcă — vedetele, ca să le zi
cem așa. Care este structura 
celor trei zile ?.

— Invitații — Angela Simi- 
lea, Anda Călugăreanu, Ion Di- 
chiseanu și Gioni Dimitriu — 
vor face un turneu prin Sime- 
ria, Hațeg, Lupeni, Uricani, Lo
nea. Aninoasa. Evident, vor 
susține și recitaluri ta Casa 
dc cultură in fiecare z«. Simbă- 
tă seara va avea loc balul festi
valului.

— Organizarea acestui festi
val-conceits mă îndeamnă să 
gindesc la o maturitate artisti
că locală din care provine și a- 
cest curaj ul unei confruntări 
mai ample. Să sc înțeleagă din 
această manifestare cft Valeu 
Jiului intră in circuitul valorilor 
artistice naționale, depășind un 
vetust și limitat regionalism

— Da, se poate vorbi de a- 
■ astă maturitate, ce, mai ales, 

se va concretiza prin perma
nentizarea concursului. Firește, 
ridieîndu-i exigențele și nedo
rind în nici Un caz să se crea
dă că festivalul nostru e o pas
tișă. Dorim să ne afirmăm in
tr-un plan mai larg și să fim 
originali, pentru că în Valea 
Jiuluj există bogate posibilități 
artistice. Și le vom valorifica în 
mod judicios.

— Vă dorim mult succes I

ț. CASA DE CULTURA 
PETROȘANI : La ora 18, în 
sala experiment-clubului. ..Primii 
pași în lumea filmului".

® In sala de lectură toi la 
ora 18, recenzia volumului 
veam 18 ani" de F. Lazăr.

PROGRAMUL I : 6,CO Mu
zică și actualități; 7,C0 Radio
jurnal; 8.00 Sumarul presei; 9,30 
Viața cărților (reluare); 10,00 
Buletin dc știri; 10,05 Cîntece 
și jocuri din Țara Moților; 10,30 
Vreau să știu; 11,CO Buletin de 
știri; 11,05 Muzică populară din

Ieri, temperatura maximă la 
Petroșani a fost de plus 16 gra
de, iar la Paring de plus 9 gra
de. Minima din cursul nopții a 
lost de minus 6 grade și, respec
tiv, de zero grade.

Pentru următoarele 24 de ore / 
Vremea se menține frumoasă și 
călduroasă. Cerul va fi mai mult 
senin. Vîntul va sufla slab pînă 
la potrivit din sectorul sudic.

LUPTE LIBERE

Sala de sport .Constructorul" 
din Hunedoara a găzduit, în 
zilele de 18 și 19 martie, etapa 
județeană a campionatului re- 
-ptiblican-individual de lupte li
bere, rezervată juniorilor mari 
și mici.

Deplasind un lot valoros, pro
fesorul Gheorghe Pop de Ia 
Școala sportivă Petroșani a 
reușit ca. 1® finele competiției, 
să cucerească nu mai puțin de 
șase titluri de campioni jude
țeni și alte citeva locuri frunta
șe. Din rîndul cîștigălorilor s-a 
evidențiat tînărul loan Șerban 
(categoria 56 kg), care a confir

mat și de data aceasta forma 
bună în care se află. învingînd 
toți adversarii prin tuș. Liviu 
Bîtcău (categ. 60 kg) s-a dove
dit net superior tuturor parte
nerilor dc întrecere, obținînd 
și el toate victoriile prin tuș. 
Au mai cucerit titluri de cam
pioni județeni : Dorel Tămaș 
'categoria 65 kg), Gheorghe 
Durlău (categoria 87 kg.), Gheor- 
glic Konya (la categoria + 87 
kg) cu toții juniori mari și E- 
mii Costaș la juniori mici.

Pentru etapa de zonă, care se 
va desfășura tot la Hunedoara, 
în zilele de 15—16 aprilie a.c.,

s-ou mai calificat : loan Curbei 
(categoria 48 kg.) și Renius Vi- 
lan (la categoria 70 kg.).

După cum ne-a declarat, la 
înapoierea de la Hunedoara, 
prof. Gheorghe Pop a conside
rat foarte bine venită această 
competiție, deoarece nu peste

mult timp, mai precis în 2 a- 
prilie a.c. Petroșaniul va fi gaz
da etapei a IlI-a a diviziei șco
lare la lupte și nu ar vrea ca 
să scape prilejul calificării pen
tru turneul final.

S. BALOI

Mica publicitate
VIND motocicletă tip „Ural", cu ataș de 650. perfectă 

stare — Cart. Gojdu, bl. A 6, sc. 2, ap. 21 Deva, telefon 
72661

UNITATEA ZONALA 
DE REPARAȚII DEVA 

secția Paroșeni, 
cu sediul în Paroșeni 

ANGAJEAZĂ
de urgență următoarele categorii de muncitori :

♦ lăcătuși mecanici

♦ sudori electrici autogeni

♦ strungari fier

Salarizarea se face conform H.C.M. 914/1968.

Informații suplimentare se pot obține la se
diul U.Z.R. Paroșeni, biroul personal, telefon 
interior 6.

întreprinderea 
I. L H. S.

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

angajează
♦ 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.

DESCHIDEREA SAU
DETERIORAREA LAM*
Pil PORTATIVE SAU A
DETECTORULUI DE
METAN, IN MINA,

POT PROVOCA EX-
PLOZIE.
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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN AFRICA DE PESTE HOTARE

Plecarea din Brazzaville
(Urmare din pap. 1)

In aclamațiile unor oameni pă
trunși de i nalta semnificație a vi
rilei. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți 
de președintele Marien N’Gouabi și 
tovarășa Celine N’Gouabi, sini sa
lutați de Pierre N’Zc, membru al 
Biroului Politic al CC. al Pani 
dului Congolez al Muncii, Joachim 
Yhombi-Opango. membru al C.C. 
al P.C.M șelul Statului Major rc- 
nera! al Armatei Populare Naționa
le, președintele Comitetului de O- 
noare instituit, cu prilejul vizitei 
Oaspeților români, Aloise Moudileno- 
Masseoeo, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, membru al guvernu
lui. Justin Iekounzou. ministrul in-

Sosirea în Republica 
Zair

(Urmare din pag, 1)

președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu președintele Mo
butu Șese Seko, trece în revistă 
trupe de parășutiști. aliniate pe 
aeroport.

Declarația comună româno-congoleză
(Urmare din pag. L) 

care s-au desfășurat intr-o at
mosferă de prietenie și cordia
litate, intr-un spirit dc deplină 
înțelegere și respect mutual.

La convorbiri au participat ; 
din partea română Ion Pățan. 
membru al Comitetului Central 
Si Partidului Comunist Român, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, Corneliu Mănescu, 
membru al Comitetului Central 
a] Partidului Comunist Român, 
ministrul afacerilor externe. 
Bujor Almășan, membru al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, ministrul mi
nelor. petrolului și geologiei. 
Gheorghe Stoian. ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Brazzaville, Gheorghe Oprea, 
membru supleant al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat. 
Ștefan Andrei, membru suple
ant al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
prim-adjunct al șefului secției 
Internaționale a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român. Constantin Mitea. mem
bru supleant al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, consilier al președinte
lui Consiliului dc Stat, Vasil e 
Băută. adjunct al ministrului 
comerțului exterior. Sergiu Ce- 
iac. director a.L în Ministerul 
Afacerilor Externe, Florian 
Stoica, director general adjunct 
in Ministerul Comerțului Exte
rior si V'aleriu Tudor, consilier 
in Ministerul Afacerilor Exter
ne.

Din partea congoleză, Pierre 
N'Ze, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, 
președintele comisiei de organi
zare. presă și propagandă. An
ge Poungoui, membru al Biro
ului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Congolez al 
Muncii, însărcinat cu probleme
le financiare și materiale. Aloi
se Moudileno-Massengo, mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat. Justin Lekounzou, mem
bru a! Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, 
ministrul industriei, minelor și 
turismului, Henry Lopez, mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, 
ministrul afacerilor externe, 
Dieudonne Manu-Mahoungou, 
membru al Partidului Congolez 
Q1 Muncii, ministrul comerțului. 
Cesar Mopolo-Dadet, membru al 
Partidului Congolez al Muncii, 
secretar general in Ministerul 
Afacerilor Externe, Jean Baptis
te Lounda, membru al Partidu
lui Congolez al Muncii, ambasa
dorul Republicii Populare Con
go la București, Andre Moutou, 
membru al Partidului Congolez 
al Muncii, expert la planificare, 
Auxence Ikunga, directorul Ca
binetului președintelui Republi
cii. Jean Bakekolo, șeful divizi
ei Europa in Ministerul Aface
rilor Externe, Bernnard Matin- 
gou, șeful Diviziei tratatelor și 
convențiilor in Ministerul Afa
cerilor Externe, Moungounga- 
Nguila, directorul comerțului 
exterior din Ministerul Comer
țului. __

In cadrul convorbirilor, cei 
doi președinți s-au informat re
ciproc asupra activității și preo
cupărilor actuale ale celor do
uă partide și state. Ei au pro
cedai la un larg schimb de pă
reri privind relațiile bilaterale, 
precum și principalele proble
me ale situației internaționale.

Partea română a informat 
partea congoleză despre preocu
pările și eforturile comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii 
din România pentru a transpu
ne in viață programul vast de 
construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, elaborat 
de Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român, pentru 
crearea unei economii avansate, 
a unei culturi moderne și asi
gurarea unui înalt nivel de 
conștiință socialistă a întregului 
popor. Partea congoleză a dat 
o înaltă apreciere succeselor is
torice obținute de România so
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tanți ai partidului, conducători ai 
organizațiilor de masa și obștești, 
alte personalități ale vieții politice

Sint intonate imnurile naționale 
ale celor două țări; o gardă de 
onoare prezintă onorul celor doi 
conducători de partid și de stat.

La scara avionului prezidențial, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ccaușcscu își iau ră
mas bun de la tovarășul Marien 
N’Gouabi și tovarășa Celine 
N’Gouabi. pc care îi vor revedea 
în capitala patriei noastre, cu pri
lejul vizitei pc care șeful statului 
congolez și soția sa o vor intre-

In continuarea ceremoniei 
sînt prezentate solilor poporu
lui român persoanele oficiale 
aflate pe aeroport.

...Asistăm, din nou, și aici, 
la Kinshasa, la momente c- 
moționante, semnificative prin 

cialistă in cei 27 de ani de con
strucție a noii orinduiri.

De asemenea, ea a apreciat 
in mod deosebit solidaritatea 
activă, concretă, a României cu 
lupta popoarelor din Africa 
pentru eliberare națională, pen
tru cucerirea, apărarea și con
solidarea independenței lor.

Partea congoleză a înfățișat 
pe larg activitatea curentă și 
proiectele de viitor ale condu
cerii de partid și de stat in ve
derea întăririi unității și a rolu
lui conducător al Partidului 
Congolez al Muncii in mobili
zarea și organizarea eforturilor 
întregului popor pe calea rezol
vării problemelor complexe ca
re ii stau in față, cit și pe calea 
edificării orinduirii socialiste. 
Partea română a exprimat apre
cierea deosebită față de rezul
tatele importante obținute de 
poporul congolez, sub conduce
rea Partidului Congolez al Mun
cii, in lupta pentru apărarea și 
consolidarea independenței po
litice și economice, pentru li
chidarea rămășițelor exploată
rii coloniale și a subdezvoltării, 
pentru valorificarea deplină a 
bogățiilor sale naționale și in 
opera de construire a unui Con
go socialist — participant activ 
in frontul antiimperialist al po
poarelor.

In legătură cu relațiile eco
nomice bilaterale, acordul co
mercial de lungă durată și a- 
cordul de cooperare economică 
și tehnică au creat cadrul pro
pice pentru intensificarea schim
burilor in aceste domenii. De 
asemenea, activitatea desfășu
rată de comisia mixtă guverna
mentală româno-congoleză a 
contribuit în mod pozitiv Ia a- 
doptarea măsurilor corespunză
toare pentru realizarea obiecti
velor de interes comun.

Cele două părți constată cu 
satisfacție progresele făcute pri
vind concretizarea unor obiec
tive industriale prevăzute în 
cadrul cooperării dintre cele 
două țări, respectiv in domeniul 
industriei textile, industriei pre
lucrării lemnului și minelor. E- 
le și-au exprimat hotărirea de 
a acționa în continuare pentru 
realizarea și a altor obiective 
de cooperare pentru care sint 
in curs discuții corespunzătoa
re, in domeniile agricol, con
strucțiilor navale, industriei 
metalurgice, precum Și pentru 
dezvoltarea schimburilor comer
ciale dintre cele două țări, pe 
baze reciproc avantajoase.

Părțile au apreciat că o for
mă care ar fi de natură să con
tribuie la dezvoltarea eficientă 
a cooperării intre cele două 
țări ar constitui-o înființarea 
de societăți mixte în domeniile 
de interes comun.

In cadrul discuțiilor, secreta
rul general al Partidului Comu
nist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Co
mitetului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, tovarășul 
Marien N’Gouabi, au procedat 
la un amplu schimb de păreri 
și informații privind activitatea 
celor două partide. Ei au subli
niat in mod deosebit dreptul 
fiecărui partid de a-și elabora 
de sine stătător linia sa politi
că, pornind de la cerințele le
gilor generale ale dezvoltării 
sociale și bazindu-se pe analiza 
științifică a particularităților 
fiecărei țări, in vederea rezolvă
rii problemelor pe plan națio
nal, corespunzător condițiilor 
concrete in care își desfășoară 
activitatea, aducindu-și și in 
acest fel contribuția la cauza 
internaționalistă a luptei împo
triva imperialismului, pentru 
pace și socialism. Ei consideră 
că. pentru a-și afirma pe de
plin rolul conducător in opera 
de construire a noii orinduiri, 
partiJul clasei muncitoare tre
buie să exprime fidel voința și 
năzuințele poporului respectiv, 
să realizeze in fapt unitatea tu
turor forțelor patriotice înain
tate ale societății și să asigure, 
pe această bază, adeziunea în
tregului popor la politica sa in
ternă și externă.

Cei doi conducători au afir
mat hotărirea comună a celor 
două partide de a dezvolta și 
adinei relațiile dintre ele, pe 
baza principiilor egalității in 
drepturi, neamestecului in tre

însăși modul lor de manifesta
re. Mii de oameni ai muncii, 
de militanți ai Mișcării Popu
lare a Revoluției aclamă, sa
lută cu pumnul strîns în drep
tul inimii, își exprimă bucuria 
prin cîntece și dansuri; pretu
tindeni stegulețe tricolore și 
vcrzi-galbcnc agitate do mii 
de brațe. Tovarășul Nicolae 
Ccaușcscu și tovnrășa Elena 
Ceaușescu sint înconjurați cu 
căldură, string nenumărate 
miini ce se întind spre ci.

In aceeași atmosferă sârbăto- 
rească, care a domnit în tot 
timpul festivității primirii, sînt 
străbătuți cei aproape 30 km 
pînă în oraș și apoi monumen
talele bulevarde ale capitalei 
pînă la reședința oficială dc pc 
muntele Ngoliema. Au ieșit în 
această zi, pentru a cinsti eve
nimentul pe care îl reprezintă 
vizita șefului statului român, 
zeci și zeci do nari de locuitori, 
care au ținut astfel să exprime 
direct, spontan, bucuria de a a- 
vea în mijlocul lor pe solii li
nei țări, ai unui popor de care 
se simt legați prin trainice re
lații de prietenie și colaborare, 
în spiritul stimei și respectului 
reciproc.

Sînt sentimente care își gă
sesc exprimarea și în uralele 

burile interne, stimei și respec
tului reciproc, ceea ce corespun
de pe deplin intereselor popoa
relor român și congolez, serveș
te cauza generală a unității tu
turor forțelor antiimpcrialiste. 
In vederea stringerii legăturilor 
dintre cele două partide, ei au 
convenit să se stabilească un 
program concret de colaborare, 
informare reciprocă și schim
buri de delegații pe linie de 
partid, precum și pe linia orga
nizațiilor dc masă.

In cadrul schimbului de pă
reri privind situația internațio
nală, cei doi președinți au sub
liniat importanța deosebită pe 
care o are în lumea contempo
rană creșterea rolului și influ
enței forțelor păcii, democrației 
și progresului social. Ei au e- 
vidențiat necesitatea întăririi 
tuturor detașamentelor frontu
lui antiimperialist, precum și a 
unității lor de acțiune, în sco
pul eliminării politicii imperia
liste de dictat și agresiune, de 
folosire a forței sau a a- 
menințării cu forța, al era
dicării complete a colonia
lismului și neocolonialismului, 
pentru a asigura respectarea 
dreptului popoarelor de a fi stă- 
pîne la ele acasă, de a dispune 
in mod liber de bogă
țiile naționale și dc a decide 
singure asupra căilor dezvoltă
rii lor economice și sociale. To
todată, s-a reliefat răspunderea 
tuturor statelor lumii, indife
rent dc mărimea și potențialul 
lor, pentru destinele păcii și 
securității in lume, pentru pro
movarea unei largi și fructuoa
se conlucrări internaționale Și 
s-a subliniat in acest sens rolul 
crescind al țărilor mici și mijlo
cii.

In concepția celor două părți, 
realizarea acestor obiective im
pune așezarea la baza raportu
rilor interstatale a principiilor 
independenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile inter
ne, avantajului reciproc — prin
cipii după care se călăuzește 
neabătut politica externă a Re
publicii Socialiste România și 
Republicii Populare Congo. In 
această privință, ele au subli
niat că numai aplicarea inte
grală și permanentă a acestor 
principii fundamentale dc că
tre toți și față de toți poate 
salvgarda și consolida pacea 
in lume și, dimpotrivă, încălca
rea lor duce dc fiecare dată la 
crearea unor focare dc încor
dare și conflict.

Cele două părți au reafirmat 
deplina lor solidaritate cu lupta 
eroică a popoarelor din Indo
china pentru apărarea indepen
denței și suveranității naționa
le, împotriva agresiunii State
lor Unite ale Americii. Ele 
sprijină propunerile de pace 
ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, ale Guvernului 
Regal de Unitate Națională din 
Cambodgia și ale Frontului Pa
triotic din Laos și declară că 
pentru asigurarea păcii în In
dochina este imperios necesar 
să se pună capăt bombarda
mentelor împotriva Republicii 
Democrate Vietnam, să fie re
trase necondiționat trupele 
S.UA.. și ale aliaților lor din 
această regiune, astfel incit po
poarele vietnamez, cambodgian 
și laoțian să-și poată hotărî sin
gure soarta, potrivit aspirațiilor 
și intereselor lor legitime, fără 
nici un amestec din afară.

In legătură cu situația din 
Orientul Apropiat, cei doi șefi 
de stat s-au pronunțat pentru 
soluționarea crizei din această 
zonă pc cale pașnică, in spiri
tul rezoluției Consiliului de Se
curitate din 22 noiembrie 1967, 
pentru retragerea trupelor isra- 
eliene de pe teritoriile arabe o- 
cupate și asigurarea dreptului 
la existență al tuturor statelor 
din regiune, pentru rezolvarea 
problemei populației palestinie

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste 
România

Comandant MARIEN N’GOUABI 
președintele Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Muncii, 
președintele Republicii Populare 

Congo, 
șef de stat

înscrise pe banderole de-a lun
gul drumului parcurs : .Zairu, 
pămtnt nl ospitalității, urează 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
un călduros bun venit 1", „Tră
iască președinții Ceaușescu și 
Mobutu I", „Toate femeile zai- 
reze doresc o ședere plăcută 
doamnei Ceaușescu !•*, ..Trăiască 
prietenia româno-zairiană !“.

Sint sentimente care își gă
sesc, dc asemenea, exprimarea 
și in largul ecou pe care îl are 
în rîndul opiniei publice vizita 
șefului statului român, ilustrat 
pregnant de presa și radiotede- 
vdziunea zairiană. Toate cele 
patru cotidiene care apar la

Convorbiri oficiale
Marți după-amîază au avut 

loc convorbiri intre președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceuușesou, și președintele Repu
blicii Zair, Mobutu Șese Seko.

La convorbiri au participat, 
din ixtrlea română, Ion Pățan. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al comer
țului exterior, Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe. 
Bujor Almășan, ministrul mi

ne, conform intereselor sale na
ționale.

Evocind evenimentele care au 
afectat recent situația din sub- 
contincntul indian, ei au afirmat 
că problemele existente in a- 
ceastă regiune trebuie rezolva
te pe baza strictei respectări 
a principiilor fundamentale ale 
dreptului internațional, in in
teresul păcii și securității po
poarelor din această zonă, ca și 
al păcii și securității interna
ționale.

Rclevind importanța procese
lor revoluționare petrecute pc 
continentul african, precum și 
manifestarea tot mai activă, 
pe arena mondială, a tinerelor 
state din Africa, cele două 
părți au exprimat sprijinul lor 
deplin cu lupta acestora pen
tru consolidarea independenței 
și suveranității naționale, pen
tru dezvoltarea economică și 
socială de sine stătătoare, împo 
triva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului. In 
această ordine de idei, au fost 
evocate preocupările statornice 
ale statelor continentului pentru 
apărarea intereselor lor legiti
me și dezvoltarea raporturilor 
interafricane și a relațiilor de 
bună vecinătate, menționindu,- 
se aportul Organizației Unității 
Africane la înfăptuirea acestor 
obiective.

Părțile au reafirmat că este 
dreptul inalienabil al tuturor 
popoarelor de a trăi indepen
dent și de a duce lupta prin 
toate mijloacele, inclusiv lupta 
armată, pentru a obține exerci
tarea deplină a acestui drept. 
Ele au declarat că țările și po
poarele lor vor continua să a- 
corde întregul lor sprijin luptei 
popoarelor din Angola, Mozam- 
bic, Guineea-Bissau, Namibia și 
alte teritorii dependente, pentru 
lichidarea jugului colonial, pen
tru libertate și înfăptuirea nă
zuințelor lor legitime dc progres 
și bunăstare.

Ele condamnă cu fermitate 
politica de apartheid și discri
minare rasială a regimurilor 
din Republica Sud-Africană și 
Rhodesia și cer să se pună ca
păt acestor practici anacronice, 
care nesocotesc drepturile fun
damentale ale omului, reprezen- 
tind in același timp o amenin
țare la adresa păcii și securi
tății in lume.

Cele două părți apreciază că 
trebuie întreprinse neîntîrziat 
acțiuni concrete in vederea a- 
plicării Declarației O.N.U. pri
vind acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale 
și ale rezoluțiilor organizației 
referitoare la decolonizare și 
apartheid. Ele au salutat, in a- 
cest sens, întrunirea Și conclu
ziile sesiunii speciale a Consi
liului de Securitate al O.N.U., 
care a avut loc la Addis-Abeba.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Ma
rien N’Gouabi consideră că 
lichidarea stării de subdezvolta
re economică și crearea condi
țiilor necesare pentru ca toate 
popoarele să beneficieze neîn
grădit de cuceririle civilizației 
moderne reprezintă în lumea dc 
azi o problemă stringentă pentru 
progresul umanității și asigu
rarea păcii mondiale.

Ei au subliniat importanța in
tensificării eforturilor proprii 
ale fiecărui stat pentru valori
ficarea eficientă a resurselor 
lor materiale și umane — de 
care trebuie să dispună in con
diții de deplină suveranitate, 
precum și pentru formarea ca
drelor naționale. Ei au eviden
țiat, totodată, necesitatea extin
derii unei colaborări internațio
nale echitabile, a eliminării 
practicilor discriminatorii și ba
rierelor artificiale în relațiile 
economice mondiale, precum și 
datoria țărilor avansate din 
punct de vedere industrial de 
a contribui la propășirea țări
lor in curs dc dezvoltare. La 
atingerea acestui scop ar con

Kinshasa publică, pc prima pa
gină, portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, precum șl 
ample biografii olc șefului sta
tu' iii român. Se publică, dc ase
menea. biografia tovarășei Ele
nii Ce.ittșcscu, însoțită de foto
grafii.

¥
întreaga ceremonie de intîm- 

pinare a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ccaușcscu a fost transmisă în 
direct de posturile dc radio, iar 
seara televiziuneo a prezentat 
pe larg imagini de la sosirea și 
vizitele din prima zi ale oaspe
ților români.

nelor. petrolului și geologiei, 
Alexandru Tujon, ambasado
rul României la Kinshasa, alte 
persoane oficiale, iar din partea 
zaireană Karli-Bond Ngunza, 
ministrul afacerilor externe, 
Ndongala, ministrul economiei, 
Mata-Nkumu, ministrul afaceri
lor sociale, Umba di Lutete, 
ministrul minelor, Bokingi, am
basadorul Republicii Zair la 
București, alte persoane oficia
le.

tribui. de asemenea, infăptuirea 
unor largi acțiuni internaționa
le, prin intermediul Organiza
tei Națiunilor Unite și al orga
nismelor sale, și in special in 
cadrul viitoarei Conferințe a 
Națiunilor Unite pentru Comerț 
și Dezvoltare.

Pornind dc la necesitatea res
tructurării formelor și condițiilor 
schimburilor comerciale inter
naționale și a eliminării tendin
ței de deteriorare a raporturilor 
dc schimb, inclusiv în domeniul 
financiar Și dc credit, cele două 
părți s-au pronunțat pentru 
așezarea fermă a relațiilor eco
nomice internaționale pe baze 
echitabile. Aceasta trebuie să 
ducă la reducerea și lichidarea 
decalajelor existente între țările 
in curs de dezvoltare și cele 
avansate industrial, in scopul 
asigurării prosperității și dezvol
tării multilaterale a fiecărui 
popor, al întăririi păcii și secu
rității internaționale.

Evidențiind interesul popoa 
relor din Europa pentru realiza
rea securității pe acest conti
nent, cele două părți au fost 
de acord că infăptuirea acestui 
obiectiv pe baza principiilor 
fundamentale ale dreptului in
ternațional și cu participarea 
directă a tuturor statelor intere
sate ar contribui în mare măsu
ră la crearea unui climat de 
pace și destindere internațio
nală.

Cele două părți s-au pronun
țat pentru încetarea cursei înar
mărilor și realizarea unei ade
vărate dezarmări generale. Ele 
sprijină convocarea unei con
ferințe mondiale de dezarmare, 
cu participarea tuturor statelor, 
in condiții de egalitate.

Cele două părți au reliefat 
rolul Organizației Națiunilor 
Unite în dezvoltarea colaborării 
internaționale și menținerea pă
cii și au salutat restabilirea 
drepturilor legitime ale Repu
blicii Populare Chineze in a- 
ceastă organizație, ceea ce con
stituie un act de însemnătate is
torică, o manifestare elocventă 
a tendințelor pozitive care au 
loc pc arena mondială.

Totodată, părțile s-au pronun
țat pentru admiterea celor două 
state germane — Republica De
mocrată Germană și Republica 
Federală a Germaniei, ■— pre
cum și a altor state în această 
organizație și în alte organisme 
internaționale.

Părțile au apreciat că vizita 
oficială a secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. in Re
publica Populară Congo, și con
vorbirile care au avut loc cu 
acest prilej constituie o contri
buție importantă la întărirea 
raporturilor de prietenie ro- 
mâno-congoleze, la cauza păcii 
și înțelegerii intre popoare.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului dc Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ccaușcscu și personali
tățile care l-au însoțit, au ex
primat sincere mulțumiri pre
ședintelui Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Mun
cii, președintele Republicii 
Populare Congo, șef al statului, 
comandant Marien N’ Gouabi, 
și poporului congolez pentru 
primirea entuziastă și ospita
litatea frățească ce le-au fost 
rezervate in timpul vizitei.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a invitat pe 
președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Republicii 
Populare Congo, șeful statului, 
comandant Marien N’ Gouabi, 
să facă o vizită oficială de 
partid și de stat in România. In
vitația a fost acceptată cu plă
cere, urmind ca data să fie sta 
bilită ulterior.

Vizita in Statele Unite a delegației 
Consiliului Economic, condusă 

de tovarășul Manea Mănescu
In cadrul vizitei pc care o 

face în S.U.A., delegația Consi
liului Economic, condusă dc 
tovarășul Manca Mănescu, pre
ședintele Consiliului Economic, 
au avut loc, în cursul zilei dc 
luni, convorbiri la Consiliul 
consilierilor economici dc la 
Casa Albă.

Cu accsl prilej, s-a făcut un 
schimb dc păreri in legătură cu 
probleme ale dezvoltării ccouo 
mici celor două țări și ale ex
tinderii relațiilor economice din
tre acestea. Dc asemenea, s-au 
purtat discuții asupra metode
lor și tehnicilor dc analiză a 
fenomenelor macroeconomice, a 
utilizării metodelor moderne de 
calcul și prospectare economi
că, a mctodologiilor dc elabo
rare a prognozelor în economic, 
știință și tehnologie.

In aceeași zi, membrii dele
gației române au avut o între
vedere la Departamentul dc 
Stat cu Willis Armstrong, asis
tent al secretarului dc stat pen
tru problemele economice, la

Lucrările Congresului 
sindicatelor sovietice

MOSCOVA 21 — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu Du- 
ță, transmite; Lucrările Con
gresului al XV-lea al sindicate
lor sovietice a continuat marți. 
In cadrul dezbaterilor pe mar
ginea raportului de activitate 
al C.C.S. din U.R.S.S. și rapor
tului Comisiei centrale de revi
zie, au luat cuvîntul, reprezen
tanți ai sindicatelor sovietice 
din Kazahstan, Leningrad, Bie- 
lorusia, bazinul carbonifer al 
Donețului. Uzbekistan. orașul 
Gorki, ținutul Krasnodar.

Congresul sindicatelor sovieti
ce a fost salutat marți de con

Willy Brandt despre importanța 
ratificării tratatelor 

cu U.R.S.S. și Polonia
BONN 21 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul l«i reuniunea Comitetului 
de conducere al Partidului social
democrat din R. F. a Germanici, 
cancelarul Willy Brandt, președinte 
al P.S.D., și-a reafirmat convinge
rea ca tratatele țării sale cu Uniu
nea Sovietică și cu R. P. Polonă 
vor fi aprobate de Bundestag la 
începutul lunii mai. „Dacă, dintr-un 
motiv oarecare, vor fi necesare noi 
alegeri — a declarat el — coaliția 
guvernamentală nu are de ce să se 
teamă, nici chiar din motive de po

U.R.S.S. : Udmursk. La în
treprinderea de automobile 
din Ijevsk va intra în pro

Prezență activă în comerțul
(Urmare din pag. I)

a muncii și și-a adîncit gradul dc 
specializare industrială pentru ex
port. O dovadă în acest sens este 
faptul că in anul trecut aproape o 
cincime din producția industrială a 
țării a fost exportată, iar la anu
mite produse ca : autocamioane, ma- 
șini-unelte, tractoare, autoturisme dc 
teren, utilaje tehnologice pentru in
dustria chimică, instalații de foraj, 
rulmenți și o scrie de produse chi
mice, mobilă, produse ale industriei 
ușoare etc. cota dc participare la 
exportul țării a fost mult mai mare.

In anul recent încheiat, volumul 
exportului nostru a fost cu 13.7 la 
sută superior celui din 1970, fiind 
aproximativ, ca volum, egal cu to
talul comerțului exterior românesc 
(export-import) din anul 1965. In 
cadrul exportului, o participare tot 
mai marc au avut-o sectoarele dc 
bază ale industriei. Un accent deo
sebit s-a pus pc creșterea livrări
lor de instalații, mașini și utilaje, 
a căror pondere în structura ofer
tei noastre dc mărfuri pe piața 
mondială a atins o pătrime. Ex
portul de produse ale industriei 
constructoare dc mașini a fost în 
1971, comparativ cu 1960, de peste 
4 ori mai marc, ceea ce a făcut ca 
România să devină cunoscuta în tot 
mai multe țări ale lumii ca un fur

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara Subunitatea Petroșani 40 390

care au luat parte adjuncții a- 
ccstuia, precum și experți.

Au fost discutate probleme 
legate dc extinderea multila
terală a relațiilor româno-amc- 
ricane și s-au examinat măsu 
rile ce trebuie întreprinse dc 
ambele părți pentru facilitarea 
dezvoltării reciproc avantajoase 
a cooperării in domeniul indus
triei și tehnologici, al schimbu
rilor comerciale și dc oameni 
de știință și cultură.

Dc asemenea, delegația Con
siliului Economic a avut o in- 
tilnire cu membri ai conducerii 
Departamentului Agriculturii. 
Au fost abordate probleme ale 
colaborării și cooperării intre 
organizații din S.U.A. și R. S. 
România >n domeniul prelucră
rii industriale a produselor o- 
gricole, cercetării științifice pen
tru ameliorarea și crearea de 
noi soiuri dc semințe dc cereale 
și plante tehnice, rase dc a- 
nimalc, al schimbului dc spe
cialiști și documentații științi
fice și tehnice.

ducători ai unor delegații sindi
cale de peste hotare.

In ședința de marți diminea
ța, a luat cuvîntul tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent ai C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, conducăto
rul delegației sindicale din țara 
noastră care participă la lu
crări. Cuvin tarea tovarășului 
Virgi] Trofin a fost subliniată 
în repetate rînduri cu vii aplau
ze de către participanții la con
gres.

litică externă-*. Cancelarul vest- 
german a afirmat, în continuare, că 
acesta nu este momentul ca guver
nul să abdice de pe pozițiile sale, 
ci de a lupta prin toate mijloacele 
pentru o opinie favorabilă ratifică
rii tratatelor — relatează agenția 
D.P.A.

Cancelarul a criticat apoi coa
liția opoziției pentru faptul că ur
mărește să provoace temeri pe ca
re să le exploateze în scopuri po
litice.

ducția de serie noul automo
bil „IJ-1500-furgen“.

In foto : Noua mașină.

nizor competent de instalații de fo
raj, mașini-unelte, tractoare, autove
hicule, o gamă variată dc utilaj și 
echipamente moderne.

Celelalte ramuri ale economici 
noastre naționale, in principal chi
mia și petrochimia, metalurgia, in
dustria bunurilor dc consum, au 
participat, de asemenea, în propor
ții sporite la dezvoltarea și diver
sificarea exportului.

Contribuind la valorificarea, în 
condiții de eficiență sporită, a măr
furilor românești pe piața externă, 
comerțul exterior a asigurat, tot
odată. în proporții sporite, aprovi
zionarea economiei noastre națio
nale cu materii prime, materiale, 
instalații, mașini și utilaje necesare 
desfășurării în bune condiții a pro
cesului de producție. Volumul im
portului de minereu dc fier, cărbuni 
cocsificabili, feroaliaje, metale, bum
bac și fire dc bumbac, piei brute 
șt alte materii prime și materiale, 
dc instalații industriale complexe, 
mașini și utilaje dc înalt nivel teh
nic, precum și de alte mărfuri a 
fost cu circa 4 la sută mai marc 
decit in anul precedent.

In actuala etapă dc dezvoltare 
pe care o parcurge țara noastră, un 
rol de scamă în sporirea eficienței 
eforturilor depuse pentru construirea 
unei economii naționale avansate re
vine activității de comerț exterior,

Explozii în Belfast
O bomba, care a explodat in 

plin centrul orașului Belfast (Ir
landa de nord) a provocat moar
tea a șase persoane, printre care 
un copil, și a rănit alte 97. Ex
plozia a fost atit de puternică, 
incit s-au spart geamurile case
lor aflate pe o raza de o suta 
de metri in jurul locului unde 
a detonat bomba.

Bombe de... trei secole
Două bombe, fabricate in ur

mă cu aproape trei secole, au 
fost descoperite sub zidurile car
telului din renumitul oraș uni
versitar vest-german Heidelberg, 
in timpul unor lucrări de restau
rare.

Specialiștii afirmă că aceste 
bombe, care au rămas puternic 
explozive, in pofida „vlrstei" lor 
respectabile, ar fi fost plasate 
aici in 1692 de soldafii lui Lu
dovic al XlV-lea, în timpul răz
boiului cunoscut în istorie sub 
denumirea de „războiul ligii de 
la Augsburg".

In urma inundațiilor
Ca urmare a inundațiilor, 13 

persoane și-au pierdut viața in 
Insula Mindanao, una dintre cele 
7 000 de insule, care alcătuiesc 
Arhipelagul Filipine. Inundațiile 
au fost provocate de ploile toren
țiale, care s-au abătut, în ulti
mele zile, asupra regiunii.

Victime pe căile 
de circulație

Timpul frumos din ultimele 
zile a determinat, la sfirșitul săp- 
tăminii, o afluență record in cir
culația rutieră a Franței. Brusca 
ei intensificare, insă, s-a soldat 
cu o creștere a numărului de vic
time ale accidentelor: 89 de per
soane și-au pierdut viața, sîmbă- 
tă și duminică, iar alte 918 — 
au fost rănite.

Cutremur în Peru
Un puternic cutremur de pă- 

mint, cu o intensitate de 6,5 gra
de pe scara Richter, s-a produs, 
luni dimineața, într-o regiune 
izolată din nord-estul Perului. 
Potrivit primelor date, in orașul 
Juanjui. aflat la S00 km nord- 
est de Lima, șase persoane și-au 
găsit moartea, iar alte SO au fost 
rănite. Se apreciază că aproape 
70 la sută dintre clădirile orașului 
Juanjui au fost afectate de cutre
mur. Efectele seismului s-au făcut 
resimțite și în orașele Chachapoyas 
și Tarapoto. Institutul geo fizic 
peruan a anunțat, de asemenea, 
că în departamentele Amazonas 
și Son Martin, a avut loc un cu
tremur de aceeași intensitate.

Pe de altă parte, inundațiile 
— consecințe ale ploilor, care cad 
fără întrerupere de aproape o 
săptămină în Peru — au produs 
noi pagube materiale în departa
mentele Piura. Lambayeque și 
centrul petrolier din Talara

internațional
de cooperare economică și tehnico- 
științifică, care va cunoaște o și 
mai marc extindere și adîncirc. Ast
fel, în perioada 1971 —1975 se pre
vede o creștere a volumului total 
al schimburilor românești de măr
furi cu străinătatea de 61—72 la 
sută, față de cincinalul anterior. In 
cadrul acestora, exportul va con
stitui clementul cel mai dinamic, ca
racterizat atît prin evoluția canti
tativă — circa 91 la sută fața de 
cincinalul precedent — cît mai ales 
prin îmbunătățirea structurii mărfu
rilor, in care un loc tot mai însem
nat vor ocupa mașinile și utilajele, 
produsele chimice și alte mărfuri cu 
un grad înalt dc prelucrare.

In concepția planului cincinal ac
tual, prin justă corelare a exportu
rilor și importurilor se are, dc alt
fel, in vedere asigurarea unei bal.tn- 
țe comerciale active și a unei ba
lanțe dc plăți externe echilibrate. 
Rezultatele bune obținute în pri
mul an al cincinalului, continuarea 
procesului de perfecționare a acti
vității dc comerț exterior creează 
cadrul optim pentru realizarea im
portantelor obiective pe care țara 
noastră și le-a propus în activita
tea de comerț exterior, ceea ce îi 
va permite să aibă o participare și 
mai activă în circuitul economic in
ternațional.

S.UA

