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Cu planul pe primul trimestru îndeplinit

Colectivul
Fabricii de oxigen Livezeni

EDUCAȚIA

JOI 30 MARTIE 1972

Fabrica de oxigen din Livezeni al cărei flux tehnologic este continuu, fără oprire în 
zilele de duminică, produce deja, in această dimineață, primele sute de litri oxigen pentru 
planul trimestrului II al anului.

Prin disciplina colectivului, pregătirea profesională și interesul manifestat de către 
fiecare din membrii săi, fabrica livrează beneficiarilor oxigenul lichefiat aproape pur, în pro
porție de 99.9 la sută, concentrație mult superioară celei preconizate. Este meritul muncito
rilor care exploatează instalația, intre care se evidențiază Ludovic Egri și comunistul Ion 
Cășuneanu — mecanici aparate lichefiat, Marin Bortea — mecanic compresOare de aer, precum 
și al celor care asigură 'întreținerea instalației, dintre care se detașează comuniștii Constantin 
Cioata — lăcătuș de întreținere și Ștefan Zilay — electrician. Prin raționalizarea propusă de 
acesta din urmă — un dispozitiv produs prin mijloacele proprii ale fabricii — s-a îmbunătățit 
sistemul de decarbonate al aerului înregistrindu-se o creștere a calității produsului finit și o mai 
sigură funcționare a instalației, evitindu-se stagnările in procesul tehnologic de producție.

Este de remarcat, de asemenea, ca prețul de c< ’ metru cub de oxigen liche
fiat este cu 25 de bani ’c decît cel planificat.

Mina Pctrila : 
Instantaneu la ora 

prinzului.
Foto :

Ion LEONARD

Consfătuire pe tema muncii agitatorilor
Ieri, după-amiază. a avut loc la 

Casa de cultură a sindicatelor din 
Petroșani o utila consfătuire de lu
cru din inițiativa Comitetului ju
dețean de partid, ai secretari ai 
comitetelor ae partid din marile 
unități economice din Valea Jiului, 
responsabili cu probleme de propa
gandă, membri ai birourilor orga
nizațiilor dc bază, agitatori, pe tema 
muncii politice dc la om la om, a 
activității desfășurate dc agitatori 
în sinul colectivelor dc muncă.

La consfătuire au participat to
varăși! NICOLAE ANDRONA- 
GHE, șeful secției de propagandă 
a Comitetului județean dc partid. 
IONEL CAZAN, secretar cu pro-

bleme de propagandă al Comitetu
lui municipal dc partid.

In cadrul dezbaterilor au luat cu- 
vîntul tovarășii TIBERIU SVOBO
DA, membru al comitetului de 
partid al minei Pctrila, VIRGIL 
STANESCU, responsabil cu proble
me dc propagandă în cadrul comi
tetului dc partid al minei Aninoa- 
sa. EMERIC BODOR, agitator la 
mina Aninoasa, VASILE RUȘITO- 
RU. NICOLAE RADU. AUREL 
POPA, responsabili cu probleme dc 
propagandă în cadrul coptiicielor de 
partid ale minelor Lupeni, Vulcan 
și Lonea, VASILE BALAUȚA, se
cretar al unei organizații dc bază 
de la mina Lonca, MILUȚA RU-

GINA, secretar al comitetului dc 
partid al minei Uricani, GHEOR- 
GHE SACALUȘ, secretar al comi
tetului dc partid al minei Vulcan, 
CAROL LASZLO, agitator la mi
na Dîlja care s-au referit pe larg 
la numeroase probleme privind se
lecționarea și instruirea agitatorilor 
precum și la stilul și metodele de 
muncă ale acestora în mobilizarea 
colectivelor de muncă la îndeplini
rea sarcinilor de plan, in populariza
rea hotărîrilor conducerii superioare 
de partid și a celor proprii, a legi
lor statului, la eficiența ce se cere
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Pentru ridicarea nivelului estetic 
al municipiului

In ansamblul vieții din fiecare 
localitate a Văii Jiului cluburile sin
dicatelor au sarcini bine determinate
— satisfacerea cit mai corespunză
toare a neccsităfilor cultural-artist i- 
ce, asigurarea unui cadru prielnic 
pentru petrecerea plăcută, și profi
tabilă sub raport instructiv și edu
cativ, a timpului liber al salariați- 
lor din unitățile economice. Aceste 
reguli trebuie să călăuzească gîn- 
dirca și faptele activiștilor cultu
rali, ncabandonîndu-le în folosul 
altor activități dc divertisment fa
cil, mai ușor de organizat, dar și 
cu o mai firavă eficiență. Fără în
doială cel care calcă pragul clubu
lui dorește să găsească multiple po
sibilități care să-1 atragă atît prin 
forma organizatorică, dar mai ale- 
prin conținutul de idei, de infor
mații.

Trecînd pe la mai multe cluburi 
se observă un fapt în aparență po
zitiv : sălile destinate jocurilor sînt 
cele mai solicitate spații. Dc cc ? 
Oare este cel mai preferat, ori, sin
gurul mijloc de recreerc ? Dar, c.xa- 
minînd fenomenul și confruntîndu-l 
și cu planul de activități al clu
bului, se constată numeroase fisuri
— dacă nu confuzii — în concep
ția privind finalitatea și esența ac
tului cultural. Un prim fapt nega
tiv : dc cc planurile săptămînalc 
(sau lunare) nu sînt afiș;

loc rizibil. pentru ca orice om — 
în fond, beneficiarul acestor pla
nuri — să poată afla și alege posi
bilitățile oferite ? Aceste planuri nu 
trebuie să fie doar o formalitate 
indosariată.

Două scrisori din Pctrila, semna
te de 1. Carpen și Ladislau Lupa, 
ne sesizează diverse aspecte, uncie 
prea mult îngroșate negativ dc la 
clubul din orașul lor. Astfel, ni se 
semnalează că nu sînt șahuri, table 
și alte jocuri in cantități suficiente, 
ca scaunele sînt rupte iar femeile 
dc serviciu — ireverențioase etc., 
etc. Toți cei nemulțumiți dc aceste 
amănunte (in realitate destul dc im
portante) trebuie să gîndcască pu
țin. Cine a rupt scaunele sau a 
descompletat jocurile ? Intrînd și în 
Acest club, ca în oricare altul, tre
buie să știe că au dc-a face nu cu 
proprietatea personală a cuiva, ei 
cu avutul obștesc față dc care să 
manifeste aceeași grijă și responsa
bilitate ca și personalul instituției. 
E o datorie de onoare a tuturor să 
păstreze și să conserve avuția ob
ștească. Dc asemenea, regulile de 
purtare civilizată, atitudinea atentă, 
respectuoasă sînt valabile și în clu
buri; vinovat nu este doar perso
nalul clubului, ci și modul în care 
i nc adresăm. Hotărît lucru, clubu
rile trebuie să-și facă programul de 
activitate în funcție de actuala

Semnarea statutului de constituire a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-tanzaniene 
de cooperare economică și tehnică

Miercuri, a avut loc semnarea sta
tutului dc constituire a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-tan- 
zanicnc de cooperare economică și 
tehnica și a protocolului primei se
siuni a acestei comisii care și-a des
fășurat lucrările la Dar Es Salaam.

Din partea română, documentele 
au fost semnate dc Ion l’Ațan, vice-

președinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului exterior, 
iar din partea tanzaniană de Rashidi 
Mafaiimc Kawawa, al doilea vice
președinte al Republicii și prim-mi- 
nistru.

Au fost dc față Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului ți geo
logiei, Gheorghe Oprea, consilier al

președintelui, Vasilc Răuță, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
Ion Dr'inccanu, ambasadorul Româ
niei la Dar E$ Salaam, din partea 
română, și dr. W. Cliagula, minis
trul economiei și planului, și Clcopa 
Msuya, ministrul finanțelor, din 
partea tanzaniană.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit o delegație a conducerii SWAPO

Miercuri, 29 martie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a primit la Dar Es 
Salaam o delegație a conducerii 
Organizației Poporului din Afri
ca dc Sud-Vest (SWAPO) alcă
tuită din Piter Mueshihangc, 
Shipanga Andreas Și Piter Na- 
nyemba, membri ai Comitetului 
Executiv, secretari al SWAPO.

La primire a participat Ștefan 
Andrei, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim adjunct al 
șefului secției internaționale 
a C.C. al P.C.R.

In cadrul întîlnirii, partea 
namibiană a informat despre 
actuala mișcare grevistă a oa
menilor muncii din Africa de 
Sud-Vest și despre lupta popo
rului namibian împotriva do
minației regimului rasist din 
Republica Sud-Africană, pen-

structură a timpului dc lucru din 
Valea Jiului, iar dacă n-au făcut-o 
încă, e necesar s-o realizeze grab
nic. Comitetele sindicale au obli
gația să vegheze asupra acestui as
pect.

Sesizările dc mai sus confirmă a- 
firmația noastră referitoare la frec
ventarea sălilor de distracții. Expli
cația c mai adîncă. rezumată la c- 
sența ei este : atenția, timpul și for
țele organizatorilor culturali se în
dreaptă cu preponderență asupra 
activității, artistice neglijînd în mod 
evident latura culturală propriu-zisă. 
Or, situația trebuie să fie altfel, 
important fiind exact ceea ce s-a 
trecut cu vederea. Nu 5ninimalizăm 
însemnătatea formațiilor dc artiști 
amatori, dar, în formarea conștiin
ței și dezvoltarea ei. activitatea cul
turală e cea care dă specificitatea 
tuturor instituțiilor dc acest gen. Se 
ajunge la o invariabilă situație : 
în scripte aflăm tot telul de ex
puneri, conferințe, mese rotunde, 
dezbateri (toate dc fapt avînd ace
lași mod dc manifestare) iar în rea
litate... oamenii se îndreaptă spre 
șah și rable. Dc ce ? Răspunsul

tru cucerirea libertății și inde
pendenței naționale, pentru a 
impune traducerea în practică 
a rezoluției Adunării Generale 
a O.N.U. care a retras 
mandatul Republicii Sud-Afri- 
canc asupra Namibiei, pentru 
ca poporul namibian să-și poa-

tă exercita nestingherit c’rcptul 
la autodeterminare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat deplina solidarita
te a poporului român, a Parti
dului Comunist Român cu lupta

(Continuare in pag. a 4-a)

După vizita la Ngoro-Ngoro și Manyara, 
oaspeții români 

ai Tanzaniei s-au întors 
la Dar Es Salaam

DAR EȘ SALAAM. — De Ia tri
misul special Romulus Căplcscu:

Miercuri după-amiaza, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de președintele 
Julius K. Nycrere, s-au întors Ia 
Dar Es Salaam din călătoria pe 
care au lacut-o în zona Ngoro-Ngo
ro, monument al naturii unic în 
lume, care a fost declarat parc na
țional. Aici, în craterul uriaș — cu 
un diametru dc 18 kni — al unui 
vulcan stins, s-au păstrat, datorită 
condițiilor naturale existente, un 
mare număr dc exemplare caracte
ristice faunei africane, printre care

Ici, elefanți, rinoceri, bivoli sălba
tici, diferite specii dc antilope, pă
sări flamingo etc.

In drum spre Ngoro-Ngoro, pe 
aeroportul din zona Iacului Manya- 
ra, cit și dc-a lungul traseului par
curs de coloana de mașini pînă la 
obiectivul vizitat, locuitorii au fă
cut celor doi președinți o primire 
plină de entuziasm. Mulți dintre ci 
au venit dc la mari distanțe pen
tru a aduce omagiul lor oaspeților 
stimați din România. Este emoțio
nantă bucuria pe care o citești pe

(Continuare in pag. a 4-a)

IN ZIARUL NOSTRU DE VINERI 
VEȚI PUTEA CITI:

• Rubrica săptămînală „Coordonate hunedo- 
rene", consemnînd, în cadrul unui reportaj, ele
mentele noi intervenite în sistematizarea satelor 
din județ.

• Pagina „Individ-colectivitate" cuprinzînd 
reportaje, opinii, răspunsuri la scrisoriîe sosite 
pe adresa redacției.

• Ziarul publică cronica dramatică a noii 
premiere de la Teatrul de stat Valea Jiului: 
..Este vinovată Corina ?“.

In ziar veți putea găsi programul T. V. 
pentru săptămîna viitoare.

• Rubricile : „Din sălile de judecată", „In
formații utilitare", „Sport".

Veți putea, de asemenea, urmări cele mai 
proaspete știri și reportaje despre evenimentele 
petrecute în viața politică internă și internațio-

(Continuare în pag
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Tiberiu SPATARU
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UNDE AM LUCRAT NOI, ACUM ESTE MAI FRUMOS
îndrăzneală" de necrezut

tril

B. MIHAIIonica FIERARU

(Continuare în pag. a 3-a)

și satisfacerea 
generale ale 

candidăm

intors in clasă întunecat. Cu hia- 
tusuri intre cuvinte — trădind o 
infinită jenă (doar niciodată nu 
mai recursese la un asemenea pro
cedeu pe care-l considera, pen-

Interviu cu tovarășul TRAIAN BLAJ 
prim-vicepreședinte al comitetului executiv 

al Consiliului popular municipal Petroșani

Declararea lunilor bunei gospodăriri și înfrumusețării localităților, constituie pentru cetă
țenii Văii Jiului un factor deosebit de stimulator în desfășurarea acțiunilor patriotice.

Participarea unui număr din cc in ce mai mare la numeroasele munci care au loc in 
cartierele și circumscripțiile orașelor, ilustrează spiritul de receptivitate față dc cerințele impuse 
de problemele dezvoltării urbanistice a municipiului. Desigur sînt încă multe de făcut, dar 
trebuie spus că s-au obținut și o seamă de rezultate meritorii. Pentru a pune pe cititori în cu
noștință atit cu unele rezultate cit și cu unele sarcini ce se cer încă a fi îndeplinite, am 
adresat citeva întrebări tovarășului inginer TRAIAN BLAJ, prim-viceprcșcdinte al comitetului 
executiv al Consiliului popular municipal Petroșani.

dului locativ <le stat, in special
pe traseele turistice.

Ținînd seama de condițiile 
create și lucrările propuse pen
tru înzestrarea tuturor localită
ților cu obiective de strictă ne
cesitate, pentru ridicarea nive-

INTREBARE: Vă rugăm să 
informați pe cititori Ce semnifi
cație are declararea lunilor 
martie și aprilie ca luni ale 
bunei gospodăriri și înfrumuse
țări a localităților ?

RĂSPUNS : Ținînd seama de 
faptul că județul nostru a lan
sat chemarea la întrecere către 
toate consiliile populare, ne sim
țim obligați să facem astfel 
Incit să ne remarcăm prin niște 
acțiuni mai deosebite. Este do
rința unanimă a cetățenilor 
din Valea Jiului să vadă toate 
localitățile la nivelul celor mai 
modeme orașe, iar organele lo
cale ale administrației de stat, 
au menirea să susțină 5> să re
alizeze acest obiectiv.

Pentru înfăptuirea sarcinilor 
propuse pe anul 1972, pe linia 
unej urbanizări avansate, co
mitetul executiv al Consiliului 
popular municipal a întocmit 
un plan de măsuri cu obiective 
ți sarcini concrete, care vor fi 
realizate in două etape. In pri
ma etapă, pină la 1 mai. se 
vor organiza și desfășura nu
meroase acțiuni patriotice cu 
sprijinul cetățenilor pentru 
buna gospodărire și înfrumuse
țare a localităților.

Răspunzind cu însuflețire- che
mării consiliilor populare, cetă
țenii din municipiul Petroșani 
au executat pînă in prezent 
numeroase lucrări de curățire 
ți recondiționare a zonelor verzi, 
plantarea arborilor și arbuști
lor, procurați în cea mai mare 
parte pe plan local, iar între
prinderile prestatoare, desfășoa
ră vaste lucrări pentru repara
ții la străzi și întreținerea fon-

lului urbanistic 
unor cerințe 
populației, dorim să

Convorbire consemnată de 
Cornel HOGMAN

Peste trei sute de noi mem
bri de partid au participat 
marți după-amiazâ, la © acțiune 
inițiată de secția organizatori
că a Comitetului municipal de 
partid. In cadrul acesteia, to-1 
varășul Traian lonuț le-a vor
bit noilor membri de partid cu 
o vechime de mai puțin de un 
an, despre îndatoririle lor ca 
membri ai Partidului Comunist 
Român, despre valențele etice 
și politice care trebuie să carac
terizeze întreaga lor activitate.

In continuare, cei prezenți la 
acțiune au vizionat filmul ar
tistic ,.$i atunci i-am condamnat 
pe toți la moarte" producție a 
studiourilor românești.

De la un capăt la altul al 
Văii Jiului tinerii - pionieri 
ți utecițti - au făcut să 

strălucească prin munca lor noi 
tone verzi, străzi, cartiere, zone 
de agrement. Fie că te-ai oprit Io 
Petrila, Petroșani, Lupeni sau Uri
cani, mii de entuziaști au ie
șit cu uneltele pentru ca in pri
măvara aceasta însorită fiecore 
colțișor al municipiului nostru sa 
oglindească hărnicia tinerilor. 
Ne-am april cu autobuzul in ora
șul Vulcan. Pretutindeni - elevi, 
pionieri, liceeni... și mișcareo a- 
ceea plină de vervă, de entuzi
asm iți amintea de demonstrați
ile din zilele de sărbătoare. In 
curtea Școlii generale nr. 4 pri
chindeii din clasele mici nu se 
mal zăreau de după mormanul 
de fier vechi și ochii lor priveau 
cu satisfacție cum crește grăma
da pe care ei o adunau.

Alții, amenajau zonele verzi in 
Coroești. O parte erau mai „la 
înălțime" muncind cu elan pen
tru amenajarea locului de agre- 
flișpt „La brazi" pe cind iubito-

i rii sportului se întreceau in strin- 
gerea pietrișului necesar constru
irii stadionului din oraș.

Pe liceeni i-am găsit cu puțin 
timp înainte de prînz pe Aleea 
Viitorului din Coroești dînd zor să 
termine săpareo zonei verzi de-a 
lungul străzii care...
- Se va numi „Aleea Liceului" 

- ne-au adus la cunoștință cu un 
fel de mindrie în glas, două fete 
imbrăcate în costumele albastre

. ale brigadierilor uteeî^ti.
Ora 12, Grupuri mari de elevi 

se îndreptau Io fel de veseli ca 
dimineața, spre case. Dar, munca 
avea să continue pînă la ora 18. 
Schimbul II o luat locul celor 
plecați. Tovarășul Petru Barbu, 
primarul orașului, care a condus 
întreoga acțiune de înfrumusețare 
ne-o lămurit :
- După amiază munca conti

nuă. Elevii școlilor nr. 4, 1 și 5 vor 
continua acțiunile începute de di-

trecut, recent, într-o 
școală din municipiu.

Băiatul unei profesoare a „în
casat" un patru, cum se mai in- 
timplă... In pauză, băiatul, — ca
re are aproape 18 ani! — s-a dus 
repejor să-i spună maică-si. Așa 
a fost învățat de mic, familia
rizat cu plingârețul: „Mamă, mă 
bate /...“ (cutare), chiar dacă nu-l 
atingea nimeni... Și mămicii pi lui 
— foc și pară! Dreptatea tre
buia să se împlinească ! Ca și a- 
cum, cind — fuga la profesor 
„Cum. băiatul meu — patru ?!" 
„Păi dacă..." „Da" cum de-ai în
drăznit ? Se poate ? ! P' 

s-a putut, dacă n- 
știut ? Copilul 
copilul dt... Nu puteam 

dau altă nota!" „Ei bine, 
lasă că lămurim noi! (accentua
rea ultimului verb a fost de-o 
elocvență rară...). Auzi, ce în
drăzneală! P‘ In fine, circ mare, 
scandal prelungit dincolo de limi
tele pauzei. Profesorul nostru s-a

climatul de armonie existent, 
pentru relațiile profesor-elev, sta
tornicite in decursul alitor ani. 
înjositor) a rugat pe cîțiva să 
scrie pe hirtie despre felul cian 
acordă notele, despre justețea (sau 
iniiistefed) acelui patru... Peste

nici o zi — profesoara, cu gura 
mare, pe elevi: „De ce ați dat 
declarațiile acelea mincinoase? 
Ce-aveți cu băiatul meu ? î'ai de 
mine, așa colegi!... Să-l ponegriți, 
să-l defăimați... Cu mine ați ter
minat-o ! N-o să vă mai iau a- 
părarea..." Unul dintre elevi și-a 
‘u,1( inima tn dinți și a întrerupt 
revărsarea de amenințări: „N-a 
știut, tovarășă profesoară, nici de 
patru!,.." „Să taci!..." l-a repe
zit și a ieșit t rin tind ușa, pli
nind punct unui episod penibil.

Cazul relatat, prin caracterul 
cu totul special a! evoluției sale, 
poate fi categorisit ca izolat, însă 
prin proprietatea lui de a pune 
sub raza necruțătoare a adevă
rului unele mentalități învechite, 
unele atitudini nepermise ale unor 
educatori (din fericire, numărul 
lor e în vădită descreștere) ai co
piilor noștri, l-am găsit demn de 
a fi adus la cunoștința opiniei 
publice.

l
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SPORIREA tOimilMIIIPARÎINICE
cerință primordială a actualei etape

Pompiliu UNGUR
secretar a) Comitetului orășenesc de partid

Petrila

înfăptuirea cu succes a o- 
btartiv clor actualului cincinal, 
rezolvarea multiplelor probleme 
ale făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate cer per- 
iccțion.irc.i stilului și metode
lor de muncă ale organelor și 
orpuni' țnlor de partid, înlătu
rarea a tot ceea ce ar împiedica 
desfășurarea unei activități com- 
plexc. competente, de soluție 
nare operativă a sarcinilor.

In condițiile actuale, ridica 
ren nivelului combativității re 
voluționarc, a spiritului mili
tant partinic, examinarea de pe 
poziții critice a muncii ficvă 
ruj comunist constituie o sarci
nă de prim ordin pentru organi
zațiile de partid. Pornind de la 
faptul că socialismul este ca
racterizat printr-o largă demo 
frăție. dar și printr-o disciplină 
ferma, prin cinste, dreptate so- 
câală, comuniștilor le revine în 
primul rînd sarcina de a re- 
pzeze nta un model dc cinste, 
<'oi ' -titudinc. atitudine înainta
tă față de muncă, in viața 
obștească <i personală.

Plenara C.C al P.C.R. din 
3—5 noiembrie 1971 a jalonat 
■direcțiile activității ce trebuie 
desfășurată în vederea ridicării 
nivelului de conștiință, de a- 
firmare în viață a principiilor 
moralei comuniste. In acest 
sens, hotărîrile plenarei au stat 
și stau în atenția comitetului 
nostru orășenesc dc partid, con
stituind un îndemn prețios de a 
acționa cu hotărîre împotriva 
manifestărilor de indisciplină, 
dc încălcare n normelor de con
viețuire socială, a legilor tării

Pentru a realiza îmbunătăți
rea muncii ideologice, de educa
ție comunistă organele $i orga
nizațiile de partid din orașul 
Petrila acordă importanta cu
venită adunărilor generale ale 
organizațiilor de bază, ca fac
tori educativi de marc eficien
ță Dezbătînd principalele pro
bleme ale vieții colectivelor de 
muncă, adunările generale au 
un ro] deosebit de însemnat în 
sporirea combativității, promo
varea spiritului critic, a poziției 
intransigente față de fenomene
le negative.

Majoritatea organizațiilor de 
partid din oraș reușesc să im
prime adunărilor generale acest 
caracter combativ, de neîncă- 
duință în fața abaterilor. în
călcărilor prevederilor stătută 
re. obținînd rezultate bune în 
întărirea disciplinei. în mobili
zarea comuniștilor la îndeplini
rea sarcinilor de plan. Astfel de 
organizații sînt nr. 6. 2. 5 de la 
E.M. Petrila, nr. 2 de la prepa- 
rație, 2, 3 de la E.M. Lonea și 
multe altele.

Sînt numeroase exemple care 
ilustrează creșterea spiritului 
combativ, al responsabilității

comuniștilor. Cu toate acestea 
in ceea ce privește lupta împo
triva mentalităților retrograde, 
a indisciplinei mai sînt multe 
dc făcut, Cîtcvu caruri concre
te sînt edificatoare în acest 
sens. Ele dovedesc că mui sînt 
unn membri dc partid are nu 
manifestă o atitudine exigentă 
față de activitatea personală a 
altora, se împacă cu lipsurile 
din jurul lor.

La E.M. Lonea, Alexandru 
Snllay a săvîrșit infracțiunea 
dp furt din avutul obștesc. Pus 
în discuția adunării generale a 
organizației de bază nr. 5, în 
toc ca fapta Sa să fie înfierată, 
înumiți membri dc partid s-au 
solidarizat cu el. Comitetul dc 
partid al minei a procedat just 
luînd măsuri dc excluderea lui 
S. A. din partid. Tot la E.M. 
Lonc.i sînt cazurile unor 
membrj dc partid care au să
vîrșit fapte nedemne prin care 
au încălcat legile, precum și 
normele de protecția muncii, au 
produs daune avutului obștesc, 
insă organizațiile dc bază din 
care fac parte n-au luat măsu
rile cerute — e cazul organiza
țiilor nr. 7 și 8.

La E.M. Petrila nu s-a luat 
poziție combativă față de Ni- 
colae Mititclu care a săvîrșit 
infracțiunea de ultraj contra 
bunelor moravuri. De asemenea, 
recent, la Preparat ia cărbune
lui punîndu-se în dezbatere o 
faptă nedemnă săvîrșilă dc Li- 
viu Pop. unii membri de partid 
din organizația de bază nr. 3 
din care acesta face parte i-au 
luat apărarea, n-au fost de a- 
cord cu excluderea sa.

Un caz care evidențiază lipsa 
combativității s-a petrecut zile
le acestea în adunarea genera
lă a organizației dc bază nr. 4 
de la E.M. Petrila. Biroul or
ganizației de bază a pus în dis
cuția adunării generale pe șeful 
de sector, inginerul Marin 
Rădnt pentru diferite abateri 
săvîrșite. Referaiul biroului a 
înfățișat o serie de fapte grave 
comise de tov. Răduț Astfel, 
în repetate rînduri. acesta a 
manifestat o atitudine jignitoa
re față dc oameni, n-a ținut 
scama dc biroul organizației 
dc bază în luarea unor măsuri, 
a manifestat îngîmfare. atribu- 
indu-și ca fiind personale suc
cesele colectivului, ale sectoru
lui. a subapreciat necesitatea 
de a-și ridica nivelul său politic 
și ideologic. In cuvîntul lor. mai 
multi comuniști au întregit re
feratul biroului organizației de 
bază cu exemple concrete ce 
argumentau mai mult compor
tarea necorespunzătoare a șe
fului de sector, care a uitat că 
trăsăturile esențiale ale comu
nistului sînt. sau trebuie să 
fie. modestia, simplitatea, legă
turile tovărășești cu oamenii.

comportarea exemplară în fa 
mi lie, în societate.

S-nu găsit insă cîțivo membri 
dc partid, lipsiți dc spiritul 
'OlBbativității, dc principialii;! 
te partinică, care în loc să eon 
demne faptele inginerului FUI 
dnț S-nu făcut apărătorii accs 
tuia, neținlnd scama de prevede 
i >)e statutului partidului nostru, 
dc ajutorul pe care trebuiau să-l 
dea șefului dc sector nu ascun 
zîndu-i lipsurile sau făcînd pa 
radă dc unele rezultate, ci a 
rătîndu-i deschis, principial, (o 
vârășește abaterile săvîrșite.

O poziție străină concepției 
partidului nostru despre modul 
cum trebuie ajutat-un comunist 
care a săvîrșit abateri, a greșit, 
-iu dovedit în intervențiile lor în 
adunarea generală tovarășii 
Stelion Mafiei, loan Pop, loan 
Marchidan. Aceștia au dat do
vadă de o marc lipsă a spiritu
lui combativ, a exigenței parti
nice abandonînd aceste îndato
riri. atribute statutare în scopul 
de a se „pune bine" cu șeful 
de sector, scoțînd la iveală cu 
acest prilej nivelul lor politic 
scăzut.

In adunarea generală tov. 
Marin Răduț n-a luat atitudi
ne sănătoasă, de recunoaștere 
a lipsurilor, n-a ținut scama 
dc ajutorul tovărășesc pe care 
biroul organizației de bază a 
căutat să i-1 acorde. In loc de 
recunoașterea descinsă a lipsu
rilor a încercat să arunce vina 
pc alții, demonstrînd încă o 
dată slaba sa pregătire politică- 
ideologică.

Este necesar ca acest caz să 
stea în atenția comitetului de 
partid al minei Petrila, care să 
analizeze mai adine asemenea 
fenomene de tocire spiritului 
combativ, să ia măsurile cuveni
te pentru a curma orice tendin
ță dc sustragere de la respecta
rea prevederilor statutare.

Intrucît s-a constata’ lipsă de 
combativitate și în alte organi
zații de partid, ca de exemplu, 
la liceu, unde la fel din partea 
unora există tendința dc a as
cunde lipsurile, de a se solida
riza cu cei care săvîrșesc aba
teri. considerăm necesar ca în 
viitor comitetul orășenesc de 
partid să se preocupe mai mult 
de intensificarea muncii de edu
care a membrilor de partid, în 
direcția sporirii combativității, 
creșterii exigenței față de înda
toririle fiecărui membru de 
partid asigurîndu-se prin a- 
ceasta statornicirea unui climat 
favorabil exprimării libere a 
criticii, înfăptuirii în practică a 
prevederilor statutare, creșterii 
continue a roluluj organizați
ilor de partid în toate domeni
ile vieții sociale, în actuala e- 
tapă.

PE ECRANE
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O />ov«/r cu adinei 
sensuri morale rcrwo de 
I itus Popovic t fi regizată 
de Sergiu Nnolaescu. un 
film cu foarte largi sem 
nifiiații umane. Acțiunea 
'e petrece in anul 1944 
intr-un sat aflat mb o- 
cupație germana din Ar
deal. Un țăran a licit un 
ofițer german. Comanda- 
lura botărâște ca, dacă in 
24 de ore nu se află vi
novatul, vor fi împuțeați 
notarul, preotul, medicul 
salului fi soțiile lor. In 
aceste circumstanțe preo 
tul apelează la Ipu. ne 
bunul satului, .tgabond 
visător dar cate cunoaște 
bine pe toți sătenii fi ar 
putea alia. Dar Ipu e de 
o imensă umanitate și se 
sacrifica el Romantic fi 
copilăros, acceptă, dar cu 
anume condiții care vi» 
vădi micimea sufletească 
>t notabilităților satului 
Ipu nu va fi omorîl de 
oarece chiar în acea di
mineață trupele nemțești 
sînt alungate din sat.

Filmul propune specta-

torului un original punct 
de vedetei pun felul de 
a gindi, apret m fi judeca 
oamenii fi realitatea, al 
unui copil. Prietenul Im 
este Ipu, cu care se joaca 
și retrăiește momente din 
viața fi lupta fratelui său, 
ilegalist, împușcat de si
guranța. Prin ochii 
lui băiețel, cu un toarte 
accentuai sentiment 
dreptății, se clădește 
filmul. El păstrează

al 
tot 

o 
tagine luminoasă despre 

/ratele său și disprețuiește 
pe toți acei oameni cruzi 
și necinstiți care îi îmon 
tnară. $i, în final, după 
o noapte cind adevăratul 
caracter al tuturor se v<i 
manifesta in forme groa
se, îi condamnă pe toți 
la mdarte în conștiința 
lui (de unde și titlul fil
mului). Memorabila este 
petrecerea nocturna, anto
logică pentru linemato 
grafia romanească. Con 
St run cu inteligență ai 
scene id ilic-co pilor ești fi 
rememorări cu un perma
nent accent de gravitate.

•Ar alunei i am condam
nat pe toii la moarte" e 
un film de analiza reali
zat dmtr-un punct de ve
dere neașteptat, dar deo- 
<ebit de fructuos. Sfîrșitul 
sau prin /malul deșt bis e 
impresionant.

Structural pe alternanța 
irecut-prezent, filmul le
zează de simboluri desci
frabile, in ultima instanță 
el fiind o metafora de o 
deosebită expresivitate. A- 
devărul despre fondul u 
nian se revelează doar în 
momentele de trăire-li
mită. După o astfel de 
experiența, copilul sortește 
la moarte lumea impură 
fi lașă care-l înconjoară, 
ceea ce, in ordinea sem
nificațiilor, exprima o re
nunțare nu numai la a 
cești cițiva oameni, ci la 
o lume, la un trecut. Nu 
inlimplitor acțiunea e 
plasată intr-un punct is
toric nodal — 1944, cind 
istoria respinge nu numai 
fast ismul cu atrocitățile 
lui. ci și o societate de 
gradata, in care valorile

<4

umane (binele, adevărul, 
dreptatea) au fon perver
tite.

In rolul lui Ipu, Amza 
Peltea este perje-1. De a- 
temenea, băiețelul, exce
lent interpretai de Cris
tian So/ron, amestec de 
i andoare și gravitate, 
Ioana Bubă, in mahala
gioaica preoteasă (soră cu 
băiețelul), face un rol de 
foarte bună calitate. Rol 
interesant este șt al lut 
Ion Besoiu (popa) in apa
rență bun și generos, hi 
realitate poltron, demagog 
și cinic.

Prin filmul „Și atunci 
i-am condamnat pe toți 
la moarte" (după „Moar 
tea lui Ipu" de Titus Po- 
povicî) cinematografia ro
mânească se 'îmbogățește 
cu o creație de indubita
bilă valoare in care ex
celența scenariului și a re
giei (totuși filmul ci ști ga 
prin condensare) dnt er 
vite in același fel de in
terpretări memorabile

Comandă, sus !

Pentru creșterea 
capacității 

de fabricație 
la oiine

In vederea sporirii capacită
ții de producție a fabricii de 
piine Lupcni. sub îndrumarea 
organizației dc partid, conduce-' 
rile Industriei de morărit și pa
nificație Petroșani și a fabricii 
au luat <> scrie de măsuri pri
vind întărirea disciplinei in 
muncă, utilizarea intensivă a 
suprafețelor de coacere. In ur
ma măsurilor inițiate se obține 
un indice intensiv de 12 kg 
Pe metru pătrat, folosirea lotu
rilor de făină in amestec și e- 
fectuarea probelor de coacere 
la fiecare lot de făină, elabo
rarea normelor de muncă/cap 
de muncitor, in funcție de spe
cificul fiecărei unități ș.a. care 
în final contribuie la îmbună
tățirea condițiilor materiale ne
cesare pentru fabricarea pîinii.

Antrenate in întrecere socia
listă. brigăzile conduse de IOAN 
MATEIAȘ. NICULAE CON
STANT! NESCU și IACOB 
SMĂRT1NIAN, respcctînd nor
mele tehnologice de fabricație, 
reușesc să-și îndeplinească sar
cinile de plan și să asigure 
populației orașului Lupeni o 
cantitate zilnică de 18 tone pii
ne dc bună calitate.
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Prima rafinărie
de petrol din lume

| s-a construit... lingă 
Ploiești

I Istorie petrolului conscmneo- 
zo creorca primei rafinorii din

Ilume in anul 1857. Ea o lost 
construită Io Rifov, o mică lo-

Icolilate din opropiereo Ploiești
lor, de către antreprenorul porti-

I cu lor Mehedințeonu. După doi 
oni ou luot ființă rofinârii in 
S.UA.

I Decenii de experiența situ
ează astăzi țaro noastră in rin- ■

Idul principalelor constructoare șl | 
exportotoorc de utilaj petrolie»

Idin lume. Rolinării sau diverse 
ogregole rcolizote in Romănio

Isint cerute in străinătate $i lu
crează pe oproopc toate con-

Itinentele lumii. La montarea, 
ca și Io întreținereo acestor in-

■ staloții complexe sînt solicitați | 
I specialiști români. I

i 
I 
I

I 
I 
I

| De unde derivă numele 
satului Dulcele

Solul Dulcele, din județul A- 
Irad, iși are originea numelui 

de Io o străveche îndeletnici- 
Ire o locuitorilor săi : albinori- 

tul. Au fost găsite documente 
Icore atestă practicarea stupori- 

tului, în această localitate, în- 
Ică in urmă cu o jumâtate de 

mileniu. De altfel, existența, in 
Banat, o harnicelor și folositoo- 
Irelor insecte este semnalată de 

izvoare istorice mult moi vechi, 
I specialiștii apreciind olbinări- 

tul din această zonă a fi unul 
I dintre cele moi vechi din Euro

pa.

I Apicultorii din Dulcele res
pectă tradiția profesiunii lor. 
Ei iși perfecționează cunoștin-

Ițele in cadrul unor cursuri or- 
gonizote de cercul apicol din 
* Sebiș, ior copiii lor invoțo stu- 

I păritul.-participînd la lecții teo
retice și proctice special ținute 
pentru ei de către apicultori 
cu more experiență.

Itî.P.P.M. — in miezul preocupărilor

Un semnal la care să fim 
receptivi cu toții!

Intr-lina din zilele lunii trecute, 
la E. M. Dîlja s-a depistai in aba
tajul cameră nr. 2, straiul 5. blocul 
11. concentrații dc metan dc peste 
5 la sută „în pînză" la tavan și în 
zona frontului dc lucru. Cauza pe
riculoasei acumulări ? Sistemul dc 
aeraj necorespunzător, atît ca pro
iectare, cit și ca mod de realizare. 
Se cuvine consemnat faptul că nici 
un muncitor de la front habar n-a- 
vea de climatul „minat" în care 
lucra... Și nici posibilitatea dc a a- 
junge la detectarea sursei nocive, 
de a cunoaște starea dc fapt nu prea 
exista... Căci, minerul din acel 
schimb. Traian Onea, nu avea asu
pra dinsului nici un fel de detec
tor de metan. Maistrul miner Cor
nel Prața nu controlase metanul, 
fiind „ocupai" cu alte probleme, 
iar singurul măsurător dc gaze ce 
se afla în schimbul respectiv în 
subteran era antrenat în lucrările 
dc sudură...

teran s-a scris și s-a discutat mult. 
Ceea ce insă surprinde este totala 
nepăsare și lipsa dc răspundere ma
nifestate din partea unor cadre res
ponsabile, de la miner șef dc schimb 
pînă la factori din conducerea ex
ploatării. Și se știe doar că în mine
rit neglijențele și abaterile dc la nor
mele și măsurile dc protecție a mun
cii pot avea urmări grave. O 
neglijență, o abatere, și metanul pân
dește... Nu facem dccît să repetăm 
ceea ce s-a mai spus: cercetările și 
studiile efectuate au demonstrat că 
și scânteile de lovire și frecare oțel 
pe oțel, oțel pe rocă sau rocă pc 
rocă pot provoca, în anumite con
diții, aprinderi ale metanului.

Iată de ce am considerat că nu-i 
neavenit încă un semnal dc alar
ma la care trebuie să fim recep
tivi !

n scopul cultivării dragos
tei față de frumuse
țile și bogățiile ținutului 

natal,’ al dezvoltării dragostei față 
3e patrie, față de trecutul dc luptă 
al poporului nostru, pionierii de pe 
întreg cuprinsul patriei sînt anga
jați, de la mic la marc, în acțiunea 
„Căutătorii de comori" In această 
sferă dc preocupări s-ati antrenat 
și câteva unități din Valea Jiului.

Școala generală nr. 6 Petroșani, 
frumos ornamentată de către mem
brii cercului dc artă plastică, cu o 
expoziție atrăgătoare a cercului dc 
cusături folclorice parc a fi o a 
doua casă a pionierilor. Din toate 
sălile cărora pionierii le-au împru
mutat amprenta pasiunii lor, una 
atrage privirile in mod deosebit. 
Este cca care adăpostește muzeul de 
etnografie și minerit. O adevărata 
comoară. Din exponatele frumos a- 
șezatc. cu ușurință am putut de
duce pasiunea cu care micii cău
tători au scos la iveală preocupările 
localnicilor din cele mai vechi tim
puri. Exponatele reprezintă azi o 
valoare deosebită prin faptul că a- 
testă trecutul acestor locuri. Pio
nierii au sesizat valoarea • acestor o- 
bicctc și printr-un efort comun le-au 
strîns, reușind să facă dintr-o ca
mera rece un adevărat muzeu de 
istoric.

Am pătruns ai multă plăcere în 
taina exponatelor care se înșiruiau 
de-a lungul rafturilor. Toate sînt 
inedite prin originalitatea lor, dc la 
costumele naționale din diferite zo
ne ale țării, care sînt o expresie 
complexă a gîndirii și capacității 
creatoare a celor care le dau viață, 
la obieaele pentru industria casni
că : vîrtelnițe, sucală, suveici, do
vezi ale măiestriei artistice a po 
porului nostru. Femeile din satele 
de munte, în puținul răgaz se ocu
pau și de confecționarea unor fru-

moașe obiecte : prosoape, pcșchirc, 
batiste cu care-și împodobeau odaia 
de primire a musafirilor. Impresio
nează apoi originalitatea furcilor de 
tors, care mai de care mai frumos 
ornamentate. Motivele de pc furci 
denotă măiestria păstorilor care, în 
timp ce turma păștea în liniște pe 
culmile munților, se îndeletniceau 
cu modelarea în lemn. Nu lipsesc 
nici vasele indispensabile oierilor :B3BBE3SBBEiaaBt9BBBB 

„Comoara" 
căutătorilor 

dc comori
HK[£BBSraE3H0iaeaf3SD

donițe, butica pentru smrntină, gă 
Icți pentru mulsul oilor, vase pen
tru măsuratul laptelui, făcăleț, cau- 
cul de băut apă. străchinile din 
lemn. In muzeu a fost introdus un 
capac al unei lăzi dc zestre cu reale 
valențe artistice.

Trccînd la etapa „aurului negru” 
muzeul scoate la iveală prin expo
natele sale o adevărată galerie de 
unelte specifice domeniului mineri
tului : lămpile dc mină de diferite 
tipuri, un turn și o rampă de puț, 
un ventilator cu aer comprimat, cio
canul de abataj și numeroase alte 
obiecte de lucru sau dc protecție. 
Toate acestea reprezintă doar înce

putul micului muzeu care va fi în 
viitor îmbogățit cu noi exponate. 
Pionierii, făuritorii acestui muzeu 
au mers mai departe, organizînd 
chiar o secție de ziaristica și cărți 
didactice. Astfel, într-o ramă pen
tru a fi ferit dc deteriorare, se 
află ultimul număr al ziarului local 
„Zori noi" și nr. 6 256 din 6 de
cembrie 1969 al ziarului „Stea
gul roșu", număr festiv apărut 
la împlinirea unui sfert de veac de 
activitate a presei comuniste din 
Valea Jiului. Valoarea exponatelor 
constă în aceea că prin ele se trans
mite atmosfera vieții din trecut, 
prilejuind astfel o evidentă compa
rație cu prezentul.

Antrenarea elevilor în activitatea 
dc colectare a materialelor care a- 
testă trecutul localității, a preocu
părilor și obiceiurilor localnicilor, 
■ onstituic un puternic mijloc dc îm
bogățire și consolidare a cunoștin
țelor, de educare patriotică. Regre
tabil este, ca deși acțiunea este lan
sată din anul 1969, puține școli au 
avut preocupări in această direcție 
deși în toate localitățile, in fiecare 
casă „zac” tara să fie culese obiec
te dc o reală valoare etnografică. 
Cine ar putea să le dea viață dccît 
pionierii conduși de instructori ini
moși ?

Pasionați ca întotdeauna, pionie
rii așteaptă doar semnalul dascălu
lui. .<1 comandantului instructor ți, 
asemenea unor mari cutezători, vor 
ști să descopere tot ce este mai re
prezentativ pentru chipul patriei, 
să ofere cu plăcere școlii, cele mai 
autentice descoperiri; exponate et- 
nogralicc, documente, fotografii, a- 
mintiri, colecții de cele mai diverse 
genuri pentru a da viață „focului 
viu" al memoriei pămîntului româ
nesc.

Dumitru CORNE.A
. Consiliul municipal al pionierilor

Despre pericolul pe care îl pre
zintă acumulările de metan in sub-

..Așa s-a obișnuit!
Intii și-ntii, vrea să știe toți că 

el are o pretenție : curățenia. 
A expus-o clar și răspicat, de 
la început, tuturor celor din 
„grupa" sa. Și de atunci, fie
căruia i-au intrat in obicei 
„spusele" șefului. Ba încă, Ra- 
fila Mandrea, bucătăreasă, mer
ge cu exigențele atit de depar
te, incit, seara, la plecarea din 
bucătărie, lasă totul intr-o cu
rățenie desăvirșită. Un amănunt 
important ; la unitatea T.A.P.L. 
nr. 71 „Poringul" Petroșani, ser
vesc masa peste 160 de persoa
ne. Plus abonații la cantina de 
bloc. Și veniturile ? ...Cu un 
specialist in ale gastronomiei 
ca GRIGORE ILIEȘ, asemenea 
întrebare nu-și are rostul. Pes
te o sută de mii lunar. O cifră, 
nu glumă !

Șeful bucătar, „specialistul", 
cum i se mai spune, un blond 
mărunțel, cu obraz rotund, me
reu cu asprime in priviri, nu 
pare un „bălan" pretențios. 
N-o atins încă 34 de ani, și to
tuși, la anii lui, Grigore, nu
me cunoscut de tot cartierul, 
a trecut prin toate sitele mese
riei. Calificat la locul de mun
că, a urmat apoi cursuri de 
specializare la Mamaia, și in- 
fine, practica îndelungată, l-a

ridicat in mica și importanta 
breaslă o maeștrilor culinari 
din Vale. Omui cu halal și bo
netă albă a depășit de mult 
hotarele anonimatului : „Sini 
din zori și pină seara tiniu aici, 
in bucătărie. Abonații, - că 
pentru ei sintem aici, - să nu 
ne ocolească miine... Așa m-am 
obișnuit... II înțeleg bine pe o- 
mul care vine la ghișeu să-și 
ridice mincarea, pentru că, da
că el a trudit la locul lui de 
muncă, se cuvine, ca noi, cu 
modesta noastră meserie, să-i 
facem o bucurie. Mincarea da- 
câ-i gustoasă, hrănitoare, e cu 
totul alta, decit și-ar pregăti-o 
in pripă, acasă. Și credeți-mă 
că este bine așa".

Grigore e sever, dar vorbele 
izvorite din suflet bat tot la 
poarta sufletului. Cind nu-i ce
va in regulă, îl auzi :
- De ce vorbești urit, de ce 

ocârăști ? Uită-te cum ești piep- 
tănotă. Dacă aici, intr-o insti
tuție, vii așa, cum ii fi acasă ? 
Nu uita că ești bucătăreasă și...

Grija gătitului - e și ea „pla
nificată" : citeodotă gătește 
ciorbe „oltenești", dar nu uita 
specialitățile cosei : „cotlete a 
la Paring", „sărmăluțe cu mâ-

GRIGORE II.IEȘ

măliguță". Și cile alte bună
tăți !

II privesc pe Grigore llieș și 
parcă mă aud vorbind : „Nu 
trebuie sâ fii un om extraordi
nar, meseriile au rostuirea lor, 
și dacă știi să faci din mese
rie ceva care să merite să fie 
incrustat pe răbojul vremii, 
ești demn de admirat".

I. DUMITRU

Valea Jiului oferă condiții optime pentru

DEZVOLTAREA SECTORULUI ZOOTEHNIC
Să le valorificăm din plin !

Răspunzind sarcinilor mobili
zatoare ce le stau in față in a- 
ccst cincinal, crescătorii de a- 
nimale din Valea Jiului s-au 
străduit să obțină rezultate bu
ne in domeniul zootehnic, care 
să Ie permită creșterea efecti
vului de animale in anul 1972.

Astfel, față de anul trecut, 
s-a înregistrat o creștere a nu
mărului de -^aurine cu circa 
1 000, in prezent existind peste 
io 300 capete de bovine ; de a- 
semenea, a crescut efectivul de 
ovine, cu aproape 2 000 capete, 
ajungînd in prezent la aproape 
29 000 capete, iar la porcine se 
înregistrează o creștere de 1800 
față de anul trecut.

Aceste creșteri, se datoresc 
in primul rînd faptului, că, ță
ranii individuali crescători de 
animale au primit un sprijin 
deosebit prin reglementarea legi
lor privind contractarea anima
lelor și produselor animaliere, 
prin care se asigură țărănimii 
atit venituri sporite cit și can
tități mai însemnate de furaje 
concentrate, pentru animalele 
contrat late.

Organele și organizațiile de

partid și consiliile populare din 
municipiul Petroșani, s-au preo
cupat in permanență de prelu
crarea și popularizarea avanta
jelor create țărănimii prin con
tractare. Astfel, pentru realiza
rea sarcinilor de plan pe anul 
1972. care constau din contrac
tarea și prelucrarea a peste 2 000 
taurine, peste 1 800 porcine, 
1 500 miei, 800 oi. precum și can
tități însemnate de lapte tie va
că, caș tic oaie, lină, ș.a. s-au 
organizat colective formate din 
salariații consiliilor populare 
orășenești și comunale, dcpu'ați. 
reprezentanți ai întreprinderilor 
contractante, care, in deplasările 
lor pe teren, au susținui aceas
tă importantă acțiune jtolitică și 
economică.

Pentru a veni in sprijinul 
crescătorilor de animale din lo
calitățile Văii Jiului, s-a stabi
lit prin hotărirea Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
municipal, ca fiecărui crescător 
tie animale, care contractează 
cel puțin un porc, să i se asi
gure. pe lingă cumpărarea a 300 
kg porumb și obținerea unei

cantități de 300 kg. mălai, la 
prețul oficial. Pentru crescăto
rii de animale care contractea
ză lapte dc vacă, pe lingă drep
turile cuvenite in baza contrac
tului, se asigură cu prioritate 
pășunile cele mai productive, 
aproape dc casă, după preferin
țele crescătorilor de animale.

In cadrul municipiului Petro
șani, unde există suprafețe în
tinse de pășuni și finețe, 
(peste 35 000 ha.), se vor lua mă
suri pentru fertilizarea acestora, 
folosindu-se in acest scop, in- 
grășămintele chimice, peste 100 
tone azotat de amoniu, pe o su
prafață de 250 ha.

I)e asemenea, se va organiza 
fertilizarea pășunilor și finețe- 
lor prin tir’ire, la peste 15(1 ha. 
Tot pentru îmbunătățirea și în
treținerea pășunilor din supra
fețele existente in Valea Jiului, 
se vor defrișa «le arborele dău
nătoare peste 500 ha. din caro 
cu credite alocate de la buge
tul statului mai mult de 200 ha. 
iar restul de lucrări, prin con
tribuția crescătorilor de anima
le.

Intensificând aportul obștesc 
a] crescătorilor de animale din 
localitățile municipiului Petro
șani se vor efectua lucrări de 
igienizare a pășunilor, prin 
stringerea de pietre, cositul bu
ruienilor. distrugerea mușuroa
ielor etc. pe o suprafață de a- 
proape 400 ha. Aceleași lucrări 
se vor efectua și pe suprafețele* 
de finețe, terenuri proprietăți 
personale, ale crescătorilor de 
animale din toate localitățile 
Văii Jiului.

In urma acestor măsuri, caro 
au început deja să fie aplica
te, precum și a celor preconiza
te a se lua in continuare, «le 
către consiliile populare orășe
nești și comunale, considerăm 
că in Valea Jiului sini asigura
te condiții bune pentru ca efec
tivele de animale să crească și 
mai mult, creindu-se astfel po
sibilitățile reale ca și acest sec
tor deosebit de important să 
contribuie la fondul centralizat 
al statului cu cantități tot mai 
însemnate de produse animaV- 
ere.

Ing. agr. Elena ZEȚA 
Secția agricolă Petroșani

Relicve arheologice
Cercetări efectuate pe dea

lul Ciomoga, din județul Vaslui, 
ou scos Io iveală in diverse 
straturi, unelte de silex, urme 
de locuințe din perioadele cul
turilor „Criș" și „Cucuteni". cio- 
cone din piatră, vase din lut 
ors lucrate cu mina, idoli stră
vechi din ceramică, vîrfuri de 
săgeți, orme și diverse obiec
te din oramă. bronz și fier, 
harnașa mente pentru coi. brăz- 
dare vechi de fier, unelte pen
tru tors și țesut, un zdrobitor 
pentru struguri, ceramică și o- 
biecte de origină daco-romonă, 
vestigii bizantine și feudale. 
Pe bozo relicvelor, arheologii 
trog concluzia că in aceasta 
zonă prezența ființei umane s-o 
perpetuat, neîntrerupt, cel pu
țin 50 000 de ani.

O atestare a tradiției 
medicinei chirurgicale I 

românești
Ziarul „Vestitorul românesc" 

din anul 1843 insera următoa
rea știre : „joi, la 25 februarie 
1843 s-o făcut exomen de o- 
notomie în Spitalul Colțea, e- 
xamen core incă nu s-o mai 
văzut in țara noastră și la care 
au fost de față marele logofăt 
al dreptății Borbul Știrbei, e- 
forii spitalului si o mulțime de 
olți boieri, profesori și doctori. 
Examinatori au fost prolome- 
dic N. Guși și cu ceilalți oi co
misiilor. Răspunsurile la toate 
întrebările ce li s-au făcu’ șco
larilor studenți, dovedeau în
vederat și pătrunderea învăță
turilor și sirguințo domnului 
Kretzulescu, doftorul și profeso
rul lor, incit ascultătorii toți au 
rămas și mulțumiți și încredin
țați că și în România, începutu
rile. deși mici, pot insă produ
ce sporuri dorite".

Această știre se referea la 
primul examen dat de elevii 
Școlii de mică chirurgie, înfiin
țată la 10 ionuarie 1842, 'o 
Spitalul Colțea, prin strădanie 
tinorului diplomat al Academ 
ei de medicină din Paris. M 
Kretzulescu. doctorul core '-o 
conv:ns pe domnitorul Alexan
dru Ghico de necesitatea creă
rii unei asemenea școli. In ur
ma examenului menționat au 
fost atestați primii felceri șco
larizați, „cu învățătura de a luo 
singe, a pune lipitori, ventuze, 
vezicători, a scoate și curăti 
dinți, o altoi și în sfirșit toote 
cite se ating de mica chirurgie".

Mistreț alb
Un fenomen rar o fost sem

nalat in fondul de vînăloore ol 
județului Bistrita-Năsoud. Pădu
rarul Grigore Popîrțac a împuș
cat recent, Io Volea Mare, din 
masivul Rodnei. un mistreț... alb 
Este vorba de o femelă de o- 
proximotiv trei oni. Inginerul 
Rosier Rudolf, de la Inspecto- 
iQtul județean de silvicultură, 
afirmă că e un coz de o extre
mă raritate.

S.UA
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însemnare

VINO HIENE

Consfătuire pe tema muncii 
agitatorilor

(Urmare din pag. 1)

intregii munci de propagandă des
fășurată de agitatori.

Din partea biroului Comitetului 
municipal de partid, tovarășul Io- 
ftel Cazan a recomandat celor pre- 
acați sa se preocupe de transmite
rea fn rîndul colectivelor din care 
fac pane a schimbului de opinii fă
cut ai prilejul consfătuirii.

In încheierea dezbaterilor a luat

cuvînuil tovarășul Nicolae Andro- 
nache, care a răspuns unor probleme 
actuale ale muncii agitatorilor, re
comandând pariicipanților la con
sfătuire să se preocupe îndeaproape 
de lărgirea continuă și stimularea 
inițiativei agitatorilor pentru îmbu
nătățirea stilului și metodelor lor 
de munca, de orientarea întregii ac
tivități în munca politică de la ont 
la om spre o eficiență tot mai 
sporita.

Ztlnit piimim din purica citilori- 
lor scrisori care ne solicită aju
torul redacție» în rezolvarea unor 
probleme caic, pc aha cale nu 
și-au găsit soluționarea. Nu puține 
dintre acestea sesizează deficiențe 
privind felul cum muncesc atelierele 
cooperației de rcp.uarea aparatelor 
radio ș> T.V. Mai multe din aces
te scrisori an fost date publicității, 
altele trimise conducerilor coopc- 
rativelm respective pentru luarea de 
măsuri. Răspunsurile primite de la 
acestea caută sa justifice aspectele 
relatate de cititori, prin lipsa dc 
personal, piese de '■chimb etc. Ni
mic concret cu privire la măsurile 
luate pcnnn ca lucrurile să intre 
m normal. Drept consecință sc-t. a- 
rile și reclamațidc nu contenesc.

Iată, de exemplu, ce ne scrie ci
titorul Nicolae D. Popescu din Vul 
can, strada Fîntînelor nr. 18/2 :

„In ziua de 7 decembrie 1971 am 
cumpărat un aparat de radio recep
ție tip „ Albatros". Defect indii-se, 
în ziua dc 15 a aceleiași luni am 
apelat pentru remediere la atelie
rul cooperativei „P.trîngul" din 
Vulcan, unde, după ce mi s-a decu
pat talonul din scrisoarea de ga
ranție, aparatul a lost reținut cu 
promisiunea ca în termen dc 5 zile 
va G reparat.

Prezentîndu-mă în ziua de 21 de 
cembric pentru a-mi ridica apara
tul am fost primit Jc responsabilul 
unității, iov. Blaj, care mi-a comu
nicat că nu s-a făcut comandă pen
tru piesa care trebuie înlocuită la 
aparat. A doua zi am intervenit la 
conducerea cooperativei „Parîngul" 
dc unde însoțit de vicepreședintele 
ei am mers la atelier. I

discuțiilor pmute cu responsabilul 
mi s-a fixai un nou termen, 25 de
cembrie. Din 25 decembrie pini în 
ziua de 30 am toi lost aminai spu- 
nîndu-mi se, veniți mîine. Justifi
carea; au intervenit și alte defec
țiuni b aparat. Bineînțeles nici a- 
rrt ultim termen nu a fost respec

tat. In cursul lunii ianuarie am fost 
de 7 ori la atelier, iar în februarie 
nici nu mai știu de cîie ori, ca pmă 
in ziua de azi 18 februarie, cînd vă 
-crin, situația sa nu se schimbe cu 
nimica.

Plătesc abonamentul pentru apa 
rai, bat zilnic drumul aiclici ului, 
pierd timpul meu liber destinat o- 
Jihnei, ma enervez dar nu reușesc 
să rezolv nimica. In 60 de zile nu 
tm ajuns la nici un rezultat. Rog 
redacția să mă ajute să-mi soluțio
nez problema care inii cauzează atî- 
tea neplăceri".

Considerăm că nemulțumirea citi
torului nostru este deplin justifi
cată. Lipsa de respect față de cerin
țele cetățenilor care apelează la ser 
viciile unităților cooperatiste nu arc 
c căuta in unitățile de deservire pu

blică. Relațiile client-unități dc de
servire, trebuie să sc bazeze pc cinste 
și corectitudine. Purtînd cetățeanul 
luni dc zile pe drumuri, aminîndu-1 
dc pe o zi pe aha. atelierele de 
reparații își pierd creditul acelora 
care apelează la serviciile lor, șt ca
te doresc să fie serviți conștiincios 
și prompt, cu atît mai mult că re
medierile solicitate, cum este în ca
zul de față, se cer să fie executate 
in baza unei dc garanție
caic obligă.
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„Unde
am lucrat
noi, acum

este
mai frumos"

'mare din pag. 1)

mineoță. Și coloanele de tineri cu 
lopeți, greble, tirnâcoope, treceau 
disciplinate spre a-și lua în pri
mire posturile. Fiecare grupă o 
muncit cu sirg și fiecare tinor 
slirșitul zilei a fost îndreptățit 
spună ; „Unde am lucrat noi 
cum este moi frumos".

Pentru o-i edifico pe cititori 
ce privește proporția participării 
fn locul obișnuitelor nume de ti
neri core s-au afirmat pe frontul 
muncii patriotice, in acțiunile gos
podărești. vom înscrie o cifră : 
peste o mie de tineri.

Desigur, totul o fost fru
mos; n-o fost singura zi din 
această primovoro, din acest an ; 
e*e vor fi nenumărate, orașul va 
străluci întotdeouno de curățenie 
grație hărniciei neobosiților elevi 
de Io cele sase școli vulcănene.

Io 
so 
a-

în

0 PROPUNERE
In numele unui grup de muncitori din sec

ția brichetaj (întreținere mecanică, cu regim 
de lucru de Ia ora 6 la 14,15) a Preparațici 

• cărbunelui Corocști, tovarășul CONSTANTIN 
I’ARTAICIIE (Vulcan, str. l’reparației nr. S, 
bloc. F 6, ap. 1) ne solicită sprijinul in rezol
varea problemei aflării grupei sanguine.

Propunerea celor care semnează, in final, 
scrisoarea (Constantin Partaiche, Ludovic Tul- 
bureanu. Tudor Șarpe, Petru Marica. Zoltan 
Lăcătuș. Florian Petruț. Emilian Micu, Titus 
Miruță) este ca ..tovarășii care se ocupă cu 
luarea grupei sanguine de la policlinica din 
' ulcan să sc deplaseze într-una din zile, la 
preparai ic, si să rezolve la locul nostru de 
muncă această problemă".

Intrucit nu 
propunere, o 
vulcănenc.

(3dz

. DAVID

scrisoarea

A4\y

ni sc pare... deplasată această 
înaintăm conducerii policlinicii

ANONIMA

tot la fel v-aș fi răspuns. Adică : bună. Dv. 
ați observat că, in piața mare a Petroșaniu- 
lui, pe locul unde altădată sc vindeau zarza
vaturi acum sc vinci... ghiocei, linguri, fuse și 
lină, dar n-ați observat că, tot pe-acolo, sc 
fac mai multe lucrări de modernizare, n-ați 
văzut că afară, dincolo de hale, s-a deschis 
un magazin specializat.

Așa că, după părerea mea, indignarea dv. 
n-are ..acoperire".

0 Soarele răsare la ora 6,01 
și apune la ora I8.4C. Zile tre
cute din an 90. Zile rămase 
— 276

IAI NIMEN1T

© 1907 — S-a născut I r.m- 
cisc P.mn. militam comunist, 
erou al luptei împotriva fascis
mului (m. 1941) 0 ’946 - \
murit Viaor Ion Popa (n 1X95). 
scriitor și om de teatru năsail 
la Bîrlad. Publicist, poci, pictor, 
scenograf, director de scena, dra 
matilrg. profesor la Conservato
rul din București și animator al 
teatrului de masă. In dramatur
gia lui precumpănesc piesele de 
atmosferă și moralizatoare („Citi 
ta", „Take, lankc și Cadîr"). Ca 
prozator : „Vclcrim și Vcler 
Doamne", ..Sfîrlează și fofează" 
etc. 0 1968 - Constituirea I r 
derației emiratelor arabe din gol-

I l 0 |952 
executat Nicos Bcloianis, erou al 
poporului grec, militant al miș
cării muncitorești, membru al 
C.Q al Partidului comunist 
0 1892 — S-a născut Sanzo 
Nosaka. președinte al Partidului 
Con'iiinist din Japonia 0 1853 
— In Olanda s-a născut Vin
cent van Gogii (iu. 29. VII. 
1890), pictor, desenator și gra-

u". Ura am _ l a ora 
ala dc repetiții, o scara 
ta peniru tinerii dc la 

sectorul V a) exploatării mi
niere.
o CLUBURI - Petrila. De 

la ora 20 sc va Organiza o „joîe 
a tinerelului" pnuru sectoarele 
VIII, IX ș» X dr la exploatata 
miniera; Aninoam . De la ora 
18. o expunere despre ..Consti
tuirea Partidului Social-Demo
crat al Muncitorilor din Ruma
nia", „Joia tinerelului" după ora 
20, \nltan ■ — In sala de șe
dințe, la ora 17, o întilnirc cil 
elevii a cărei temă e actuală : 
orientarea profesională — „Ale
gerea meseriei și cerințele socie- 
’.iții" Participa elevi ai școli- 
Ini de cultură generală și ai 
școlilor profesionale; Lupeni — 
l a oia 17. un micro-spectacol 
cu montajul litcrar-muzical „Ța
ră scumpa, mîndră floare" ur
mat de o „joie a tineretului".

PETROȘANI - 7 Noiem 
brie: Și munci i-ain condamnai 
pc loți la moarte; Republica . 
Sprijiniți-) pe șerif; PETRI LA : 
Noaptea nunții în ploaie; LO
NEA — Minerul: Tick... rick... 
tick...: AN1NOASA : Băieții din 
sirada Pali; VULCAN : Secretul 
planetei maimuțelor; PĂRO
ȘI NI Departe in apus; LU- 
PEN1 - Cultural: Decolarea; 
UR1CAN1 : Turnul de arama.

Proitoexpres

mergem
0 CASA DE CULTURA 

— Petroșani. In sala de lectură, 
la ora 17, expunerea „Familia 
socialistă — verigă de baza a

La tragerea concursului Pro- 
noexpres nr. 13 din 29 martie 
a. c. au ieșit cîștjgăioarc urmă
toarele numere :

Extragerea 1: 27 40 12 45 
38 2.

Fond de premii : 
lei.

Extragerea a Il-a : 
10 7.

Fond dc premii : 972 31

1 881 777

9 43 18

l.informații utilitare

JOI 3u MAR III-
PROGRAMUL I : 6,C0 Mu

zică și actualități; 7.00 Radio
jurnal; 8.00 Sumarul presei; 9.30 
Odă limbii române; 10,00 Btde- 

știri; 10,05 Cintcc și joc 
someș; 10.30 Clubul călă
ii,00 Buletin de 

11,05 Melodii; 11,15 Dm 
socialiste; 1 1,30 Prmru prietenii 
muzicii corale; I.’CC Discul zi
lei; 12,15 Recital «.le operă; 12.30 
Intîlnire cu melodia populara și 
interpretul preferat; 13.00 Ra
diojurnal; 13,15 Avanpremieră 
cotidiană; 13,30 lot înainte; 
I4.C0 Compozitorul săptâmînii;
14.40 Tineri interpret ti eînte- 
ctiltii popular; 15,00 Buletin dc 
știri: 15,05 Tribuna radio; 15.25 
Pagini din muzica de estradă; 
16.00 Radiojurnal; 16.15 Muzică 
populară; 16.35 Corul Casei dc 
Cultură din municipiul Suceava; 
16,50 Publicitate radio; 17,CC 
Antena tineretului; 18,C0 Orele 
scrii; 20,00 Tableta dc scara: 
20,05 Zece melodii preferate;
20.40 Cîntece populare; 20,55 
Știința la zi; 2).C0 Revista șla
gărelor; 21.30 Bijuterii muzicale: 
21.45 Din lirica populară — me
lodii și versuri; 22,00 Radiojur
nal; 22.30 Concert dc scară; 
22,55 Moment poetic; 23.CO 
Concert dc seară (continuare): 
24,00 Buletin de știri; 0,03—6.C0 
Estrada nocturnă.

țÂ. 25 de minute cu Păcală și 
Păi alici; 9,30 Muzică populară 
interpretata dr orchestra Ansam
blului „Ciocirlia"; 10,00 Curs 
<lc limba engleză. Lecția a 9-a; 
>030 Sclccțiuni din „Promena
da duminicala" 11,00 Campio
natul mondial dc hochei pc

— Grupa B : România 
).G. Transmisiune directă 
paiinuartil „23 August"; 

13,15 Telejurnal; 16.30 I7.CC 
Curs dc limba germană. I ecți.i 
a 8-a; 17.30 Deschiderea emi
siunii de după-amiază; 17.35 E- 
inisiune in limba maghiară; 18.3C 
Confruntări. Cum aplicăm legea ? 
Stabilirea prețurilor ți tarifelor 
in economic; 19,00 Intermezzo 
muzical cu orchestra Dorin Dan- 
ciu; 19.15 Publicitate; 
I 001 de seri : Fabule 
Fontaine — ...Motanul, ____
mica și iepurașul": 19.30 Tele
jurnal; 20,00 Incendiul — O fa
talitate ?; 20.15 Tinerii despre 
ei înșiși; 21,00 Pagini dc umor : 
Epoca dc piatră; 21.50 Mai a- 
veți o întrebare ? Antimateric — 
Antigravitațic — Vireze super- 
Inminice ?; 22,30 ..24 dc ore".

19.20 
de La 
nevas-

JOI 30 MARTIE
9,C0 Deschiderea emisiunii. 

Telex; 9.05 Prietenii lui Așchiu-

Ieri, tenipciaiura maximă a 
fost la Petroșani de plus 12 gra
de. iar la Paring de plus 3 gra
de. Minima din cursul nopții a 
fost de plus 4 grade la Pe
troșani.

Pentru următoarele 24 de ore r 
Vreme, în general, instabilă. Ce
rul va fi mai mult noros. Tem
peratura în scădere ușoară. Vînt 
potrivit, cu intensificări tempo
rare.

CIMPA :
Cimpa. in 
scandal doi cetățeni (dv. le dați și numele, dar 
noi, fără a verifica și a ne documenta, deo
camdată le vom evita) care au mai avut con
damnări la activ și care nu vor să se -astîm- 
pere“. Un sfat : adresați-vă miliției Petrila. 
Nu noi, in principal, trebuie să frînăm „ela
nul" unor huligani (dacă intr-adevăr sînt !)...

Vă „plingeți" că la bufetul din 
zi dc salariu, se imbatâ și fac O VALIZA CU POANTE GRUPUL DE ȘANTIERESă știi, nea Victore, că mi-ai plăcut ! 

„Chestia" cu „Costică și Fănică” e tare. Nu 
contează că nu „spune" nimic și că este a- 
gramată la maximum, principalul e că e... 
tare ! Dar mie cel mai mult mi-a plăcut poan
ta cu soțiile de mineri (.Dragă, am auzit că 
sc deschide o mină pe lună". „Nu mai spu
ne !" „Zău, așa !“).

îmi parc rău. tovarășe VICTOR BERCILJ 
(căminul muncitoresc Lonea) dar .valiza cu 
poante" trimisă nouă n-a avut încuietoare și 
s-au cam „vărsat" pe drum...

FĂRĂ „ACOPERIRE"
mineri angajeaza
lăcătuși de mină ■ gestionari materialeelectricieni de mină

mașiniști mașină de extracție

muncitori necalificați pentru subteran

la ziarul „Steagul roșu

ANGAJEAZĂ:

CAPACITATE SPORITA

(Urmare dtti pag l)

(Agerpres)

-------- ♦---------

EDUCAȚIA
prima funcție
a cluburilor
sindicatelor

(Urmare din pag. 1)

DE GĂZDUIRE PE LITORAL

unul din locurile fruntașe 
întrecerea patriotică organi- 

municipii, orașe și

Stimată tovarășă ECATERINA LĂCĂTUȘ 
(Lonea, cartier M. Eminescu, bloc IV, ap. 15), 
puteați să mă întrebați și verbal ce părere 
am despre conducerea C.LF.-ului, pentru că

Reînnoîți-vă abonamentele

Prețul unui abonament este de 8 lei lunar, 
24 lei trimestrial și 96 lei anual.

Abonamentele pe luna aprilie se fac la 
chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin
deri, pînă la data de 31 martie a.c. inclusiv.

ASIGURAȚI-VA DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

Cei interesați se pot adresa zilnic la biroul 
personal al E.M. Paroșeni.

pare, in c 
vom bea o 

la noua gră- 
de vară 

restaurantului 
„Minerul" din Pe
troșani.

Salarizarea se face conform H.C.M. 914/1968 
și condițiilor din Legea nr. 22/1969.

Doritorii se vor prezenta la Grupul de șantie
re, serviciul personal, cu sediul în Petroșani str. 
Republicii nr. 88.

Litoralul românesc poate gâz- 
fuj in apropiatul sc-zon estival 
cu peste 7 000 persoane mai 
mult in hoteluri, vile, căsuțe și 
campinguri, față de anul trecut.

Mai mult de jumătate din 
noile locuri proiectate a fi puse 
in acest an la dispoziția turiști
lor sini situate in noile con
strucții care se ridică în stațiu
nile din sudul litoralului.

simplu: pentru -â aceste chestiuni 
nu-i inieresează pe oameni, nu co
respund intereselor reale și nu se 
Tace nici o tentativă sore a le afla. 
Jn domeniu] stria cultural, de in
fluențare a conștiinței, cluburile sînt 
deficitare, au ajuns la o șabloni- 
z.ire atît de înaltă incit acțiunile 
lor (total nediferențiate pe vîrstă, 
grad de pregătire intelectuală, sexe 
ei.. 1 au o scăzută eficiență.

E nevoie dc înviorare, dc găsire 
a unor forme atractive, moderne, 
nu dc didacticism; in aceste for
me » se toarne un conținut actual. 
Astfel de inițiative sînt necesare 2- 
cum iar ele se pot găsi numai prin 
tonsultarea cu oamenii, ascuhîndu-i 
șj modelîndu-ne după ei, nu ei du
pă programe necunoscute lor.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
i
I 
I

la 
in 
zală între 
comune.

In acest sens, comitetul exe- 
Icutiv al Consiliului popular mu

nicipal și-a propus să dea in

I folosința pină la 1 mai 1972, in
orașul de reședință, un lac dc 

I agrement dotat cu barei și hi
drobiciclete, un ștrand pentru 

I toate categoriile de virste, o
bază sportivă de tenis de cîmjpț, 

Io serie de terenuri de joacă 
pentru copii și noi baze sporti- 

Ive pentru tineret. Pentru satis
facerea unor necesități ale în- 

_ tregii populații din Petroșani, 
vom crea mai multe locuri dc 
agrement dotate cu drumuri de 
acces și unități comerciale de 
diferite profile. Putem spune că 
ia sfirșitul acestui an Valea 
Jiului se va înnoj substanțial.

Nu se poate trece totuși cu 
vederea, peste faptul că, deși 
această inițiativă este a județu
lui nostru nu loți oamenii au 
înțeles să răspundă acțiunilor 

I organizate dc consiliile popu
lare. Se impune o mai intensă 

. mobilizare pentru n ne rezolva 
I in timp și bine, toate sarcinile 

propuse. Numai in acest fel vom 
reuși să terminăm lucrările în
cepute, pentru ca populația să 
poată apoi beneficia de ele.

I 
I 
I
I 
II 
I

I 
I 
I 
I ÎNTREBARE: Prin ce se ca

racterizează acțiunile lntreprin- 
| se acum, față de ceea ce In

mod obișnuit, se făcea pe linia 
curățeniei in anii trecuți ?

RĂSPUNS : Aș putea spune, 
că in acest an. datorită iniția
tivei populației și a deputaților, 
acțiunile de înfrumusețare și 
gospodărire, s-au desfășurat 
mult mai devreme și mai rapid 
decît in anii trecuți. Este ade
vărat că și timpul deosebit de 
prielnic a favorizat aceste ac
țiuni, dar comitetul executiv a 
venit de la început cu îndruma
rea competentă de care iniția
tiva cetățenilor a avut nevoie. 
Ne așteaptă in continuare un 
volum foarte marc de muncă 
privind ridicarea nivelului este
tic al tuturor cartierelor.

ÎNTREBARE: Ce forme folo
sește comitetul executiv pentru 
impulsionarea în continuare u 
participării populației la înde
plinirea obiectivelor stabilite ?

RĂSPUNS: Spuneam că, de 
data aceasta, la acțiunile stabi
lite de comitetul executiv parti
cipă cu însuflețire Și in număr 
foarte mare cetățenii, deputății, 
întreprinderile Și instituțiile, or
ganizațiile de masă și asociațiile 
de locatari, care, au sarcini 
concrete de realizat, stabilite in 
funcție de cele mai reale posi
bilități și cerințe.

Formele și metodele folosite 
de comitetul executiv al Consi
liului popular municipal sînt 
deosebit de variate și unele ine
dite. Pentru a exemplifica acest 
lucru, amintesc că toți aalaria* 
ții consiliilor populare sînt re

partizați pe circumscripții elec
torale pentru a sprijini depută
ții și cetățenii in executarea 
lucrărilor gospodărești și de în
frumusețare, iar biroul perma
nent, se află mereu în teren, 
pc șantierele obiectivelor în
cepute, discută cu oamenii si-i 
îndrumă in acțiunile organizate.

Pentru impulsionarea activită
ții de gospodărire și înfrumuse
țare a municipiului, comitetul 
executiv va stabili un clasament 
al hărniciei pe localități, vizind 
in principal rezultatele obținute 
in plantări, zone verzi, terenuri 
de joacă pentru copii dotate cu 
cele necesare, baze sportive, 
drumuri și trotuare, trasee tu
ristice, întreținerea imobilelor 
ele.

Considerăm că această măsu
ră, conjugată cu alte inițiative 
ale orașelor. Va duce la îndepli
nirea mai devreme a obiective
lor stabilite.

ÎNTREBARE: Care sînt Iu- 
urările de primă urgență ce le 
reclamă sezonul de primăvară ?

RĂSPUNS: In primul rind 
trebuie să susținem jn continua
re plantările masive de arbori 
și arbuști, curățirea și recondi- 
ționarca zonelor verzi, precum 
și extinderea suprafețelor lor, 
amenajarea și dotarea terenuri
lor de joacă pentru copii, a ba
zelor sportive și crearea locuri
lor de agrement. întreprinderile 
prestatoare trebuie să termine 
lucrările de reparații începute, 
întreținerea imobilelor, a dru
murilor și traseelor turistice și

bineînțeles a unităților 
ciale situate pe rețea. Apreciez 
că există in Valea Jiului toate 
condițiile materiale și umane 
pentru ca unitățile economice și 
toți locuitorii să-și aducă contri
buția la realizarea obiectivelor 
stabilite.

Este de datoria comitetelor e- 
xecutive să urmărească cu o- 
perativitate îndeplinirea sarcini
lor gospodărești la nivelul fie
cărei localități. Birourile perma
nente și salariații consiliilor 
populare să fie mereu prezenți 
in mijlocul cetățenilor, să-i a- 
jute concret și să-i indrume cu 
competență.

întreprinderile prestatoare 
vor trebui să-și îndeplinească 
cu mai multă conștiinciozitate, 
toate obligațiile de serviciu și 
obștești, pentru ca populația să 
beneficieze de un grad sporit de 
confort și civilizație în munici
piu.

Țin să mai menționez, că in 
perioada următoare, comitetele 
executive vor urmări cu mai 
mare atenție, respectarea Șt 
aplicarea actelor normative 
in vigoare. Va fi și a- 
ceasta o modalitate, de a 
trezi la viață și a supune ca
denței necesare, chiar și pe a- 
cci care dc obicei, caută să ră- 
mînă pc margine, in afara preo
cupărilor, ca și clnd ar fi simpli 
spcctalori. Foarte pricepuți în 
„a critica" ceea ce fac alții, vor 
trebui introduși și acești cetă
țeni, în ritmul general al pa
tosului cotidian, al înnoirilor.
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Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

în Tanzania
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a primit o delegație a conducerii 
SWAPO

(Urmare din pag. 1) 

justă a poporului namibian pen
tru înlăturarea dominației co
loniale — anacronism și rușine 
a secolului nostru —, pentru 
eliberare Și independență națio
nală și a exprimat, și cu acest 
prilej, hotărîrea Partidului Co
munist Român de a acorda și 
în viitor întregul sprijin cauzei 
drepte a poporului namibian.

Delegația SWAPO a mulțumit 
pentru ajutorul internaționalist 
șl solidaritatea militantă a po

Oaspeții români ai Tanzaniei 
s-au întors la Dar Es Salaam

(Urmare din pag. 1) 

fețele acestor oameni, după cum este 
emoționant sa auzi dc toți acești 
oameni scandînd numele României și 
*1 președintelui ei, sa-i vezi flutu- 
rîna stegulețe românești alături dc 
cele tanzaniene. La intrarea în sa
tul Karatu, mulțimea a devenit atît 
d: densă îneît coloana dc mașini 
Ș-a oprit pentru citeva minute. Pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Julius 
K. Nverere răspund cordial, priete
nește. omagiului locuitorilor acestui 
sat. care intonează un cinice dc 
salut unde este vorba dc prietenia 
și solidaritatea dintre doua țări de
părtate una dc alta. România și 
Tanzania, unite prin dorința comu-

A

Intîlnirea
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

cu Alfred Nzo, secretarul 
Congresului Național African 

din Africa de Sud
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român a avut 
miercuri, la Dar Es Salaam, o 
Întîlnire cu Alfred Nzo, secre
tar general al Congresului Na
țional African din Africa de 
Sud. care a fost însoțit de Ken 
Mntungxva, reprezentantul
C.N.A. în Tanzania, Josiah Jele, 
membru al conducerii C.N.A.

La întîlnire a participat tova
rășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., prim 
adjunct al șefului Secției in
ternaționale a C.C. al Partidu
lui Comunist Român.

Delegația Congresului Națio
nal African a dat o înaltă a- 
preciere poziției militante adop
tate c*e România Și de Partidul 
Comunist Român împotriva ra
sismului și oricăror forme de 
discriminare rasială. pentru 
curmarea politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste de 
asuprire și exploatare a altor 
popoare.

întrevedere la
In cursul zilei de miercuri, 

Meja Hashim I. Mbita, secretar 
național executiv al TANU, 
Peter A. Kisumo, membru al 
G.C. al TANU, precum și 
Thabit Kombo, secretar general 
al Partidului Afro-Shirazi din 
Zanzibar, Aboud Tumbe, secre
tar al Partidului Afro-Shirazi, 
au avut o întîlnire la sediul 
TANU, cu tovarășul Ștefan 
Andrei, membru supleant al 
G.C. al P.C.R., prim-adjunct al

Pc calea aspirațiilor comune 
dc colaborare si pace

Raporturile României cu Su
danul se Încadrează în contex
tul larg al legăturilor cu țările 
arabe față de care poporul ro
mân a nutrit întotdeauna senti
mente de stimă și simpatie, de 
solidaritate activă cu aspirațiile 
lor spre progres, spre consoli
darea independenței și suvera
nității naționale, cu lupta lor 
Împotriva uneltirilor imperialis
mului. Amplificarea relațiilor 
prietenești cu țările și popoare
le arabe, sprijinirea permanen
tă a eforturilor lor spre dezvol
tare economică și socială s-au 
definit ca niște coordonate con
stante ale activității României 
pe plan extern.

In cronica relațiilor româno- 
sudaneze sînt înscrise numeroa
se file care atestă dezvoltarea 
ce o cunoaște conlucrarea bi
laterală in diverse domenii. Pe 
plan economic, unde schimbu
rile au marcat o permanență 
ascensiune, instrumentul juri
dic care reglementează relațiile 
bilaterale îl constituie Protoco
lul comercial pe trei ani, sem
nat in 1971. Cooperarea româ- 
zio-sudanezâ a fost cimentată și 
prin Aidememoîre-ul semnat la 
București în luna decembrie 
1971, de reprezentantul perma
nent al Sudanului și de minis
trul comerțului exterior al Ro
mâniei, document care stimulea
ză dezvoltarea schimburilor re- 
dproc-avanta joase în domeniile 
economic și tehnic. 

Redacția țl administrația ziarului I Petroșani, atrasa BepuJillclț^JO, telefon t 16C2

porului român, a Partidului Co
munist Român cu lupta dusă, în 
condiții grele, dc poporul na
mibian pentru dobîndirca drep
tului do a trăi liber, indepen
dent și suveran, de a deveni 
stăpînul propriilor destine.

In cursul întîlnirli a fost 
exprimată dorința reciprocă de 
a dezvolta și consolida în con
tinuare relațiile dc prietenie, 
colaborare și solidaritate inter- 
naționalistă dintre Partidul Co
munist Român și SWAPO.

nă ca in lume să nu mai existe 
nedreptate și opresiune.

Un mare număr dc oameni erau, 
de asemenea, aliniați în fața hote
lului Ngoro-Ngoro, unde cei doi 
președinți și persoanele care i-au în
soțit au rămas peste noapte. In 
cursul dimineții dc miercuri s-a vi
zitat zona craterului. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a participat, de 
asemenea, la o vînătoare organizată 
în zona învecinată Serengeti, care 
este și ea declarată parc național.

La întoarcere, aiît pc aeroportul 
Dar Es Salaam, cît și pc drumul 
străbătut pînă la reședință, numeroși 
locuitori ai capitalei au ținut să sa
lute din nou, cu căldură, pe cei 
doi președinți.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a exprimat 
solidaritatea deplină a poporu
lui român, a Partidului Comu
nist Român cu lupta poporului 
din Republica Sud-Africană 
împotriva politicii rasiste și de 
apartheid promovate de regimul 
din Pretoria, pentru drepturi 
egale întregii populații din 
Republica Africa dc Sud, indi
ferent de rasă, culoare, con
vingeri politice și religioase.

In cursul convorbirilor a fost 
exprimată hotărîrea reciprocă 
de a dezvolta relațiile de prie
tenie, solidaritate și colaborare 
dintre P.C.R. și Congresul Na
țional African în interesul 
luptei pentru libertate și pro
gres social, pentru pace și în
țelegere între popoare.

In acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a invitat o 
delegație a C.N.A. să facă o 
vizită de prietenie în România, 
invitație acceptată cu deosebi
tă satisfacție.

sediul TANU
șefului Secției internaționale a 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la 
dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Uniu
nea Națională Africană din 
Tanzania, precum și cu Partidul 
Afro-Shirazi din Zanzibar, sta- 
bilindu-se o suită de acțiuni în 
vederea diversificării și Inten
sificării raporturilor dintre ele.

In anii 1970—1971, s-au mul
tiplicat vizitele la București și 
Khartum a unor delegații repre
zentând organizații sindicale Și 
de tineret, schimburi care au 
contribuit la o mai bună cu
noaștere a realizărilor și preo
cupărilor celor doua țări, la o 
apropiere a celor două popoare. 
In ramuri de o deosebită impor
tanță a economiei sudaneze ac
tivează numeroși specialiști for
mați în institutele de învăță
mânt superior din România, lor 
urmînd să li se alăture alți 74 
de tineri care studiază în pre
zent în facultățile românești.

Organizațiile internaționale și 
în special O.N.U. au oferit un 
cadru propice colaborării romă- 
no-sudaneze. reprezentanții ce
lor două țări armonizîndu-și a- 
desea eforturile pe planul unor 
inițiative de importanță majo
ră. O concretizare a dorinței 
comune de a colabora, în intere
sul reciproc, al cauzei generale 
a întăririi forțelor antiimperia- 
liste și promovării cooperării o 
constituie întîlnârile la diferite 
nivele, printre care se înscrie 
și vizita la București a repre
zentanților personali ai preșe
dintelui Sudanului i Osman Al- 
Hadhari și Suleiman Babikir 
Suleiman, care au fost primiți 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de președintele Consiliului de 
Miniștri, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, șl au avut convorbiri 
cu numeroase alte oficialități. In 

Vizita în S.U.A. 
a delegației 
Consiliului 
Economic, 
condusă 

de tovarășul 
Manea Mănescu
WASHINGTON 29 (Agerpres). 

— Delegația Consiliului Econo
mic al Republicii Socialiste 
România, aflată în vizită în Sta
tele Unite, a sosit luni după-a- 
miazâ la Los Angclcs. La aero
port, delegația condusă dc to
varășul Manca Mănescu a fost 
întâmpinată de oficialități lo
cale.

In cursul zilei de marți, mu
nicipalitatea orașului a organi
zat o reuniune în cadrul căreia 
delegația a purtat discuții cu 
conducători ai unor companii 
industriale și cercuri financiar- 
bancarc asupra posibilităților 
de extindere a relațiilor comer
ciale și a acțiunilor dc coope
rare industrială.

In cadrul reuniunii, Sam 
Yorty, primarul orașului Los 
Angeles, a înmînat tovarășului 
Manea Mănescu cheia orașului.

In continuare, primarul ora
șului Los Angeles a oferit o 
recepție în cinstea delegației.

In aceeași zi, delegația s-a 
întîlnit cu conducerea Băncii 
Americii (Bank of America), cu 
care prilej, s-au purtat discuții 
privind cooperarea economică 
în domenii dc interes reciproc. 
De asemenea, delegația Consi
liului Economic a vizitat ferma 
agricolă .Pierce" a Universității 
de Stat din Los Angeles.

Opinii în favoarea ratificării 
tratatelor încheiate de R. F. 

a Germaniei cu U.R.S.S.
și Polonia

BONN 29 (Agerpres). — O 
rezoluție adoptată la conferința 
Uniunii sindicatelor vest-germa- 
ne, desfășurată la Bremen, sub
liniază că tratatele încheiate 
de R F. a Germanici la Mosco
va și Varșovia „corespund pc 
deplin intereselor păcii și des
tinderii".

Conferința Sindicatului lucră
torilor din comerț bănci și în
treprinderi de asigurare, care a 
avut loc la Hanau, a chemat pe 
toți membrii sindicatului să 
sprijine activ lupta pentru rati
ficarea celor două tratate. To
todată, delegații la conferință 
au relevat, în luările lor de 
cuvînt, importanța convocării 
conferinței gcneral-europene 
pentru securitate și colaborare 
și s-au pronunțat pentru recu
noașterea R.D. Germane în con
formitate cu normele dreptului 
internațional.

In cadrul „campaniei dc prP 
măvară a anului 1972 pentru se
curitate, dezarmare și solidari
tate internațională", in curs de 
desfășurare în localitățile vest- 
germane, arc loc strîngerea de 
semnături pe un apel care cere 
ratificarea tratatelor vest-ger- 
mane cu U.R.S.S. și Polonia. 
Din primele zile, apelul a fost 
semnat de aproximativ 35 000 
de cetățeni.

In sprijinul ratificării trata
telor se pronunță, de asemenea, 
numeroase organizații de tine
ret și studențești, care conside
ră că ratificarea acestor impor
tante documente slujește cauza 
păcii.

timpul acestor convorbiri, des
fășurate într-o atmosferă cordi
ală, au fost examinate aspecte 
ale colaborării româno-sudane- 
ze și evidențiată dorința celor 
două țări ca relațiile să se dez
volte pe multiple planuri în in
teresul și spre binele ambelor 
popoare. Hotărîrea restabilirii 
relațiilor diplomatice dintre ce
le două state adoptată la sfîr- 
șitul anului trecut constituie 
materializarea acestei dorințe, 
un act politic ce corespunde in
tegral aspirațiilor celor două 
popoare, imperativelor colaboră
rii internaționale, ale apropierii 
și conlucrării între popoare, ale 
păcii în întreaga lume.

Restabilirii relațiilor diploma
tice i-au urmat noi inițiative ale 
ambelor țări în direcția dezvol
tării colaborării în domeniile 
economic, tehnico-științific, cul
tural.

Vizita pe care urmează să o 
întreprindă în Sudan președin
tele Consiliului de Stat al Ro
mâniei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, constituie un nou act 
de însemnătate excepțională 
pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Sudan, pe 
baza principiilor respectării in
dependenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc.

Gheorghe CIOB A NU

încheierea, discuțiilor dintre 
delegația P.C.R., condusă 

de tovarășul
Dumitru Popescu, și delegația 

Partidului de stingă» 
comuniștii, din Suedia

STOCKHOLM 29 (Agerpres). 
— Miercuri s-au încheiat la 
Stockholm discuțiile dintre de
legația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Du
mitru Popescu, și delegația 
Partidului dc stînga-comuniștii, 
din Suedia, condusă de tovară
șul C. H. Hcrmansson.

In timpul convorbirilor des
fășurate într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, delegațiile sau in
format reciproc asupra activi
tății și preocupărilor actuale 
ale celor două partide.

★
In cursul aceleiași zile, dele

gația a vizitat Fabrica dc a- 
somblare a autovehiculelor 
pentru transporturi rutiere a

Lucrările
VARȘOVIA 29. — Coresponden

tul Agerpres, I. Dumitrașcu, trans
mite : Seimul polonez, întrunit în 
cea de-a doua ședință a celei de-a 
șasea legislaturi, a ascultat expozeul 
președintelui Consiliului de Miniștri, 
Piotr Jaroszcwicz, în legătură cu 
sarcinile care revin actualului guvern 
în perioada care urmează. Premie
rul polonez a expus principalele 
probleme care vor trebui să stea in 
fața guvernului în acest an și în 
anii următori, rclevînd, totodată, 
principalele linii directoare ale po-

BONN 29 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat revistei 
„Stern", Willy Brandt, cancela
rul R.F. a Germaniei, și-a ex
primat din nou convingerea că 
tratatele R.F. a Germanici cu 
Uniunea Sovietică și Polonia 
vor fi aprobate de Bundestag. 
Cancelarul vest-german a atras 
atenția, în context, asupra uf. 
mărilor sabotării procesului de 
ratificare, rclevînd că neratifi- 
carea tratatelor ar duce la în
răutățirea relațiilor țării cu 
U.R.S.S. și alte state socialiste.

Willy Brandt a arătat că tra
tatul țării sale cu Uniunea So
vietică deschide largi posibili
tăți pentru dezvoltarea colabo
rării economice și comerciale 
reciproc avantajoase între cele 
două țări, ceea ce are pentru 
R.F. a Germaniei o mare im
portanță.

© BERLIN 29 — Cores
pondentul Agerpres, Ștefan 
Deju, transmite : Conform ho- 
tăririi conducerii de partid 
și de stat a R.D. Germane, 
începind din ziua de 29 mar
tie au intrat in vigoare măsu
rile adoptate de R.D.G., in 
privința aplicării temporare 
a prevederilor convențiilor 
încheiate cu R.F. a Germa
niei și cu Senatul Berlinului 
occidental. I

In urma hotăririi conduce
rii de partid și de stat a 
R.D.G. se simplifică cu mult 
formele pentru transportul 
de mărfuri și persoane afla
te în tranzit între R.F. a 
Germaniei și Berlinul occi
dental pe teritoriul R.D. Ger
mane și facilitează vizite ale 
cetățenilor vcst-berlinezi in 
capitala Și pc teritoriul 
R.D.G., cu ocazia sărbători
lor de primăvară.

Complot 
antiguvernamental 

descoperit 
în Honduras

TEGUCIGALPA 29 (Ager
pres). — Agenția France l’res- 
sc informează că la Tegucigalpa 
s-a anunțat oficial descoperirea 
unui complot care urmărea răs
turnarea guvernului hondurian 
în decembrie 1971 sau în ianua
rie 1972. După cum a stabilit 
ancheta efectuată în acest sens, 
la această acțiune erau angajați 
conducătorii mai multor între
prinderi nord-americane care 
activează în țară Și foști ofițeri 
ai armatei. Această tentativă 
a eșuat, ca urmare a divergen
țelor care au intervenit intre 
membrii grupului de complo
tiști. 

conccrnului Saab Sconin, Cen
trul social din cartierul Solna, 
în care locuiesc pensionari, 
precum și Muzeul Nordic.

Scara, ambasadorul român în 
Suedia, Eduard Mezlncescu, a o- 
ferit un cocteil în saloanele am
basadei în cinstea delegației 
P.C.R., la oare au participat 
membri ai Comitetului Execu
tiv al Partidului de stînga-co
muniștii din Suedia, membri ai 
Comitetului Executiv al Parti
dului Social-Democrat din Sue
dia. alți oameni politici, oameni 
dc afaceri, conducători ai unor 
importante instituții do știință 
și cultură, reprezentanți ai vi
eții spirituale din Stockholm, 
redactori-șefii ai unor cotidiene 
de marc tiraj, ziariști.

Seimului polonez
liticii externe a Republicii Populare 
Polone in ce privește relațiile cu 
țările socialiste și cu alte țări, pro
blema ratificării tratatelor încheiate 
dc R.P.G. cu U.R.S.S. și Polonia 
și a convocării conferinței gencral- 
curopene pc tema securității și cola
borării.

In continuare, premierul polonez 
a propus componența noului guvern 
polonez, prezentînd, totodată, pro
punerea înființării unor organisme 
centrale de stat, în cadrul unui plan 
larg de îmbunătățire a activității 
instituțiilor centrale. Seimul a apro
bat propunerile privind componența 
guvernului, ca și propunerile de 
creare a unor noi instituții centrale 
menite să ducă la îmbunătățirea ac
tivității pe ansamblul economiei na
ționale.

Comunicat comun 
sovieto-ungar

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
In cursul convorbirilor de la 
Moscova dintre Alexei Kosî- 
ghin, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și Jeno Fock, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., președintele guver
nului ungar, s-a procedat la un 
schimb de opinii în problemele 
dezvoltării și adîncirij continue 
a colaborării economice sovieto- 
ungare, în spiritul acordurilor 
realizate în timpul întîlnirii 
dintre L. I. Brejnev. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., și 
Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., — se arată, 
printre altele, în comunicatul 
comun sovieto-ungar difuzat de 
agenția M.T.I.

ciuan, vicepreședinte al Aso
ciației de prietenie China-Ja- 
ponia, au avut o întrevedere 
cu Aiichiro Fujiyama, mem
bru al Parlamentului japonez 
din partea Partidului Libe
ral Democrat, fost ministru al 
afacerilor externe al Japoniei, 
aflat într-o vizită in China. 
Cu acest prilej, a avut loc o
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Jiul in semifinalele „Cupei României"
Cea de-a doua „ediție'* a me

ciului Jiul — C.F.R. Cluj (de 
data aceasta in „sferturile Cu
pei României"), s-a disputat, 
ieri, pe stadionul „Corvinul" 
din Hunedoara. Parcă spre a 
dezminți victoriile sale „chinui
te" din campionat asupra fe
roviarilor de pe Someș, de data 
aceasta Jiul a abordat cu o deo
sebită ardoare partida, întrea
ga echipă s-a dăruit total me
ciului, a trecut cu brio peste 
grele momente de cumpănă im
puse de ambițioșii săi adver
sari și a cîștigat, într-un final 
ențuziasmant, cu 4—1 (1—1).

Dar, să vedem, cum s-a... a- 
juns la acest scor. „Băieții" 
noștri se lansează, încă din 
primele minute, intr-un iureș 
continuu, încearcă, prin felurite 
.tertipuri11 să străpungă apăra
rea adversă — mult mai de
cisă și mai dură — dar golul 
„cade" prea repede și... iniția

Rezultatele în sferturile de finală ale „Cupei României** la fotbal
lată rezultatele tehnice și au

torii golurilor : SIBIU : Metalul 
București — A.S.A. Tg. Mureș 
4-1 (I—/). Au marcat: Omcr 
(min. 32), Gcorgcscu (min. 50 și 
89), lancu (min. 84), respectiv 
Nar> (min. 28). HUNEDOARA : 
Jiul Petroșani — C.F.R. Cluj 
4—1 (1—/). Golurile învingăto
rilor au fost înscrise de Pcnzeș 
(autogol în min. 16), Mulțcscu

j „Președintele Ceaușescu ta Cairo j 
i peste citeva zile ca prieten i 

activ a! popoarelor arabe"
Un articol al ziarului „Journal d’Egypte**

< l/A’O 29. — Corespondentul 
Agerpres. Nicolae N. Lupu, trans
mite : Sub titlul „Președintele 
Ceaușescu la Cairo peste citeva 
zile ca prieten activ al popoare
lor arabe", cotidianul egiptean 
de limbă franceză „Journal 
d’Egyptc" publică un amplu ar
ticol în care se spune printre al
tele : „Există cuvinte care se fo
losesc adesea fără să li se dea 
întreaga lor semnificație. Și totuși 
de această dată spunînd că pre
ședintele Ceaușescu este o MARI. 
PERSONAL HATE INTERNA
ȚIONALA, avem in vedere sen
sul deplin al acestor cuvinte, de
oarece, fiind profund român, el 
este, în mod esențial, internațio
nal. Român, l-am văzut const ru- 
indu-și țara de alifia ani cu o 
convingere totală, ideologică, și 
un sens lucid, cu toate forțele fi
zice și capacitățile sale umane. 
Tocmai pornind de la aceste pre
mise. Ceaușescu a fost capabil să 
elaboreze o viziune dc marc pers
pectivă, să edifice o Românie in 
plină activitate in toate sectoa
rele industriei, agriculturii, refor
melor sociale și care a devenit 
una din țările cu o puternică e- 
conomie".

Autorul articolului. Edgard 
Gallad, — redactor-șef al ziaru
lui, relevă in continuare hotărî
rea cu care poporul român mun

Vedere din Cairo

convorbire prietenească, in
formează agenția China Nouă.

La Tirana a fost sem
nat acordul privind transpor
turile aeriene civile între 
R.P. Albania și R.P. Chine
ză, informează agenția A.T.A.

+ La Tripoli s-a deschis 
primul Congres național al U- 

tiva trece de partea ceferiști
lor. In min. 16, după o combi
nație cu Libardi, Naidin pasea
ză „printre" lui Mulțcscu care 
șutează puternic, mingea îi re
vine și cel de-al doilea șut (pe 
traiectoria căruia s-a interpus, 
se parc și Pcnzeș) nimerește 
ținta. E 1—0 dar cei care re
deschid ofensiva sînt clujenii. 
Și, după o lungă perioadă de 
dominare, în care apărarea 
Jiului, în frunte cu Stocker, „du
ce tot greul" ceferiștii din Cluj 
egalează prin Sorin Bretan, în 
min. 37.

Pînă la pauză jocul are a- 
ceeași alură: în prim plan — 
clujenii, în .fundal" — jiuliștii.

La reluare, chiar în min. 3, 
Cotormani e faultat în careu, 
arbitrul Iosif Ritter — Timișoa
ra nu pregetă în acordarea pe- 
nalty-ului și Mulțcscu transfor
mă : 2—1 pentru Jiul.

începe o nouă perioadă de 
ofensivă clujeană. Atacul Jiului

(min. 48 din lovitură de la 11 
m), Urmeș (min. 80 și 88). Punc
tul formației clujene a fost rea
lizat în minutul 37 de Sorin 
Bretan. TURNU SEVERIN : 
Dinamo București — Politehnica 
Timișoara 2—0 (1—0). Au mar
cat : Sălceanu (min. 27) și Du- 
mitriu 11 (min. 64). BR/XȘOV: 
Rapid București — /■’. C. Galați 

Tiparul — Întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 49 399

cește pentru propășirea țării sale, 
subliniind că „regimul intern este 
cu adevărat un regim al justiției 
sociale, unde muncitorul este ade
văratul stăpin, o muncă liber ac
ceptată cu o repartiție corespun
zătoare, desfășurată in cea mai 
reconfortantă atmosferă". In ar
ticol se subliniază Înaltul presti
giu al industriei românești, com
petența tehnicienilor români cu- 
noscuți și apreciați peste graniță. 
„Ceaușescu a pus această rară ca
pacitate in slujba unui progres 
industrial general, mai iutii in 
slujba țărilor in curs de dezvol
tare. El n-a fost egoist, ci a con
lucrat intr-un echilibru al contri
buțiilor tuturor, dind și primind 
cu o admirabilă echitate și o a- 
preciere ‘împărtășită de ambele 
părți. Tocmai de aceea, atit in 
țările cele mai apropiate cit și 
in țările cele mai ‘îndepărtate și 
care sint in curs de a-și consoli
da independența economică la 
rang demn de ele, se găsesc căi 
ferate, rafinării, uzine chimice, 
instalații etc., plisc in funcțiune 
cu un randament constant, de că
tre tehnicienii români, care le re
dau apoi fraților lor din țările 
cu care au colaborat. Este coro
larul actual al României.

Politica președintelui Ceaușescu 
este o politică de pace și de co
laborare intre popoare, fără nici

niunii Socialiste din Libia, 
organism politic constituit re
cent, — anunță agenția 
M.E.N.

Discursul inaugural a fost 
rostit de președintele Consi
liului Comandamentului Re
voluției din Libia, Moamer 
El Gedafi, care prezidează lu
crările Congresului.

joacă extrem de șters, nu 
„ține" mingea, contraatacurile 
sînt timide și rare. In min. 55, 
Stocker salvează de pe linia 
porții, Oct. Ionescu se pripește 
la un moment de derută jiu- 
list creat dintr-o greșeală a lui 
Mulțcscu, apoi jocul se echili
brează.

Urmeș, înlocuindu-1 pe Făgaș, 
ratează incredibil în min. 72, 
pentru ca peste cinci minute 
Cotormani să irosească și el o 
bună ocazie. In min. 80 Urmeș 
înscrie dintr-o pasă ideală a lui 
Stoian și... feroviarii „cad"... Cu 
două minute înainte de final, 
același Urmeș din aceeași pasă 
a lui Stoian, prelungită de Mul- 
țescu, stabilește scorul final : 
4—1.

O victorie muncită, meritată.
Bune aprecieri întregii echipe 

jiuliste, cu mențiuni pentru 
Stocker, Libardi și Urmeș.

V. TF.ODORESC U

1—0 (după prelungiri). Golul 
victoriei a fost marcat în mi
nutul 114 de Ene Daniel.

Senii linalcle Cupei României 
pentru care s-au calificat echi
pele Dinamo București, jiul Pe
troșani, Metalul București și Ra
pid București, se vor disputa in 
ziua de 14 iunie.

(Agerpres) 

o discriminare. Popoarele arabe 
au verificat această politică in 
timpul conflictului din Orientul 
Apropiat. Acest conflict se men
ține pentru noi din cauza ocu
pării teritoriilor noastre. Or, pre
ședintele român este apărătorul 
intransigent, curajos in atitudinea 
sa in favoarea eliberării terito
riilor noastre. In adunările popu
lare din (ara sa }i care il sprițină 
in unanimitate, Ceaușescu procla
mă necesitatea evacuării terito
riilor ocupate, faptul cit fără a- 
ceastă evacuare nu va fi nici o 
dată pace în Orientul Apropiat 
și că situația actuală este încăr
cată de pericolul de război. In 
intîlnirile sale diplomatice, in co
municatele oficiale după vizitele 
pe care le Întreprinde și pe cate 
le primește, in toate interviurile 
sale, șeful statului român n-a în
cetat să ne apere drepturile ce- 
rind să fie recunoscute fără nici 
o restricție, precum și drepturile 
poporului palestinian, lată de ce 
peste citeva zile Egiptul va primi 
pe primul reprezentant al po
porului român, cu o călduroasă 
prietenie, conștient de loialitatea 
sprijinului său față de cauza 
noastră, și a foartei mari efica
cități a cooperării industriale și 
comerciale cu România".

I

I
I

I

I

I
I
I

< 6 888 de candidaturi au 
fost prezentate de către 23 
de partide și grupări politi
ce italiene pentru alegerea 
în Cameră a 630 de deputați, 
iar 1 676 de candidaturi din. 
partea a 24 de formațiuni po
litice pentru alegerea a 315 
senatori. Alegerile generale 
sînt fixate, după cum se știe, 
pentru 7 mai a.c. '

DE PESTE 
HOTARE

LONDRA. — Campionul mon
dial de box la cat. semimijlocie. 
Jose Napoles (Mexic), și-a apărat 
cu succes centura. In gala dispu
tată la Londra, el l-a făcut K.O. 
in repriza a 7-a. pe englezul Ralph 
Charles. In meci „semivedetă" cam
pionul lumii la cat. ușoară Ken 
Buchanan (Scoția) a dispus la punc
te de canadianul Ford.

k
PRAGA. — La Praga a sosit 

echipa masculină de baschet a Japo
niei. Baschetbaliștii japonezi cor 
participa la un turneu programat 
la Kosice alături de echipele Po
loniei, Ungariei, Bulgariei și Ceho
slovaciei.

★

MONTE CARLO. — Tenismenii 
români llie Năstase și Ion Tiriac 
au debutat victorioși in noua ediție 
a tradiționalului turneu internațio
nal de la Monte Carlo. Agențiile 
internaționale de presă relevă că fa
voritului nr. 1 llie Năstase i-a tre
buit o oră pentru a-l învinge cu 
6—4, 6—1 pe iugoslavul Spear. Ion 
Tiriac a dispus cu 6—1, 5—7, 6—J 
de maghiarul 1 urg.r. Polonezul No
wicki a reușit să-l elimine cu 6—J, 
6—J pe americanul Turner, iar 
Hr bec (Cehoslovacia) ci dispus cu 
6—0, 6—J de vest-germamd l.lsen- 
broich.


