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Spectacol „Sunet și lumină" la piramide
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Depășiri
din primele zile
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Sortimente variate
de lemn livrate

suplimentar
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Pe marginea recentului Festival-concurs „Clntecul adîncului
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Unitatea de exploatare a lemnului din 
troșani a reușit, din primele zile ale 
mestrului II să dea peste sarcina de plan 
portante cantități de produse lemnoase.

Astfel, au fost expediati 817 mc bușteni 
gater fag pentru C.E.I.L. Suceava, 131 mc 
bușteni de derulaj la C.E.I.L. Tg. Jiu, 144 mc 
celuloză de fag la C.C.II Brăila, 166 mc lemn 
pentru distileria din Marginea, 325 tone lemn 
de foc pentru capitala țării și alte produse. 
Este de remarcat că valoarea totală a acestor 
sortimente expediate este cu 350 000 lei mai 
mare decît cea planificată pentru perioada 
care s-a scurs din această lună

și fapta

Marin COANDA,
Corespondent Agerpres

succesele 
cursul tri- 

antilui, 
depășit lună
sarcinile de

Pe șantierele infrumusetârii

INSTALAȚIA DE FORAJ „F.S.-I"

Continuînd 
înregistrate în 
mestrului I al 
cînd și-a 
de lună
plan, colectivul sectoru
lui I al minei Petrila 
obține în continuare re
zultate pozitive. Din 

„primele zile ale acestui 
trimestru, planul zilnic 
a fost realizat ritmic, 
reușindu-se, pînă ieri, o

depășire cu 168 tone 
cărbune.

Rezultatul este urma
rea măsurilor tehnice, 
organizatorice și politi
ce aplicate în sector pre
cum și al vredniciei 
muncitorilor din bri
găzi, între care se evi
dențiază cele conduse de 
Vasile Avarvarei, Marin 
Ghizdavescu și Ioan Er- 
des.

Dacă cercetezi registrul ser
viciului tehnic al minei Pe
trila, registrul de inovații 
cum i se mai spune, ai din- 
tr-o dată in fața ochilor ima
ginea strădaniilor neobosite 
pentru introducerea noului 
in tehnică, lupta împotriva 
tiparelor vechi care nu mai

un nu- 
calcul ce 
valoarea 

un fel de
Nici un

ACȚIUNILE PATRIOTICE
ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE

începutul lunii aprilie 
marcat o intensificare 
acțiunilor gospodărești 
de înfrumusețare în 

toate localitățile munici
piului. încă din primele 
două zile, mii de cetă
țeni de diferite vîrste 
și-au adus contribuția 
la executarea lucrărilor 
organizate, sprijinind cu 
însuflețire eforturile con
siliilor populare pentru 
ridicarea gradului urba
nistic al Văii fiului.

Astfel, peste 3 000 de 
cetățeni, mobilizați de 
deputați și de comite
tele de cetățeni, au par
ticipat sîmbătă și dumi
nică la amenajarea și 
extinderea zonelor verzi 
în cartierul Aeroport 
VI, la curățirea străzilor 
în colonie, plantări de 
arbori și arbuști procu
rați de pe dealurile în
vecinate, însămînțări și 
sădiri de flori. Impor
tante lucrări s-au exe
cutat la ștrandul din 
Aeroport și la lacul de 
agrement, unde nume
roși tineri, elevi și mun
citori, au muncit pentru 
ca aceste două obiecti
ve să se dea în folosin
ță la 1 mai a. c.

La Petrila, peste 2 000 
de cetățeni au lucrat cu 
însuflețire la curățenia

generală din cartierele 
orașului, extinderea de 
zone verzi și -plantarea 
a 3 000 bucăți de pini, 
mesteceni și salcîmi, a- 
duși de pc dealurile a- 
propiate.

In orașul Vulcan, sînt- 
bâtă și duminică s-au 
desfășurat numeroase ac
țiuni patriotice la care 
au participat peste 2 500 
de cetățeni, mobilizați 
de salariații consiliului 
popular și deputați, lu- 
crînd la nivelarea pă- 
mîntului din jurul blo
curilor din cartierul nou 
Coroești, la plantări de 
arbori și arbuști pc 
Aleea Viitorului. Tot în 
aceste zile au continuat 
lucrările la locul de a- 
grement „La brazi" — 
prevăzut să fie dat în 
folosință tot la 1 mai.

Acțiuni asemănătoare 
au avut loc în orașele 
Lupan și Uricani, unde 
s-au executat lucrări la 
locurile de agrement 
„Straja V-Sud“ și „Ster- 
minos". Și în comunele 
Aninoasa și Banița peste 
1600 de cetățeni au 
participat, în aceste zile, 
la acțiunile gospodărești 
și de înfrumusețare or
ganizate de comitetele 
executive.

Printre meseriașii ca
re aduc cinste colecti
vului de strungari ai 
E.M. Petrila. se numără 
și tînărul comunist loan 
Grober. Iată-I în exer
cițiul funcțiunii execu- 
tînd o piesă pentru 
pompe de 15(1 litri.
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Cadran economic

Instantaneu
intră în cadența zilelor noas
tre. Notările, de bună seamă 
au un conținut laconic, un 
grai tehnic, rece și conven
țional. Un număr, 
me, un titlu și un 
marchează in cifre 
inovației. Aceasta e 
fișă a inovatorului.
detaliu in plus. Dar, cine nu 
știe că fiecare poziție sinte
tizează, în cuprinsul ei, emo
țiile, zbuciumul, eforturile ți
nui om, uneori îndoielile dar 
in cele din urmă și bucuria 
izbînzii sale ?

Despre maistrul Gheorghe 
Domnișoru nu s-ar putea spu
ne că este un visător. Și nici 
tînăr. Lucrează la sectorul V. 
Are o biografie simplă. L-am 
găsit in fundat în lectura unei 
lucrări in limba franceză.

(Continuare în pag. a 3-a)
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Liceului industrial minier din Pe-

CONCURENTILOR, CI Șl AL 
INSTITUȚIILOR DE CULTUR

După cele trei zile dc desfășurare 
a Festivalului și concursului de mu
zică ușoară „Cîntecul adîncului" 
impresiile s-au sedimentat iar even
tualele reflecții privitoare la sem
nificația și calitatea lui au avut 
timp să se consolideze. Experiența 
unei astfel de manifestări, de în
tinsă audiență, păstrîndu-și intactă 
valoarea culturală, nu numai pe 
plan local, ci și județean, trebuie 
să facă obiectul unei analize re
trospective, o justă cumpănire a cî- 
torva elemente, importante pentru 
viitorul altor activități de această 
factură.

Nu ne vom opri asupra sclec-

ționării finale, chiar dacă au exis
tat nemulțumiri în acest sens, ele 
au un caracter individual, pornite, 
probabil, dintr-o supraestimare va
lorică personală. Juriul, format din 
oameni de specialitate și prezidat 
dc un bun cunoscător și judecător 
al muzicii ușoare, compozitorul 
George Grigoriu — a operat con
form unor criterii inflexibile. Im
portant este că această manifestare 
a fost realmente o reușită, despre ea 
exprimîndu-și admirația mulți parti
cipant din diferite locuri care au 
apreciat atît merituoasa inițiativă, 
eforturile organizatorilor, cît și ca
litatea.

Pentru Valea Jiului, se afirma cu 
un prilej anterior, recentul festival- 
concurs, a avut sensul unei intrări 
în circuitul artistic al țării, consi- 
derîndu-se, deci, că mișcarea ama
torilor a atins un nivel corespun
zător din acest punct dc vedere. 
Faptul că soliștii locali au cîștigat 
două mențiuni și premiul al treilea 
sprijină afirmația, dar nu o face 
și satisfăcătoare. Dacă ne gîndim 
că Valea Jiului a participat cu 12 
soliști poate fi trasă o concluzie

tuturor
f

factorilor educativi
Etape ale anului de 

fiecare trimestru în parte înmaga
zinează o activitate complexă dc 
formare a personalității elevului, de 
înarmare cu cunoștințe și deprinderi 
caracteristice omului contemporan, 
de cultivare a dragostei față de 
muncă etc. Sfîrșitul trimestrului al 
II-lca ne prilejuiește și o analiză 
multilaterală a activității — 
considerîndu-1 o verificare a 
noastre educative.

Privitor la generalizarea 
mîntului de 10 ani, se poate afir
ma cu oarecare satisfacție că în Va
lea Jiului au fost create 14 unități

învățămînt,

școlare, 
muncii

învăță-

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN EGIPT

Solii poporului român 
salutari cu însuflețire de populația 

orașului Alexandria
„Cea de-a doua capitală" a E- 

giptului — cum este denumită Ale
xandria, oraș cu peste două milioa
ne de locuitori — a primit cu en
tuziasm, prietenie și înaltă conside
rație vizita conducătorului partidu
lui și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Exprimînd aceste sentimente, gu
vernatorul orașului și provinciei A- 
lexandria, Faud Mohieddine, și in
ginerul Issa Shahien, secretar al or
ganizației locale a Uniunii Socialiste 
Arabe, alte oficialități locale au urat 
un călduros bun venit oaspeților.

In cursul dimineții de marți, to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au plecat spre 
Mex. localitate situată în apropiere 
de Alexandria, pentru a vizita șan
tierul uzinelor de produse sodice, 
obiectiv de seamă al industriei chi
mice egiptene, construit în coope
rare cu țara noastră.

Ca și din primul moment al so
sirii la Alexandria, populația 
relui oraș 
telor sale

Marți, guvernatorul orașului 
și provinciei Alexandria, Faud 
Mohieddine, a oferit, în saloa
nele hotelului „Palestina" un 
dejun în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele- Consiliului 
de Stat, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Au luat parte tovarășii Ion 
Pățan, Titus Sinu, ambasadorul 
României la Cairo, și alte per
soane oficiale române, precum

Marți seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum și membri ai 
delegației române, însoțiți de 
vicepremierul și ministrul de 
interne Mamduh Salem, preșe
dintele Comitetului 
constituit în cinstea 
și de alte persoane 
giptene, au asistat 
colul

de onoare 
oaspeților, 
oficiale e- 
la specta- 

,Sunet și lumină" de la

școlare de 10 ani în anul 1971-1972, 
fapt care a creat posibilitatea ca în 
toate localitățile din municipiul 
nostru absolvenții claselor a VIII-a 
să-și continue studiile în clasa a 
IX-a a școlii generale de 10 ani. 
După terminarea celor 10 clase, 
absolvenții au posibilitatea să ur
meze la liceu pe baza unor diferen
țe, sau, în funcție de numărul lo
curilor existente, să intre la școlile

Prof.
Prof.

Victor 
Petru

badău
MARCO

( Continuare în pag a J-a)

dc poporul român și de conducă
torul său. Pc distanța a mai mulți 
kilometri, pornind de la Palatul 
Safa, reședința conducătorului dc 
partid și dc stat al țării noastre în 
timpul șederii la Alexandria, și de-a 
lungul marelui bulevard, Gamal 
Abdel Nasser, pavoazai cu steaguri 
românești și egiptene, cu portretele 
președinților Nicolae Ceaușescu și 
Anwar Sadat, spre limitele de sud- 
vest ale orașului, mii de locuitori 
au salutat cu însuflețire pe solii 
poporului român

Continuîndu-și drumul spre Mex, 
coloana oficială străbate o șosea as
faltată, străjuită de 
rut, din apropierea 
parte și de alta, 
peste apele liniștite

marele lac Ma- 
orașului. De o 
privirea lunecă 
și albăstrui ale 

acestui rezervor care alimentează în
tinse culturi agricole de la sudul și 
vestul său.

In regiunea de vest a orașului, 
acolo unde se află centrul indus
trial Mex, se disting contururile 
unor mari întreprinderi, silueta unei 
noi și moderne construcții, peste ca
re se arcuiește o imensă boltă mc-

talică. Este șantierul Uzinei dc pro
duse sodice, ai cărei muncitori s-au 
pregătit, în mod deosebit, pentru 
vizita solilor poporului român

Monumentalele construcții, domi
nate de verticala instalațiilor indus
triale, întreaga dantelărie de oțel a 
elevatoarelor — oferind prin pro
porții și complexitate imaginea unui 
obiectiv economic — arborează dra
pelele celor două țări, mari porttete 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
și președintelui Anwar Sadat urări 
în cinstea prieteniei și co
laborării româno-egiptenc „Trăiască 
Ceaușescu !“, „Constructorii și mun
citorii uzinei salută în mijlocul lor 
pe președintele Nicolae Ceaușescu". 
„Trăiască prie'enia dimie poporul 
român și poporul egiptean !" „Să 
se dezvolte continuu cooperarea c- 
conomică și tehnică dintre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Arabă Egipt" — urări pornire din 
adîncul inimii muncitorești c” ‘ 
toate acestea definitorii pentru 
nrosferâ în care se desfășoară

onoarea oaspeților români
organelor lo

de stat.
și conducători ai 
cale de partid și

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
guvernatorul orașului și provin
ciei Alexandria a transmis oas
peților români un salut căldu
ros și a exprimat profunda 
bucurie a populației pentru vi
zita efectuată de conducătorul 
partidului și statului nostru.

Primit cu vii și puternice a- 
plauze, a luat apoi cuvîntul con
ducătorul partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Dejunul s-a desfășurat 
atmosferă caldă, cordială.

★
In cursul după-amiezii, tova

rășul Nicolae Ceausescu și to
varășa Elena Ceaușescu, precum 
și persoanele oficiale române 
și egiptene care i-âu însoțit, 
s-au întors la Cairo.

La plecarea din Alexandria, 
oaspeții români s[au bucurat 
din nou, atît din partea oficia
lităților, cît și a populației, de 
calde 
stimă

manifestări de simpatic, 
și prietenie.

piramidele din Gizeh, evocare 
impresionantă a trecutului aces
tei străvechi țări.

In decorul jocului multicolor 
al luminilor, ce învăluiesc su
gestiv piramidele — aceste po
eme în piatră ale arhitecturii 
lumii — și fața enigmatică a 
Sfinxului — „sub privirile că
ruia s-au perindat 5 milenii dc 
istorie' — și în sunetele unei

impresionante muzici, vocile u- 
nor mari actori ai vremii noas
tre evocă momente ale civiliza
ției și istoriei de pe această va
tră a umanității.

întreg spectacolul este un 
imn închinat omului și forței 
sale, care a învins timpul, spi
ritului uman creator . al acestei 
minuni a lumii și care va dăi
nui de-a pururi.

Mina te învață să iubești", 
reportaj-portret despre minerii frați 
Nicoară de la mina Vulcan.

• „însoțind ziarul de la rotativă 
la cititor" — raid-anchetă pe re
țeaua de difuzare a cotidianului nos
tru în Valea Jiului.

® Rubricile : „Informații utilita- 
3", „Răspundem celor ce ne scriu", 
Aflăm de la organele de ordine", 
SPORT".

® Relatări ale redactorilor și co
respondenților ziarului despre des
fășurarea acțiunilor patriotice de 
înfrumusețare a localităților mu
nicipiului.

® Un articol despre activitatea 
filatelică în Valea Jiului.

• In ziar puteți, de asemenea, 
urmări cele mai proaspete telegra
me sosite prin telex, informații și 
reportaje despre evenimentele in
terne și internaționale ale zilei.

ROMANIA SOCIALISTA IN IMAGINI Șl FAPTE

un nou luceafăr 
în constelația energetică

1 V» Q 9a tarn
La Rovinari, localitate de 

unde cu un deceniu și jumăta
te în urmă porneau spre dife
riți beneficiari cele dinții can
tități de lignit, inaugurînd ast
fel intrarea în circuitul industri
al al țării a unuia dintre cele 
mai sărace județe, a avut loc 
zilele acestea primul paralel la 
sistemul electro-energetic națio
nal a celei dinții capacități: tur- 
bogeneratorul de 200 MW. Gor- 
jul, unde din virful Paringului și 
pină la volburoasa albie a Mo- 
trului binefacerile socialismu
lui și-au pus pecetea pe toa
te laturile activității economice 
și social-culturale, scoțind din 
anonimat și întinerind acest 
străvechi și minunat colț de ța
ră, a devenit acum și producă
tor de energie electrică. Și- 
nu oricum. Turbogeneratorul a- 
mintit, împreună cu altul, de 
putere similară, ce urmează să 
fie pus in funcțiune în acest an 
vor fi completate de alte pa
tru, ale căror puteri unitare 
sînt cele mai ridicate din in
dustria de profil : 330 MW. La 
atingerea cotelor finale, ceta
tea luminii de la Rovinari va 
dispune de o putere egală cu 
cea a centralei hidroelectrice 
de la Porțile de Fier, împreu
nă cu a hidrocentralelor din 
salba Bistriței și a celei aflate 
in construcție pe Lotru. Poten
țialul său va fi aproape egal 
cu cel existent in 1960 in toa-

te centralele electrice din ța
ra noastră și cu cel de acum 
10 ani din termocentrale.

Importanța acesteia, abstrac
ție făcind dimensiunile sale cu 
adevărat gigantice, rezidă și în 
alte două caracteristici esen
țiale. In primul rînd, ea va ri
dica gradul de folosire a căr
bunelui inferior, contribuind la 
satisfacerea cerințelor de e- 
nergie electrică in continuă 
creștere, iar, în al doilea rind, 
prin amplasarea sa chiar la 
locul extracției cărbunelui per
mite obținerea unor indici ri
dicați tehnico-economici com
parativ cu toate unitățile de 
profil aflate în exploatare.

Soluțiile tehnice la centrala 
termoelectrică de la Rovinari 
sînt, in același timp - după 
cum ne-a precizat ing. NICO
LAE ARMENCOIU, adjunct a! 
ministrului energiei electrice - 
„îndrăznețe și eficiente. Specia
liștii de la Institutul de studii 
și proiectări enerqetice Bucu
rești, coordonați de către in
ginerul Petre Constantinescu. 
au reușit să adopte Ia obiecti
vul respectiv unele soluții ce 
conțin noutăti in țara noastră. 
Bunăoară, aici se montează

Printre recentele realizări ale industriei ro
mânești constructoare de utilaj petrolier se 
numără noua instalație de foraj seismic și în 
straturi dure, F.S.-l. Montată pc autocamion, 
instalația este destinată lucrărilor geologice 
de prospectare și a fost introdusă recent în 
producția de serie a Uzinei de utilaj petrolier 
— Tîrgoviște.

„F.S.-l" poate străpunge straturile geolo
gice prin împușcare pînă la o adîncime de 
70 m, cu un diametru de maximum 120 mm. 
Rotirea garniturii de foraj, montarea și de
montarea prăjinilor, ca și ridicarea avansului 
și apăsarea pe sapă se realizează cu ajutorul 
unor transmisii hidrostatice. Dat fiind că este

O nouă

La Ploiești, in partea de sud 
a orașului, a intrat în funcțiune 
o fabrică de sticlă care va rea
liza, anual, produse în valoa
re de aproape 60 000 000 lei. 
Fabr ica a livrat primele artico
le de sticlărie de uz casnic și 
pentru îmbutelierea unor sub
stanțe chimice — unele dintre ele 
fabricate pentru prima dată in 
țară. Spațiul de producție și de 
depozitare riguros dimensiona
te, utilajele moderne, peste 90 
la sută realizate în țară, - a- 
sigură noii unități prahovene 
un flux continuu al producției 
pe toate fazele tehnologice și 
o eficiență economică ridicată.

montată pe o platformă tractată sau pe auto
camioane instalația poate fi transportată și 
deplasată cu ușurință în diferite locuri.

In marile uzine din țara noastră se execu
tă în prezent instalații moderne de foraj pen
tru adîncimi pînă la 7 000 m, agregate de ci
mentare și fisurare hidraulică pentru presiuni 
pînă la 700 atmosfere, prevenitoare de erup
ție eu acționare hidraulică de 1 050 atmosfere, 
diferite tipuri de sape și scule de foraj și pro
ducție etc, produse care prin nivelul tehnic 
la care sînt construite, situează România prin
tre principalii producători dc u‘ihi netrolier 
din lume.
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și Uzina de utilaj mi- 
Petroșani, pînă nu de 
complăcut în a execu- 
comenzile, dar fără a 
la majoritatea lor în-

proprie.
comenzi 

fără a a- 
executării 

acest

în cadrul 
și elabora- 
consuni pe 
utilaje.

Ing. Otto ABRAHAM
director economic-comercial — C.C.P.

prin care a fost obli- 
confirme în scris ac- 
comcnzilor indicînd 
de executare și prețul

/
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Uhb deziderat care trebaie iadepliml

Sistem nou,
fertil de

cointeresare
materială

Minele din bazinul carboni
fer Valea Jiului cunosc o dez- 
volltare impetuoasă, atît ea 
nivel de producție, cît și din 
punctul de vedere al înzestră
rii tehnice. Minele de cărbuni, 
cunoscute cîndva prin gradul 
redus de mecanizare, eu procese 
manuale sau cel mult manual- 
mecanice de muncă, preiau azi, 
în ritm susținut, cuceririle ști
inței și tehnicii. Industria noas- 
1ră minieră recuperează cu pași 
uriași rămînerea în urmă în 
dotarea tehnică, în mecanizarea 
și electrificarea producției. Nu
mai în ultimii zece ani fondul 
de utilaje s-a dublat, avînd un 
rol covîrșitor în creșterea pro
ductivității muncii, în 
perioadă, cu cca. 80 la 
Utilajele moderne de 
tehnicitate folosite in prezent 
Ia toate minele Centralei cărbu
nelui Petroșani, reclamă o pre
ocupare intensă, acțiuni bine 
organizate in vederea întreține
rii lor pentru asigurarea unei 
utilizări eficiente și cit mai 
complete a acestor mijloace, pe 
întreaga lor durată de serviciu. 
In rezolvarea acestei probleme, 
Centrala dispune de uzină, ate
liere de mină dotate corespun
zător, atît 
ducție, cît 
fie bună 
există și

bilitate pentru lansarea comen
zilor și cererilor de piese de 
schimb în același timp, se aglo
merează importante stocuri 
supranormative atît la piesele 
aprovizionate de la alte între
prinderi și centrale industriale, 
cîl și din producția

Unitățile lansează 
ferme 
naliza 
lor in 
fel se

această 
sută, 

inaltă

cu mijloace de pro- 
și eu forță de muncă 
calificare. Mai mult, 
scheletul organizato

ric adecvat pentru a pune în 
mișcare această valoroasă „zes
tre" dc producție.

Cu toată dotarea bună de care 
dispunem, frecvent, la unitățile 
noastre miniere se ridică pro
bleme în legătură cu lipsa anu
mitor piese de schimb, multe 
din ele mecanice, care se pot 
și trebuie fabricate în atelierele 
Centralei. întreținerea corespun
zătoare a utilajului din dotare 
reclamă anual o aprovizionare 
cu cca. 80 milioane lei piese 
de schimb, din acestea însă, în 
atelierele proprii se realizează 
numai 45 la suta. Acest procent 
redus își găsește explicația în 
faptul că în atelierele minelor 
se folosește dotarea sub nor
mele prescrise, coeficientul de 
extindere a schimburilor la 
U.U.M.P. și F.S.H. Vulcan fiind 
de 2,3. iar la atelierele unități
lor de 1,8.

Din cauza lipsei de responsa-

către U.U.M.P., 
posibilitatea 
atelierul minei. In

explică starea de fapt că 
această uzină de tehnicitate
înaltă primește comenzi de 
simple plăci din tablă găurite... 
In asemenea cazuri nu posibili
tățile de executare lipsesc de 
la mina respectivă, ci nu se 
prezintă „la apel" responsabili
tatea Și înțelegerea rolului fie
cărui salariat de producător și 
proprietar al bunurilor materia
le. Dacă poți să realizezi tu ce 
ai nevoie, de Ce să dai să facă 
altul ? Nu mai puțin este ade
vărat că 
nier din 
mult, s-a 
ta toate 
respecta
deosebi termenele prevăzute, a- 
vind și unele deficiențe in ceea 
ce privește calitatea. Numai 
așa se explică că foarte multe 
comenzi nu se execută la timp, 
uncie întîrziind cu anii... 
U.U.M.P. a pornit pentru anul 
în curs cu un sold de comenzi 
neterminate care se ridică în 
perioada 1968—1972 Ia peste 
2 800. Constatăm că și în pre
zent mai există comenzi neexe
cutate din 1968 sau 1969. Pe 
drept cuvînt pot pune întreba
rea unitățile miniere i aceste 
piese cînd vor fi gata își vor 
mai găsi utilajul potrivit, vor 
mai fi ferite oare de soarta ca
sării ?

Consiliul oamenilor muncii 
din Centrală, analizînd situația 
complexă în privința asigurării 
cu piese de schimb și produse 
de atelier, a luat măsurile care 
se impun materializate la toate 
unitățile subordonate Centralei.

In cadrul Centralei, s-a înfi
ințat un serviciu de ateliere și 
piese de schimb.'cu menirea să 
conducă această activitate de 
mare importanță. Acest serviciu 
trebuie să cunoască exact ca
pacitățile de prelucrare Ș>, iu

funcție <le complexitatea piese
lor comandate, să organizeze 
cooperarea dintre atelierele u- 
nităților și uzine, asigtirînd 
încărcarea judicioasă a tuturor 
capacităților.

In acest context, U.U.M.P. va 
executa numai piese de schimb 
de înaltă tehnicitate, care nu se 
pot realiza în atelierele mine
lor. Această organizare a dis
tribuirii comenzilor reclamă 
executarea lucrărilor de simbo
lizare unică a tuturor pieselor 
de schimb folosite 
unităților Centralei 
rea de normative de 
rezerve și tipuri de

U.U.M.P. să respecte hotărî- 
rea consiliului de administrație 
din 1971 
gată să 
ceptarea 
termenul 
antecalculat.

Astfel, și tmitatea beneficiară 
va putea să se organizeze mai 
bine în gospodărirea pieselor 
de schimb.

Multe probleme în asigurarea 
cu piese de schimb a unități
lor ridică diversificarea utila
jelor achiziționate din import. 
Gama mare dc utilaje ar recla
ma aprovizionarea cu piese 
schimb, tot pe valută, din 
ferite 
cauza 
lutare 
varea 
pentru 
ale utilajelor din import să se 
organizeze producerea lor in 
cadrul Centralei sau prin coope
rare cu alte unități din țară.

Folosind aceste căi de rezol
vare, situația asigurării cu pie
sele necesare se va ameliora 
simțitor. Concomitent cu aceste 
măsuri, și unitățile consumatoa
re vor trebui să-și îmbunătă
țească gospodărirea pieselor de 
schimb, să întărească răspun
derea salariaților ca să se res
pecte ciclurile de reparații, să 
Se dovedească grijă, pentru în
treținerea corespunzătoare a u- 
tilajelor din dotare.

Consider că toți factorii răs
punzători pentru buna întreți
nere și exploatare a utilajelor 
pot să-și aducă aportul pozitiv 
în rezolvarea spinoasei proble
me a pieselor de schimb.

de 
di- 
din 
va-

țări. Acest lucru — 
limitării fondurilor 

— nu este posibil. Rezol- 
acestei probleme este ca 
toate piesele componente

'îi

CARUSELUL NOUTĂȚILOR DIN CENTRALA
Proiectele prind viață
Institutul de cercetări și proiectări miniere 

pentru huilă Petroșani a finalizat și predat 
pînă la sfirșitul primului trimestru al anului 
numeroase proiecte.

Pentru tinăra exploatare minieră din ba
zin, Bărbăteni, se prevede construcția unui 
depozit de materiale situat în apropierea 
gării acestei localități. In acest 
I.C.P.M.H, a terminat proiectele din 
important obiectiv :

® platforma de depozitare și depozite des
chise în care se va monta o macara-capră cu 
deschidere de 20+18 m;
•

Recepție de lucrări
Centralei cărbunelui 

Petroșani, ca beneficiar, 
i-au lost predate în

cursul lunii martie noi 
obiective necesare unită
ților miniere din bazin.

mciwiioR
Utilizarea cu maximă eficiență a 

capacităților de producție din între
prinderi se circumscrie în elortul 
general al partidului, al tuturor oa
menilor muncii de a ridica pc o 
treaptă superioară eficiența întregii 
activități economice.

In spiritul indicațiilor date de se
cretarul generai al partidului la 
Conferința pe țară a cadrelor de 
conducere din întreprinderi și cen
trale industriale și de construcții, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din cadrul Unității de exploatare 
a lemnului Petroșani, sub îndruma
rea și controlul organelor și orga
nizațiilor de partid au analizat cu 
responsabilitate cauzele care au de
terminat realizările slabe pe pri
mele două luni ale trimestrului 1 la 
principalii indicatori valorici și fi
zici. In consecință, s-a trecut, pe 
baza unui plan de măsuri minuțios 
întocmii, la reorganizarea brigăzilor 
51 a echipelor în funcție dc pro
cesele tehnologice, la activizarea 
parcului auto, la utilizarea cu ma
ximă eficiență a capacităților de 
producție din unitate, la întărirea 
disciplinei la locul dc muncă, pre
cum și la asigurarea unei asistențe 
tehnice sporite Ia principalele guri 
de exploatare și industrializare.

foaie aceste măsuri, conjugale cu 
o intensificare a muncii politice, 
ideologice și educative dusă în rîn- 
dul tuturor lucrătorilor forestieri, 
dc către organele și organizațiile de 
partid, au concurat la o mobili
zare a întregului colectiv dc muncă 
pentru realizarea sarcinilor dc plan 
pe trimestrul 1, în cadrul U.E.L. 
Petroșani.

Astfel, pe trimestrul I 1972 pro
ducția globală s-a realizat în pro
cent dc 101,1 la sută, producția 
marfă — 100 la sută, productivi
tatea muncii — 101,1 la sută. S-au 
dat peste plan 4.53 mc bușteni gater 
rășinoase, 173 mc bușteni derulaj 
fag, 195 mc lemn de mină răși-

noase, 112 mc cherestea rășinoase, 
precum și alte sortimente.

In obținerea acestor realizări o 
contribuție însemnată și-au adus : 
colectivul dc muncitori, în frunte 
cu comuniștii l'asile Goguța, șef 
brigadă exploatarea Valea Popii, 
sectorul Lonea, lovan Todea, șef 
brigadă exploatarea Buia, sectorul 
Cîmp, loan Stuleneac, șef brigadă 
exploatarea Straja II, sectorul Roșia, 
I asiie Brirtzan, șef brigadă exploa
tarea Biltigu, sectorul Lupeni. Zol- 
tan larto, șef șantier C + M re
gie, Dumitru Bădicu, șef depozit 
Uricani, Olga Pîrvulescu, șef depo
zit Iscroni, atelierele mecanice Lu
nea și Cîmp, conduse de Gheorghe 
Munteanu și loan Cojocarii etc.

O atenție deosebită s-a acordat 
pregătirii realizării ritmice a sar
cinilor de plan pe trimestrul II 
1972, prin crearea de stocuri în 
faza apropiat și prin asigurarea nu
mărului minim necesar de munci
tori pentru încărcatul materialului 
lemnos. Astfel, pentru perioada lu
nii aprilie a. c. cînd se prezumția- 
ză delicii în forțe de muncă, din 
cauza muncilor agricole dc primă
vară, s-au format stocuri de peste 
4 250 mc lemn rotund fag și 6 500 
m st. lemn despicat la drumurile auto 
care urmează a fi date curînd în 
producție. In fruntea acestei acțiuni 
se situează sectoarele Lonea și Ro- 
>'a- „ .

In fața colectivului de lucrători 
forestieri din Valea Jiulfti stau sar
cini mobilizatoare, vădit sporite în 
raport cu perioadele anterioare. De 
aceea, se impune completarea forței 
de muncă în cel mai scurt timp, 
revizuirea tuturor utilajelor din do
tare, astfel incit colectivul nostru 
să poată raporta realizarea integrală 
a sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate.

In acest sens comitetul oamenilor 
muncii, sub directa îndrumare și 
control al comitetului de partid,

a trecut la întocmirea unui plan 
de acțiune privind completarea for
ței de muncă prin trimiterea a 37 
delegați în diferite județe din țară 
cu excedent în forță de muncă.

Conștienți fiind de sarcinile ma
jore puse în fața economiei fores
tiere de conducerea superioară de 
partid, muncitorii, inginerii și teh
nicienii din cadrul Unității de ex
ploatare a lemnului Petroșani, în 
frunte cu comuniștii, sînt hotărîți 
să ridice întreaga activitate la ni
velul exigențelor ce decurg din ne
cesitatea asigurării îndeplinirii exem
plare a planului de star pe anul în 
curs.

Ing. Nicolae ȘTEFAN 
secretarul comitetului de partid 

U.E.L. Petroșani

De o deosebită însemnătate 
pentru perfecționarea neînceta
tă a relațiilor de producție so
cialiste este îmbunătățirea pe 
cele inai adecvate căi a rela
țiilor de repartiție prin apli
carea neabătută □ principiului 
socialist de repartiție, după 
cantitatea, calitatea și impor
tanța socială a muncii pe care 
o prestează fiecare cetățean al 
tării, prin perfecționarea în con
tinuare 
zare.

Orice 
muncii 
dent, 
tății socialiste — care să îmbine 
interesul colectivului, al unită
ții. eu cel al salariatului res
pectiv, tare să conducă la spo
rirea rezultatelor bune de an
samblu aducătoare dc amplifi
cări substanțiale în direcția efi
cienței activității economice, 
fi. oricînd binevenit.

In domeniul mineritului 
cunoaște, în genere, că una 
pîrghiile rodnice ale obținerii 
unor indicatori tehnico-econo- 
mici superiori o constituie rea
lizarea vitezelor de avansare 
planificate pe fiecare Iront dc 
lucru în parte, menite să creas
că volumul de cărbune extras 
Pe unitatea de capacitate pro
ductivă.

Satisfacerea concretă 
tei condiționări absolut 
re se leagă, însă, de 
conjunctură care se 
respectată i munca fiecărei bri
găzi; de Ia fiecare front de lu
cru se cere organizată de o a- 
semenea manieră incit să se 
îndeplinească cu rigurozitate o 
anumită înaintare zilnică a 
frontului, sarcină la care se cu
vine să contribuie întregul per
sonal fără excepție, atît cel 
aparținînd formației de lucru 
in cauză, cit și cel mediu teh
nic și ingineresc și cel de deser
vire. îngemănarea chibzuită a 
eforturilor tuturor factorilor in
teresați de mersul normal al 
procesului de producție trebuie 
să capete atributul permanen
ței.

Există, 
în Valea 
producție 
utilaje șj instalații moderne, de 
tăiere, transport și susținere 
a frontului excavat, fronturi 
lungi de 90—100 de metri și 
chiar mai mari din care ar fi 
firesc — în funcție de condi
țiile create — să se obțină mi
nimum 10 000 de tone de cărbu
ne lunar din fiecare ! Or, dato
rită unej organizări insuficient 
puse Ia punct, nepregătite în 
toate „articulațiile" ei, producți
ile multora dintre aceste ca
pacități nu ating nivelele pro
iectate, raportîndu-se în... 
zuri fericite proporții de rea
lizare cuprinse între 60 și 80 la 
sută... In asemenea situații se 
ridică de justețe întrebarea 1 
cum își găsește justificarea e- 
fortul apreciabil de investiție 
încorporat într-o „zestre" teh
nică „de nivel mondial" ? Tată 
o chestiune la care trebuie să 
se mediteze cu răspundere și 
să se acționeze în consecință.

O întreprindere lăudabilă în 
acest sens a fost consemnată 
luna trecută ia E.M. Paroseni ! 
la brigada condusă de Mihai 
Chibulcuteanu. de la abatajul 
frontal 6158. s-a introdus ex
perimental o nouă formă de 
cointeresare materială a forma
ției de lucru respective pentru 
atingerea unei viteze superioare 
de avansare. In scopul ca a= 
tare, personalul ingineresc al 
sectorului II producție. împre-

a sistemului de salari-

mijloc de retribuire a 
prestate — aplicat evi- 

în lumina eticii și eebi-

va

se 
din

a aceș
ti ecesa- 
o altă 
impune

in momentul de față, 
Jiului capacități de 
subterane dotate cu

ună cu maiștrii și cu cei mai 
experimentați mineri, au elabo
rat un program special de orga
nizare a lucrului la front. în- 
tocmindu-se o organigramă de
taliată, eu un număr de cicluri 
raționa) cumpănit. Din organi
grama concepută rezultă că a- 
batajul frontal în cauză poate 
fi astfel organizat îneît să se 
realizeze un ciclu complet în 
24 de ore, respectiv o înaintare 
de 1,25 metri pe zi. In progra
mul fixat au fost cuprinse atît 
eșalonarea succesivă a tuturor 
operațiilor de tăiere cu combi
na, de susținere a frontului, de 
dirijare, cît și întregul necesar 
de lucrări de revizii și repara
ții. Efectivul uman jpentru fie
care schimb s-a stabilit, de a- 
semenea cu mare atenție' Pro
gramul, organigrama, tot com
plexul de măsuri s-au prelucrat 
în amănunțime cu membrii bri
găzii în așa fel încîl; fiecare să 
cunoască ce anume operații treJ 
buie să execute eșalonate în 
timp, în toate schimburile des
tinate efectuării integrale a ci
clului. In mod corespunzător 
s-a luat inițiativa și a aplicării 
unei noi forme de salarizare 
prin care, la o depășire a nu
mărului de cicluri planificate 
lunar, tariful de 
țu) unitar pc un 
fi majorat cu 25 
ferent de gradul 
re a

In urma aplicării în viață a 
celor amintite mai sus, brigada 
respectivă a obținut: — în ciu
da consemnării unor opriri ale 
fluxului de transport din prici
na unor defecțiuni survenite la 
mijloacele de rulare la produsu
lui extras — o avansare de 24,5 
metri, depășindu-s? astfel sar
cina planificată. Recuperarea 
pierderilor survenite, care au 
făcut ca ciclurile să nu se su
prapună cu strictețe peste in
tervalele de timp 
fost posibilă prin 
tuturor punctelor 
de lucru, printr-o 
cioasă constantă a 
prin „comprimarea" perioadei de 
efectuare a unor operații. Deci, 
cu toate că n-a fost valorificat 
întregul „set“ de resurse ale 
capacității de producție, sarcina 
de avansare a frontului s-a o- 
norat și oamenii au obținut 
cîștigurj care-i satisfac. Siste
mul nou introdus de cointeresa
rea materială s-a dovedit fertil. 
Cu forma anterioară de retri
buire a muncii s-ar fi obținut 
doar 80 la sută din norma de 
producție, respectiv 80 la sută 
din salariul tarifar.

In prezent forma ca atare de 
cointeresare in realizarea sar
cinilor de plan s-a extins la a- 
balajele frontale cu tăiere me
canizată de la E.M. Vulcan și 
E.M. Lupeni. precum și la res
tul frontalelor de la mina Pa- 
roșeni. De asemenea, procedeul 
a început să se aplice și la 
formațiile de lucru de Ia fron
turile dotate cu utilaje de tăiere 
și de încărcare ale deschideri
lor și pregătirilor. Succesul acj 
țiunii va depinde, însă, dc rea
lizarea integrală a fiecărui ciclu, 
în fiecare zi. Și va fi mulțumit 
și minerul pentru că planul va 
fi îndeplinit și cîștigul dorit 
obținut, dar și mina. întregul 
colectiv, pentru onorarea cu 
cinste a tuturor indicatorilor 
tehnico-cconomici, într-o dina
mică tot mai accentuată.

plată sau pre- 
ciclu să poală 
la sută, indi
ci^ îndeplini- 

productivității fizice 
urma aplicării i în

prevăzute, a 
concretizarea 
programului 

plasare judi- 
abatajului.

racorduri de'apă potabilă, apă industri

ei

Ing. Traian MULLERA. HOFFMAN

® La Lonea, 
de carburanți, 
pentru explo- 
pozitiv cerin-

scop, 
acest

Ing. Arcadie FODOR 
șef serviciu salarizare 

aplicare norme — C.C.P.

ca-

Utilaje pentru
exploatările miniere

Bunurile distruse

I
I
I
I

racordul de calc ferată normală; 
magaziile de ciment și var;
atelierul de dulgherie și fasonat lemn; 
rampa de utilaje prevăzută cu pod ru-

lanț;
©

ală și dotări p.c.i.
S-a predat, de asemenea, la sfirșitul primu

lui trimestru proiectul pentru o nouă ramură 
principală, 4—5, a funicularului preparațiet 
Lupeni. Construcția acestei ramuri va dubla 
capacitatea de transport a sterilului rezultat 
din preparare. Obiectivul este corelat cu 
mărirea capacității spălătoriei din cadrul a- 
cestei preparații, care se află deja în execuție. 
Este prevăzut ca atacarea lucrărilor la ramu
ra de funicular să se facă deja în cursul a- 
cestui an de către T.C.M.M.

@ In zona Puț 2 est Petrila s-a terminat 
drumul de acces, care scurtează legătura din
tre mină și puț, situat pe viitorul traseu mo
dernizat al șoselei D.N-66 A de pe malul sting 
al Jiului © Tot aici s-au predat amplasa
mentele pentru canalizarea pîrîurilor Dracu
lui, Rusalim și Francisc, evitîndu-se astfel vi
iturile ce creau greutăți incintei exploatării 
și locuințelor din jur © Pentru satisfacerea 
nevoilor de rambleu ale minei Aninoasa, a 
fost predată stația de concasare pentru ram
bleu Piscu © La mina Uricani s-a recepțio
nat instalația de săpare de Ia puțul principal, 
iar buna ei funcționare a permis începerea 
lucrărilor de săpare a puțului 
s-a recepționat un nou depozit 
obiectiv deosebit de important 
atarea minieră și care rezolvă
țele de securitate la incendiu ® Sînt în curs 
de recepție instalația de extracție de la puțul 
Est Livezeni. unde s-au făcut probele de 
funcționare, precum și turbocompresul de la 
puțul 10 Vulcan, Ia care s-au terminat lucră
rile de montaj.

In cursul lunii manie, zestrea 
de utilaje a exploatărilor miniere 
din Valea Jiului s-a îmbogățit cu 
noi produse livrate de U.U.M. 
Petroșani. Pentru susținerea aba
tajelor lrontale fabrica de stîlpi 
din Vulcan, secția U.U.M.P., a

produs 2 700 stîlpi hidraulici 
S.V.J. S-au livrat de asemenea 
44 bucăți transportoare TR-2, 
produs deosebit de prețios în 
crearea condițiilor de muncă la 
fronturile de lucru din subteran.

tehnica miniera pe mapamond
Industria carboniferă a
U.R.S.S. în cel de-al

9-lea cincinal

terizeazi printr-o rezistență ridi
cată la uzură, la aprindere și la 
condiții climaterice nefavorabile.

In cel de-al 9-lea cincinal ex
tracția de cărbune a U.R.S.S. va 
atinge (la nivelul anului 1971) 
circa 681—691 milioane tone; se 
va realiza, în principal, reutila- 
rea tehnică a întreprinderilor mi
niere pe baza mecanizării com
plexe și automatizării proceselor 
de producție și se va spori pro
ductivitatea muncii de 1,4 ori.

Instalație de perforat 
universală

Cel mai lung conveier 
din lume...

...»MSO«rrt 17,7 km și deser
vește centrala electrică longanneț 
din Scoția. Acest transportor cu 
bandă pe cabluri alimentează cen
trala respectivă cu 10 mii tone 
cărbune pe săptămină. Banda este 
confecționată din neopren de că
tre firma Du Pom și se cafac-

Compania Galiș Manufacturing 
(S.U.A.) a realizat o 'instalați? de 
perforat universală, cu ajutorul 
căreia se poate executa perfora- 
jul rotativ, rotativo-percutahl și 
percutant. Una dintre caracteris
ticile cele mai însemnate ale noii 
instalații este reducerea intensită
ții zgomotului la funcționare. In 
prezent specialiștii se străduiesc 
să automatizeze instalația ' și să 
asigure trecerea de la energia 
pneumatică la cea hidraulică.

' -I

Perforare cu rotație 
independentă 
a sfredelului

In Finlanda au fost construite 
noi tipuri de perforatoare pneu-

mance (firma 1 arnrode) la care 
rotirea sfredelului se face prin 
intermediul unui motor pneuma
tic montat in interiorul corpului 
perforatorului. Greutatea perfo
ratoarelor este de 79—174 kgj, 
iar consumul de aer comprimat de 
6,9—21 mc/min., asigtirînd obți
nerea unor viteze sporite de per
forare

Un nou procedeu 
de preparare 
a cărbunelui

hi bazinul Karaganda (U.R.S.S.) 
a intrat în funcțiune o instalație 
experimentală de preparare a 
cărbunelui, cu o capacitate de 
2 000 tone pe zi. Noua instala
ție nu folosește apa, ci aerul ca
re, filtrat și epurat printr-o rocă 
cu textură fină, capătă proprie
tatea de a separa substanțele cu 
greutăți specifice diferite. Acest 
procedeu uscat va fi cu muh mai 
economic decît metodele clasice.

La cariera de calcar Păroasa a 
întreprinderii de lucrări hidrotclmice 
speciale Uricani, se aplică o metodă 
de pușcare cu încărcătură de ex
plozivi concentrată în galerii de 
mină. Dispoziția de pușcare pre
vede, între altele, că utilajul care se 
folosește pentru perforaj. încărcare, 
transport etc. trebuie retras în tim
pul declanșării exploziei. Cum su
pravegherea și controlul tuturor o- 
perațiilor se face de către maiștri, 
aceștia au datoria să se îngrijească 
și de această măsură stabilită prin 
dispoziție.

In cursul lunii irccmc-, maiștrii

Luca Petruț și Ioan Venter, negli- 
jenți cum sînt au ignorat dispoziția 
de pușcare ceea ce a dus la avarie
rea a două electrocompresoare aflate 
pe una din treptele în care s-a pro
vocat explozia. Ca rezultat, au fost 
puși să plătească stricăciunile pro
vocate, iar disciplinar — în scopul 
prevenirii unor astfel de accidente 
— li s-a aplicat fiecăruia sancțiu
nea : „retrogradare cu o treaptă de 
salarizare pe timp de două luni". 
Este o bună formă de atenționare 
și a altor persoane care at 
taie să manifeste neglijență 
viciu.

de la descărcare
Sub acest titlu 

ca Ia punctul de' lucru descărcare 
l.onea-DÎIja — „cuJbtnor" cum îi 
mai spun cei de la preparațta Pe- 
trila — îmi-unul din schimburi lu-

am fost sesizați

fi ten- 
îr> ser-

■«I

crurile nu merg prea bine. Este 
schimbul condus (sau mai bine zis 
care ar trebui condus) de Constan
tin 1 loca. Cităm din scrisoare : .j\- 
vem un șei de schimb care numai

de, bunul meis al producției nu se 
ocupă. Și nu numai atîi : umblînd în 
limpul serviciului după diverse a- 
faceri necinstire, își lasă în loc „vă
taful", pe loan Goia. care nu face 
nimic în opt orc"

Am reușii să allăm că mai îna
inte Constantin Hoca, după icpe- 
tatc abateri disciplinare, insulte și 
injurii țduse la adresa membiilor 

a conducătorilor din sec- 
dese plecări nemotivate 
serviciului a fost schirn- 

propunerea comitetului de 
de la liltic, unde lucra,

. ace- 
manifestări . cînd îl cauți la 

—i nu e, cînd mergi după el 
asemenea, de înjurat se pare 

nu reușește nici cum să se dez
bare. Ce-i de făcut ? Oare noul sis
tem de salarizare nu prevede destul 
de cl ar cum trebuie făcută plata 
muncii prestate ? Oare neapăt ai un 
astfel de muncitor (care nu munceș
te) trebuie să conducă o echipă ?

E adevărat că și folosirea lui 
Ion Goia ca „ajutor" nu e legală, 
fiind dată dispoziție din partea con
ducerii pentru alt locțiitor Acest 
Goia — „mîna dreaptă a șefului" 
cum se mai spune in scrisoare — 
a fost de asemenea la filtre. A 
cerut — și i s-a dat — transfer 
la mina Petrila. Fiind greu acolo, 
s-a întors iarăși la preparație. Om 
voinic cum c a fost dat la con- 
casor, dar a cerut conducerii sec
torului să-l mute și de acolo. In 
final a reușit să se plaseze exact 
cum dorea: sub oblăduirea priete
nului său, Hoca. Intre, timp, cu fie- 

cîte o 
dat și 
plată 

asupra 
muncitori, cînd ar 

așezat cot la cot cu

echipei și 
ție. după 
in timpul 
bat — la 
partid — 
la culbutor. După schimbare... 
leași r ■ . . ..
teJelon
de 
că

care schimbare, a cerut și 
treaptă de salarizare; i s-au 
acestea. Ca rezultat, cu o 
marc stă acum și vătâluiește 
unui grup de 
trebui să lie ;
aceștia.

Conducerea 
ției, comitetul 
să facă ceea ce e necesar 
marea acestui „cuib de 
scăpătați", anacronic 
noastre ?

sectorului, a prepara- 
de partid vor reuși 

în destră- 
nobiîi — 
timpurilor
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dc fotbaljudețean

Ion llerlea 9, Iulian CLASAMENTUL

știu, mă întreb insă și cu

dar zbată în incertitudini, 
mine...

PĂREREA...

2—1 pentru oaspeți.
R. VALEDI, 

corespondent

Primul meci, cu adevărat acasă 
(adică la Paroșeni și nu la Vulcan)

DOLEANȚĂ
In numele unui grup de opt 

Dealul Babii, angajați ai minei 
prafață), STANILA B1LDEA,

„Marți noaptea, 15 
stomacul și cu capul

preferat; 13,00 Ra-
13,15 Avanpremieră

13,27 Melodii din fil- 
Compozitorul săptă 

14.40 Intcrpreți de mu-

Ieri, temperai ura maximă 
fost la Petroșani de plus 1C 
grade, iar la Paring dej plus 5 
grade. Minima din cursul nopții 

2 grade si

0 1905 — S-a născut Wal
deck Rochet, secretar general 
Partidului Comunist Francez.

■' ( a^a ta oniu|( n_aj
cumva și matale, pe undeva, vreo... fată, vreo 
cunoștință de genul feminin la care „ții" ? Ba 
da!? Ai, deci ? Păi atunci, de ce ntt-i scrii, 
frate, și-o lași să se 
Scrie-i ei, lasă-mă pe

NU-MI DAU

muncitori din 
Vulcan (la su- 

p.a.<.w, ------------- - mă roagă să
intervin la I.G.C. pentru a le pune la dispo
ziție și lor un mijloc de transport, atît la ie
șirea cit și la intrarea in șut, întrucît „pîna 
acum beneficiază de... autobuze doar cei ce 
lucrează în subteran..."

Avînd în vedere distanța mare pe care sint 
nevoiți s-o „bată" per-pedes, consider, în- 
trueîtva, justificată doleanța celor 8 muncitori 
din Dealul Babij și înaintez propunerea, spre 
studiere, conducerii I.G.C., singura în măsură 
s-o soluționeze.

ANONIMĂ
@ ANONIMA, PETROȘANI : Bine, 

„treburile" despre care ne relatați dv., cu lux 
de amănunte, sînt aproape incredibile. Mă 
scuzați că... nu v-am înțeles prea bine scri
sul — e adevărat, trebuia să mă străduiesc 
mai îndelung, dar nu mi-am cultivat încă 
prea bine răbdarea ! — și n-ani priceput prea 
multe, oricum mi-am dat seama, de printre 
rînduri, că pe-acolo, pe la stația „raizer" din 
Livezeni a I.G.C., Se întîmplă niște „lucruri" 
nu prea cinstite. Veniți, vă rog, cu amănunte 
și... dictați fiului (sau fiicei) dv. scrisoarea. 
Poate cea de a doua va fi ceva mai lizibilă 
(citeață).

APROPO DE SCRIS !
Am impresia, tovarășe N. DIJMÂRESCU 

(Petroșani, Școala postliceală comercială), că 
dumneata nu citești de loc ziarul acesta. In 
schimb nu uiți ca. sub numele unei „notițe" 
sau alta, expediate redacției, să adaugi pres
curtat „corcsp." (apropo, cine te-a recrutat ?!). 
Și, zic că nti-1 citești, pentru că ți-am mai 
răspuns de citeva ori, arătindu-ți că semna
lezi niște „mărunțișuri" Pe care toată lumea 
Ie vede și despre care s-a scris de atitea ori. 
Acum îmi scrii că autobuzele vin rar (parcă 
eu nu știu ?) și că in ele se rup nasturii... Nu

Făcea, ca să zic așa, o lectură 
activă. Compasul, rigla de 
calcul și foaia de calc ii erau 
la îndemină și cu ajutorul 
lor concluziile se transformau, 
căpătau conturul concret al 
schemelor.

— Vorbim mereu de redu
cerea timpului irosit fără 
rost in aprovizionarea cu 
material lemnos a locurilor 
de muncă din subteran. Ier- 
tafi-mă. N-aveți de unde să 
știți că eu...

Cuvintele astea sună ciu
dat cînd sint rostite de un 
bărbat sfios, cu părul de cu
loarea cărbunelui și ochii ca 
două fărîme de cer senin. Da,

totul, totul tn tnfafișarea lui, 
ii ascunde preocupările.

— Am tot văzut și am au
zit vorbindu-se că minerii a- 
duc lemnul de la mari dis
tanțe, că irosesc mult timp 
și atunci... Atunci m-am gin- 
(lit, am studiat galeriile, am 
făcut calculele, am dimensio
nat totul intr-un prototip și 
cum se știe, am trecut la a- 
plicarea „Monoraiului“.

Simplu. Am ginclit și... am 
făcut. Toiul ne pare simplu. 
Discuția evolua destul 
ciudat, și nici nu aveam 
un motiv să bănuiesc 
omul meu glumea.

— Dacă e bun monoraiul ? 
(sincer surprins și chiar con
trariat de întrebare). Cum 
să nu fie, dacă lemnul e a- 
dus de cărucior; un cărucior 
dimensionat la profilul 
riei e vehiculat cu un 
pneumatic de 3 CP pe 
de oțel ? (cu o aclincă 
zitate). Un teleferic obișnuit, 
care reduce timpul economi
sind la o brigadă cam apro
ximativ 10 000 lei pe an. Și 
cind te gindeșli la numărul 
brigăzilor din sector sau din 
exploatare ?!

Problema care de multă 
vreme îi producea lui Gheor- 
ghe Domnișorii insomnii a 
căpătat contururi, s-a mate
rializat. Dar pîna a fi ceea 
ce este ? A fost gindul, stu
diul la fața locului, consul
tarea cărților de specialitate, 
omul nostru a investit timp, 
muncă și pricepere. A mun
cit mult la inovația lui, a re
nunțat la multe și, în ciuda 

zbucium,

gale- 
troliu 
cablu 
serio-

acestor frămintăn, zbucium, 
sacrificii chiar, izbînda a țost 
de partea lui.

Este ultima inovație, a 
Gheorghe Domnișorii, 

în glumă, mai în serios 
nu era așa, ultima din 

11 de piuă acum). Că va 
fi sau nu ultima, rămine de 
văzut. Cert este că la celelal
te inovații se adaugă și mo
noraiul, ale cărui economii 
de timp și efort uman sint 
substaii țiale.

E rodul gîndirii, al efortu
lui creator al omului dăruit 
trup și suflet minei.

spus 
mai 
(deși 
cele

r
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t
t 
t
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DEPLIN SUCCES !
Azi, va lua drumul 

Capitalei, pentru a parti
cipa la faza pe țară a 
Festivalului de teatru șco
lar, și delegația pionieri
lor din municipiul nos
tru. Pregătiți cu minu
ție pentru a răspunde 
cu succes pretențiilor con- 

.... ' i Școlii 
se 

montajul

cursului, 
generale nr. 
vor prezenta

pionierii
1 Petrila,
cu

„Cîntă Valea Jiului", 
spectacol pentru care s-au 
mobilizat peste 400 de 
mici „artiști", în această 
primăvară buimacă și răs
colită, învăluind luminile 
scenei cu cîntece, obi
ceiuri și dansuri minerești.

Pentru EI.ENA DAN1- 
LIUC, IOAN NF.ACȘU, 
ELVIRA POSTEUCĂ, 
EMERIC GYORI,

DIA HAȚEGAN, ELE
NA POPESCU, IOAN 
ALBERT, CONSTAN
TIN MOLDOVAN, rî- 
sul, gestul și dansul sint 
prinosuri de laudă Văii. 
Văii Jiului, acestei văi de 
soare și lumină I

Ei, pionierii petrileni, 
împreună 
GRETY
toare cu

cu vulcăneanca 
MORAR, recita- 
renume, vor du-

ce pe scenele Festivalului 
slova dulce și nostalgia 
Jiului.

Iubitorii artei din mu
nicipiu — cei peste 11 000 
de pionieri ai acestor me
leaguri — urează solilor 
dansului, cîntecului și da
tinilor Jiului superior, de
plin succes pe scena Fes
tivalului de teatru școlar
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0 'Soarele răsare la ora 5,50 
și apune Ia ora 18,48. Zile tre- 

, cute din an — 96. Zile rămase 
—. 270.

Un grup de elevi de Ia școala nr. 1 Petrila executmd un dans marinăresc.
Foto : Emilian DOBOȘ

apriorică privind modul de selec
ționare artistică existent la clubu
rile sindicatelor și responsabilitatea 
celor care îi înscriu în concurs. Este 
o diferență foarte mare între mo
dul cum s-a prezentat solistele Floa
rea Mircea și Rodica Giosan, di
ferența constînd, în ultimă analiză, 
în preocupările celor două institu
ții — clubul din Petrila și Casa de 
cultură din Petroșani — pentru a-și 
consolida formațiile artistice. După 
astfel de criterii poate li apreciată 
și activitatea clubului (de ce nu ?). 
Privind stinghereala solistei de la 
Petrila era străvezie calitatea mu
zicii ușoare de la clubul de acolo 
și, pentru cel care cunoaște, surprin
derea era tot mai mare : e un club 
la care a existat o foarte bogată 
și fecundă mișcare artistică, dar ior- 
mațiile s-au dezintegrat rînd pe 
rînd. Chiar și cea de muzică ușoa
ră s-a schimbat de cîteva ori. De 
ce, oare ?

Era de așteptat ca mai multe 
premii să fie atribuite concttrenților 
din Valea Jiului. Dar n-a lost așa 
deoarece la cluburile sindicatelor se 
pare că sînt promovate direcții la
dle, supcrliciale în muzica ușoară, 
există chiar o doză însemnată de 
indiferență, pentru depistarea și for-

marea soliștilor, lăsîndu-i să cinic 
ceea ce vor și cum vor. Ascultîndii-1 
pe Victor Pop de la clubul din A- 
ninoasa (mențiune 1), am avut re
velația acestei neglijențe : o voce 
bună, dar care trebuie cultivată, un 
mod de prezentare cu totul nepo
trivit. Directorilor de cluburi nu 
trebuie să le fie indiferente aceste 
aspecte, prin ele promovînd și laturi 
educative. Dar, mai actuală ca 
niciodată, a lost necesitatea unei su
pravegheri de specialitate a soliști
lor, asistența profesorilor de muzi
că ce au posibilitatea 
cu vocea. Să mai 
Școala populară de 
burile ar trebui să-și 
instructori și soliști, 
colaborînd, ar avea 
gat sub aspectul competenței, al 
lității.

Am înșirat doar cîteva din mul
tele aspecte care trebuie să rețină 
nu numai atenția, ci și activitatea 
factorilor culturali din Valea Jiu
lui, să vegheze ca în instituții să 
fie promovată arta, și nu suroga
tele.

Cu adevărat remarcabile au lost 
eforturile organizatorilor acestui fes
tival — Vasile Chirculescu, Gh. 
Negraru și întreg colectivul Casei 
de cultură —, ale căror strădanii 
le-au răsplătit mulțumirile invitați-

să „lucreze" 
amim im și de 
artă unde clll- 
trimită viitorii 

școală cu care, 
mull de cîști- 

ca-

lor. Pe parcursul a trei zile, 
care moment a fost gîndit, organi
zat și supravegheat cu cea mai ma
rc atenție. Trebuie evidențiat și a- 
devăratul tur dc forța al orches
trei Casei dc cultură din Petroșani 
care,. învingînd oboseala epuizantă 
și momentele grele, a muncit cîte 
12—14 ore în fiecare zi, reușind să 
satisfacă participanții.

„Cîntecul adîncului“, ediția I, a 
luat sfîrșit și a constituit o bună 
experiență și un real examen a) mu
zicii ușoare din Valea jiului. Dar, 
cum s-a mai întîmplat și cu alte 
prilejuri, prezența lui nu trebuie ui
tată (se intenționează să i se dea con
tinuitate, permanență), ci să devină 
încă dc pe acum un catalizator, un 
1 actor care să producă nu numai 
o analiză la fiecare club în parte, 
ci și o restructurare a activității, o 
orientare mai clară spre calitatea 
interpretativă.

Parîngul Lonea — 
Preparatorul Lupeni 4-1

scrisoarea 
dv

A/K,

(Tl

O nouă victorie, pe teren propriu, 
a Parîngului, o victorie dificilă, ob
ținută ia capătul unui meci viu dis
putat.

Intențiile de „meci egal" ale 
oaspeților s-au năruit însă în min. 
15 (înscriseseră, între timp, David 
și Cigmăian), pentru ca, după re
ducerea scorului, de către Basarab, 
gazdele să-și consolideze victoria, în 
minutele 67 și 89, prin golurile 
marcate dc Ciocoiu și, din nou, 
Cigmăian.

A arbitrat bine : A. Zolotaru 
’etroșani).
Formațiile : PARÎNGUL: Duck 

7 — Lupa 7, Sereș 8, Gyarmati 8, 
Vlad 7 — Marion 6 (Ciocoiu 7), 
Bucși 7 — Buium 7, Baki 6, David 
7, Cigmăian 8; PREPARATORUL : 
Graur 3 — Ștefănescu 7, Karvanschi 
6, Simionescu 6, Dorojtei 6 — Vi- 
șan 6, Basarab 6 (Calla 6) — Ro- 
manți 3, Ursan 6, Rășcan 6 (Duly 
7). Mărășan 6.

La juniori : 4—2 în favoarea 
gazdelor.

0 CASA DE CULTURA 
Petroșani. Expoziția de pictură 
și grafică a membrilor filialei 
U.A.P. Petroșani 0 Un meda
lion literar „Mihail Sadoveanu", 
cu proiecții diapozitive, la cămi
nul T.C.M.M., ora 19 0 In sala 
dc lectură, la ora 17, se deschi
de o expoziție a cărții politice. 
0 In sala dc spectacole, de la 
ora 17, concursul cultura) al 
pionierilor „Cîntăm patria și 
partidul" 0 Uricani. In sala de 
lectură, la ora 17,30, „Tinere
tul Văii Jiului în cincinalul 
1971 —1975 și contribuția lui la 
opera dc construire a socialis
mului".

0 CLUBURI — Vulcan. La 
ora 17,3G, „Primii noștri croni-

cari — 350 dc ani de la moar
tea lui Grigore Ureche", prezen
tarea operei și a personalității, 
lectura unor fragmente semnifi
cative 0 Lonea, la ora 18, la 
căminul muncitoresc, expunerea 
„Amintiri despre oameni și re
ligie" 0 Petrila. In sala biblio
tecii, la ora 18, un medalion 
muzical închinai compozitorului 
Johannes Brahms 0 Lupeni. La 
ora 18, o masă rotundă cu tema 
„Spiritul colectiv, expresie a noi
lor relații sociale socialiste; îm
binarea intereselor individuale cu 
cele generale" 0 Aninoasa. La 
ora 17, un concurs-spectacol pen
tru cei mai buni cîntăreți dc mu
zică ușoară — acțiune întreprin
să pentru selecționarea noilor ta
lente.

PETROȘAN1 — 7 Noiem
brie : Abel, fratele tău; Republi
ca : Pensiunea Boulanka; PE
TRI LA : Maica Ioana a îngeri
lor; LONEA — Minerul: Lam
pa lui Aladin; VULCAN : Așa 
am venit; PAROȘENI : Oameni 
în rulotă; LUPENI — Cultu
ral : Trenul; Muncitoresc : Tabla 
viselor; URICANI : 5 milioane 
de

jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,3t 
Viața cărților (reluare); IC,CC 
Buletin de știri; 10,05 Cît îi Ma 
ramureșu — muzică
10.30 Vreau să știu; 11,00 
lin de știri; 11,05 Melodii; 
Consultație juridică; 11,30 
tare patriei; 12,00 Discul 
12,15 Recital de operă;
Intîlnire cu melodia populară și 
interpretul 
diojurnal; 
cotidiană;
me; 14,00 
mînii; 1 
zică populară; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Creștere și eficiență 
economică; 15,30 Pagini din 
muzica dc estradă; 16.00 Radio
jurnal; 16,15 Munte, munte, brad 
frumos — prelucrări corale;
16.30 Intcrpreți de muzică u- 
șoară; 16,50 Publicitate radio; 
17,00 Antena tineretului; 17,30 
Cîntece populare; I7.45 Melodii 
lansate de Tont del Monaco; 
18,00 Orele scrii; 20.00 Tableta 
de seară; 20,05 Zece melodii 
preleraie; 20,40 Cîntă Ion I.ui- 
can; 20.55 Știința la zi; 21,CC 
Revista șlagărelor; 21.30 Biju
terii muzicale; 22.00 Radiojtn- 
nai; 22.30 Concert de seară;
22,55 Moment poetic; 23,C0 
Concep de seară (continuare); 
24.00 Buletin dc știri; 0,03—6,CC 
Estrada nocturnă.

populară;
Bule-
11,15 
Cîn- 
zilei;
12,30

duminicală" 
— acad. Vasilt 
9,55 Desen ani 
muzicală; 10,0C 
franceză (Lecția 
Tele-cinemateca

Promenada 
9,25 Prim plan 
Mîrza (reluare); 
mat ; O familie 
Curs de limba 
a 10-a); 10,30
pentru copii și tineret (reluare) 
„Cele irei lumi ale lui Guliver"; 
12,05 Telejurnal; 15,30 Tele 
școală; 16,30—17,00 Curs dt 
limba engleză (Lecția a 9-a — 
reluare); 17,30 Deschiderea emi
siunii de după-amiază; 17,35 „O 
viață pentru o idee" ; Pavlov 
(1); 18,05 Timp și anotimp în 
agricultură; 18,35 Vetre folclo 
rice : Cîntec și joc din Maramu 
reș; 19,00 Oameni și fapte 
„Profesia de agricultor" Repot 
taj; 19,15 Tragerea Pronoexpres: 
19.20 1 001 de seri : „Aventurile 
celor doi căței": 19,30 Telejui 
na); 20,10 Avanpremieră; 20,15 
Tele-cinemateca ; „Hamlet" Cu 
Laurence Oliver. Jeane Simmons 
22,50 „24 de ore".

martori.

MIERCURI 5 APRILIE

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
și actualități; 7,00 Radio-

g Agenda campionatului
]

al cnergctieienilor, a coincis cu o 
victorie. Neputîndu-se acomoda cu 
terenul îngust, echipa minerilor din 
Aninoasa a cedat incisivității gaz
delor, care au înscris primul gol 
în nîin. rll prin Deak. După pauză, 
primii care marchează sînt tot fot
baliștii localnici, prin Puică, pen
tru ca Oltan să reducă, înspre fi
nal, din handicap.

A arbitral corect; A. Dobner.
Formațiile : ENERGIA : Keovecs 

8 — Crainic 9, Trică 8, Taborschi 
8, Nicolau 8 — Gergely 9, Iszak 8 
(Puică 7) — Aruncuteanu 7, Niță 
8, Dcak 7, Abraham 7; MINERUL : 
Danciu 9 — Szocs 8, Trestian 6, 
Egetboros 9, Tomuș 6 — Broască 
8, Băieșu 6 — Oltan 6, Ionică 6 
(V. Gudacu), 
Llerlea 7.

La juniori :

CÂNI : Gați 8 — Vent zei 7 (Suciu 
7), Udrescu 10, Cristca 9, Bodea 8 
— Bușii 8, Beudeanu 8 — llaas 8, 
Rusii 9, Perjii 7 (Ilaidainac 7), Ra
du 10; MINERUL II LUPENI : 
Rus 4 (Marc 3) — Szasz 3, Kele- 
men 5, /.ari) 6, Filipaș 3 — Mun- 
teanu 3, Moșoni 6 — Costici 3, 
Tugearu 3, Panaiiescu 3, Florescu 3 
(Vasian 6).

Ilie COANDlîAȘ, 
corespondent 

CELELALTE REZULTATE : Pre
paratorul Petrila — Constructorul 
Lupeni 3—0 (neprezentare), Utila
jul Petroșani — Minerul Vulcan 
0—2, Streini Bani — Gloria Hațeg 
1—1.

Minerul Uricani —
Minerul II Lupeni 8-0

de9,00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex; 9.C5 Secvențe

a oscilat între plus 
plus 4 grade

Pentru următoarele
Vremea sc menține 
duioasă, cu cerul
Vînml va sufla potrivit, cu 
nelc intensificări 
nordic

24 \de ore 
relativ căi- 
schimbător.

u- 
scctot ul

--etc L

februarie, suferind cu 
— ne scrie MARIA NI- 

DELSCHI din Lupeni, str. Scurtă nr. 4 — am 
fost dusă dc către soțul meu Ia „Urgența" spi
talului din localitate. Era de gardă doctorul 
Florian Ghiță, care mă cunoștea de mult (am 
mai fost internată și tratată la dînsul) și care, 
probabil pentru că l-am trezit din somn, nu 
a vrut să mă consulte, dimpotrivă l-a repe
zit pe soțul meu că de ce m-a adus, că dinsul 
știe ce am eu, că sint sănătoasă etc... Vă 
rog să vă dați părerea despre conținutul a- 
cestei scrisori..."

Nu-mi dau ! Pentru că refuz să cred că s-a 
întîmplat chiar așa. Cunosc psihologia bolna
vului și știu cit e de refractar Ia... orice. 
Și-apoi, o fi avut dreptate și medicul Florian 
Ghiță (a cărui „explicație" o aștept).

Sint sigur că acest răspuns al meu nu vă 
va satisface, așa că, citiți in continuare ziarul, 
și veți găsi — după ce îmi va răspunde me
dicul cu „pricina" — un altul, poate mai com
plet.

Energia Paroșeni —
Minerul Aninoasa 2-1

Deși n-a jucat la valoarea lotu
lui său, Minerul Uricani a obținut 
duminică 6 victorie la scor, victorie 
facilitată de riposta slabă a... ju
niorilor și rezervelor Minerului Lu
peni. Meciul a plăcut datorită spec
taculozității sale și golurilor nume
roase înscrise. Scorul e deschis de 
Beudeanu în min. 25 și... „închis" 
de Haas, în min. 80. Intre timp au 
mai înscris : Haas (min 35), Pcrju 
(min. 46), Bușu (min. 50), Radu 
(min. 75) și Rusii (min. 78 și 85).

A arbitrat foarte bine ; Ion Suciți. 
Formațiile : MINERUL URI-

1. Minerul Vulcan
13 9 2 2 31 — 12 20

2. Parîngul Lonea
13 9 13 47—13 19

3. Preparatorul Petrila
13 9 1 3 44—17 19

4. Minerul Uricani
13 8 1 4 34—16 17

5. Gloria Hațeg
13 6 1 6 30—28 13

6. Utilajul Petroșani
13 6 1 6 20—26 13

7. Energia Paroșeni
13 6 0 7 27—33 12

8. Streini Baru
13 5 1 7 25—39 11

9. Constructorul Lupcn i
13 5 0 8 28—38 10

10. Minerul Aninoasa
13 4 1 8 30—29 9

11. Preparatorul Lupeni
13 4 1 8 19—43 9

12. Minerul Lupeni (II)
13 1 2 10 16—52 4

(Urmare din pag. 1)

TEO

Centrala termoelectrică Rovinari
(Urmare dm pag. 1)

cazane de mare capacitate — 
1035 tone abur pe oră, suspen
date la circa 100 m înălțime 
de sol, se execută turnuri de 
răcire proiectate pentru 42000 
mc apă pe oră etc".

La Rovinari, recordurile sînt 
însă și de altă natură. Intilnim 
un record al industriei con
structoare de mașini, care a 
realizat o parte din echipamen
tul de bază al primelor turbo- 
generatoare, iar in prezent în
treprinderi cum sint Uzinele 
Vulcan din București, Uzina de 
mașini agricole și construcții 
metalice Bocșa, „Electroputere” 
Craiova și altele lucrează la 
asimilarea utilajelor de mare 
capacitate prevăzute pentru e- 
ehiparea grupurilor de 330 MW.

Avem, apoi, de-a face cu re
corduri ale ritmurilor de exe
cuție. Experiența Paroșenilor, a 
Croiovei, Borzeștilor, Ludușului

și Devei, a altor și altor obiec
tive ce au apărut pe harta e- 
nergetică a țării și-au spus pe 
deplin cuvîntul. Montorii, care 
recent anunțau asamblarea ce
lei de-a 20 000-a tonă de uti
laj termoenergetic, de pildă, 
au redus termenele de execu
ție la numeroase obiective, iar 
constructorii au inălțat primul 
coș de fum la 200 m in numai 
45 de zile, depășind vitezele 
record de la Craiova și Deva. 
Mii de muncitori și tehnicieni 
de la „Energoconstrucția", „E- 
nergomontaj" și „Trustul de lu
crări speciale" - București, „E- 
lectromontaj" — Sibiu și între
prinderea electrocentrale - Cra
iova au devenit in 
s-au scurs de 
construcției 
purtători ai 
de fruntași

Luceafărul
lat oameni, dar a contribuit, in

anii ce 
începerea 

obiectiv,
la 

acestui 
steluțelor purpurii 
în producție. 
Gorjului a mode-

același timp și la „modelarea" 
locurilor. Apariția lui și dimen
siunile imense ce le-a căpătat 
și le va căpăta in următorii ani 
extracția lignitului in această 
zonă, au determinat schimba
rea cursurilor Jiului, Jaleșuiui 
și Tismanei, construirea unui 
păienjeniș de benzi transpor
toare care aduc cărbunele de 
la locul 
centrală, 
schimbat 
conturat 
moașe așezări muncitorești. A- 
lături de capacitățile ce vor fi 
date in exploatare in alte ra
muri industriale, intrarea in 
funcțiune a celor dmtii grupuri 
termoenergetice de la Rovinari 
va contribui la obținerea in 
acest an a unei producții indus
triale în Gorj cu 27,6 la sută 
superioară nivelului înregistrat 
in 1971, așa cum se prevede 
în planul acestui județ.

extracției direct in 
Sate întregi și-au 

vetrele. La Roșia s-au 
dimensiunile unei fru-

1
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prolesionale pentru a învăța o me
serie, de preferință cea pe care au 
început-o în școala generală.

Legat de orientarea școlară și 
profesională, trebuie să relevăm că, 
datorită sprijinului abordat de către 
Centrala cărbunelui, grupurile șco
lare din Lupeni și Petroșani dis
pun lâ ora actuală de o bază ma
terială foarte bună, corespunzătoa
re, am putea spune, și pentru un 
liceu de specialitate, de cadre di
dactice cu o înaltă calificare profe
sională, politică și culturală, fapt 
care asigură o pregătire temeinică 
a elevilor din aceste școli, pregătire 
solicitată dc gradul mereu crcscînd 
dc mecanizare a întreprinderilor mi
niere din Valea Jiului. Menționăm 
cu acest prilej că absolvenții școli
lor profesionale au posibilitatea 
să-și continue studiile medii, fie la 
liceele de cultură generală, fie la 
liceele de specialitate, priit dife
rențe, și apoi în învățămîntul teh
nic superior. In condițiile actuale 
create de către partid și stat, fie
care tînăr harnic și cu dragoste lață 
de muncă și învățătură își poate 
propulte cele mai Inimoase și înalte 
idealuri de împlinire.

Pe linia legării tot mai strînse 
a cunoștințelor teoretice de practi
că, în școlile din Valea Jiului s-au 
luat măsuri concrete și operative 
privitoare la crearea bazei mate
riale necesară instruirii tehnico-pro- 
duetive a elevilor și a dezvoltării 
laboratoarelor. Trebuie să relevăm 
sprijinul eficient acordai de între
prinderile economice din municipiul 
nostru, sprijin cu care au putut lua 
lîînță 73 ateliere — atît pentru 
băieți, cît și pentru fete.

In alară de faptul 
însușesc într-o oarecan 
anumită meserie, orele 
constituie și un mijloc extrem de

prețios de educare a tineretului prin 
muncă și pentru muncă, în așa 
ca după terminarea unei școli 
care să devină util societății, pe 
măsura cunoștințelor teoretice și de
prinderilor practice formate în anii 
școlarizării. Există așadar în pic

ioare condițiile pentru 
absolvent al școlii ge- 
poată continua și per

fecționa pregătirea atît sub aspec
tul cunoștințelor practice, cît și cele

zent create 
ca fiecare 
nerale să-și

fel 
fie-

subiect. Prin activitatea desfășurată 
dc noi, trebuie să facem 
un mic cetățean dornic și 
cunoaștere, curios dc a 
și pune stăpînirc în mod 
și aprolundat pc anumite 
țe primite în școală. Pentru reali
zarea acestui înalt deziderat al în- 
vățămîntului, este necesară o mai 
marc atenție din partea fiecărui das
căl, caic trebuie să fie un bun spe
cialist în materia pe care o predă

din elev 
avid de 

descoperi 
conștient 
cttnoștin-

trimestrului școlar
teoKetice. Important este ca tînărul 
să dorească acest lucru, ajutat fi
ind, dc .școală și familie în orien
tarea, lui școlară și profesională.

Cu. toate .rezultatele pozitive obți
nute pînă în prezent se impun to
tuși, a li rezolvate unele probleme 

' - i .• a

că elevii își 
e măsură o 

de practică

în vederea., încheierii cu succes 
trimestrului Ii de invățămînt.

In primul rînd este necesar să se 
acorde o mai marc atenție caracte
rului formativ și aplicativ al fie
căreif lecții în parte, cvitîndu-se, pe 
cît posibil, >caracterul teoretic, ex
pozitiv, căutîndu-se aplicarea dialo
gului viu, permanent între catedră 
și bancă.

Prin întreaga noastră activitate 
trebuie sa avem în vedere că e- 
levtil nu este numai obiect al mun
cii dc educație și instrucție, ci și

și, în același timp, lin bun educa
tor și pedagog, să militeze zi dc zi, 
cu orice prilej, asupra formării unei 
gîndiri matemalice, filologice, biolo
gice, filozofice etc.

Este necesar să muncim în așa 
lei ca lot ce se predă în școală de 
către învățător și profesor să fie 
însușit de către elevi prin toate sim
țurile sale pentru a putea folosi 
cunoștințele, în anii care urmează, 
cu maximum de eficiență. Apreciem 
că se impune cu necesitate asigura
rea caracterului educativ al fiecărei 
lecții, prin folosirea intr-o măsură 
și mai marc a documentelor de 
partid și de stat, relcvîndti-se rea
lizările obținute de poporul român 
sub conducerea P.C.R., sarcinile mă
rețe ale cincinalului și. în mod deo
sebit. perspectivele luminoase, inllo-

ritoare ale României socialiste.
Sarcini de mare răspundere pentru 

educator revin și pe linia muncii 
de cunoaștere a personalității fie
cărui elev, a nivelului lui dc cu
noaștere, capacitatea intelectuală, și 
mediul social în care trăiește și se 
dezvoltă Cunoscînd această situa 
ție vom ști încotro și unde să ac
ționăm pentru ca elevul în cauză 
să poată fi ajutat la momentul o- 
porttin.

Deși, încă de la începutul anu
lui școlar 1971 — 1972, s-au trasat 
sarcini tuturor directorilor dc școli 
— privitoare la măsurile ce tre
buiesc luate în legătură cu ajutarea 
elevilor mai slabi la învățătură, prin 
sistemul meditațiilor și consultații
lor, se mai practică în unele școli 
formalismul și lipsa de răspundere. 
Numai așa se poate explica faptul 
că în aceste ore prevăzute în pro
gram se fac meditații cu toată cla
sa, nu în mod 
sînt indicațiile, 
lucra direct cu 
ciplincle unde 
mari greutăți.

In vederea asigurării unei eficien- 
țe și a unui randament cît mai 
mare un rol de seamă îi revine fa
miliei. Practica arată că elevul, a- 
tunci cînd este supravegheat zilnic, 
face progrese vizibile în atitudinea 
lață de învățătură, în comporta
ment. Părinții, procedînd în acest 
lei, vor reuși împreună cu școala, 
să formeze elevului deprinderi de 
muncă organizată, să contribuie la 
creșterea gradului de responsabili
tate Jață de muncă și învățătură ale 
copilului. Reflectînd mereu asupra 
acestor probleme, muncind stăruitor 
pentru rezolvarea lor, 
educaționali vor avea 
la linele trimestrului 
îndeplinit dificila, dar 
misiune. .

a primit doar 
isoare contra

vențională, considerin- 
du-se suficient pentru a ințele- 
ge că atif față de 
și față de vecinii 
trebuie să aibă o 
corectă. Dar Negru 
considerat probabil 
puțin, fapt pentru care, îndată 
ce s-a eliberat din detenție, a 
recidivat. Adică a fost din nou 
brutal cu nevasta și vecinii.

Drept urmare acum i s-a a- 
plicat „o porție" mai substan
țială : un an închisoare. Poa
te că de rindul acesta îi »a 
ajunge.

soția sa cit 
colocatari, 

comportare 
Nicolae, a 
că e prea

diferențiat, așa cum 
în scopul de a se 
fiecare elev la dis- 
întîmpină cele mai

toți factorii 
certitudinea 

II că și-au 
nobila lor

Era se vede, de mult con
vins că-i fotogenic. Și 
tocmai pentru aceasta 

Hotopilă loan din Petroșani și-a 
comandat niște tablouri. Nu 
oriunde, bineînțeles, ci tocmai 
la un fotograf din București. 

Cînd să le ridice insă i s-a 
cerut 400. Pentru că atita cos
tau. Foarte istet din fire, s-a 
descurcat imediat ; a pus la 
poștă 40 lei iar apoi pe reci- 
pisă a făcut 400 Să mai zică 
cineva că n-a plătit

Și totuși așa au zis. Ba mai 
mult, i-au dat și un an închi
soare pentru fals, uz de fals și 
înșelăciune. Ca să 
meni I

vezi ce oa-

Sinziana a 
pe cale văCind Pintea 

văzut că e 
o încurce, a început să 

dea din colț in colț și a se scu
za că „a luat-o gura pe dina
inte". Adică cum ? Adică vor
bise ce nu trebuia la adresa 
lui P. E. Pentru ca să nu mai 
facă așa i s-a dat o amendă 
de 3000 lei.

N. Gh.

Mica publicitate
VIND autoturism „VOL

GA". Informații, telefon 12558, 
Deva.
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VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN EGIPT
Solii poporolwi româo

salntafi cu însufleții8© de populația 
orașului Alexandria

(Urmare din pag. 1) 

in Egipt a conducătorului partidu
lui și statului nostru, și aici, pe șan
tierul unei uzine, înălțate prin co
operare și eforturi comune, simbol 
al trainicelor legături de prietenie 
dintre cele două țări, a voinței po
poarelor lor de a colabora strîns și 
de acum înainte.

Atmosfera festivă se simte încă 
de la intrarea în cartierul munci
toresc ce înconjoară uzina. Se aud 
urale — mii de oameni aclamă : 
„Marhaba — Marhaba", „Asat 
Ceaușescu" (Salut, să trăiască 
Ceaușescu}.

Alături de muncitorii, tehnicienii 
și inginerii egipteni, pe acest șan
tier lucrează și un număr de spe
cialiști români, care ovaționează în
delung pe conducătorul partidului 
și statului. înfrățite, uralele nu mai 
contenesc.

Mulți tehnicieni de aici au fost 
în România la specializare și, în 
curînd, alții — viitori salariați ai 
uzinei — le vor urma exemplul.

In întîmpinarea oaspeților au ve
nit președintele Consiliului directo
rial al Companiei industriilor chi
mice) egiptene, Sayed Naweto, re
prezentanți ai conducerii șantieru
lui, care le urează un călduros bun 
sosit.

Vizita începe prin ample expli
cații prezentate în fața unei ma
chete — singura modalitate de cu
prindere sintetică a dimensiunilor a- 
cestui șantier. Lucrările de construc
ție ce au început aici în 1968, fiind 
rod al unui acord de cooperare eco
nomică și tehnică româno-egiptean, 
în baza căruia România a proiectat 
uzina, furnizînd, totodată, utilaj și 
asistență tehnică, sînt în prezent în- 
tr-un stadiu avansat. Este un obiec
tiv care va ocupa un loc de prim 
ordin în cadrul operei de valorifi
care a resurselor naturale ale Egip
tului, fiind prima uzină de acest fel 
din Orientul Apropiat și din Africa. 
Proiectată să intre în funcțiune pînă 
la sfîrșitul anului, unitatea va livra 
anual, lucrînd cu întreaga sa ca
pacitate, 100 000 de tone de car
bonat de sodiu brut, din care vor 
rezulta sodă caustică, sodă calci
nată, bicarbonat de sodiu farma
ceutic — la rîndul lor materii pri
me importante pentru dezvoltarea 
industriei chimice. Acest obiectiv a 
fost, însă, astfel proiectat îneît să 
existe posibilitatea dublării capacită
ții sale.

In continuare, sînt vizitate dife
ritele părți constitutive ale viitorului 
flux al producției. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează de modul 
în care se desfășoară colaborarea cu 
specialiștii și tehnicienii români. 
„Colaborarea se desfășoară excelent 
și sîntem foarte mulțumiți, răspunde 
președintele Consiliului directorial. 
Specialiștii români lucrează foarte 
bine, între ei și muncitorii și spe
cialiștii noștri s-au stabilit legături 
de cordială prietenie, fapt ce reflec
tă, pe un plan mai larg, natura re
lațiilor între cele două popoare";

Intr-o atmosferă de mare însufle
țire are loc apoi un miting al prie
teniei româno-egiptene. In incinta 
șantierului a fost ridicată o tribună 
împodobită, potrivit tradiției, cu co
voare avînd frumoase motive națio
nale egiptene. Tribuna este domi
nată de două mari steaguri, româ
nesc și egiptean, precum și de por
tretele președinților Nicolae Ceaușescu 
și Anwar Sadat. In uralele celor 
prezenți, care scandează „Trăiască 
Ceaușescu !“, „Trăiască Sadat!“, 
„Trăiască România !“, „Trăiască 
Egiptul !“, oaspeții români și gaz
dele egiptene iau loc la tribună.

Mitingul a fost deschis de Sayed 
Naweto, care a exprimat adînca 
bucurie a constructorilor, muncitori
lor și specialiștilor uzinei de a primi 
vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Această uzină, a spus vorbitorul 
— este prima de acest fel în Orien
tul Apropiat și Africa.

Contractul pentru înființarea a- 
cestui mare obiectiv a fost perfec
tat în cadrul cooperării economice 
și tehnice dintre guvernul Republi
cii Socialiste România și guvernul 
Republicii Arabe Egipt. El repre
zintă un simbol măreț al cooperă
rii strînse dintre țările noastre. Do
rim ca această cooperare să crească 
și să înflorească, grație Excelenței 
Voastre și conducătorului nostru iu
bit, președintele Anwar El Sadat.

Cu acest prilej, a spus în conti
nuare vorbitorul, ținem să eviden
țiem eforturile colegilor noștri, spe
cialiștii români, activitatea depusă 
și cooperarea cu noi pentru găsirea 
soluțiilor la dificultățile care apar, 
de obicei, la astfel de realizări 
mari; acest fapt ne ajută să punem 
în funcțiune cît mai repede obiec
tivul, în interesul comun al celor 
două părți.

Subliniez faptul că partea româ
nă ajută la instruirea și perfecțio
narea tehnicienilor egipteni fie aici, 
la acest loc de muncă, fie în fabri
cile similare din România. Influența 
acestei instruiri a apărut clară în 
sporirea capacității tehnicienilor e- 
gipteni, în operațiunile de montaj 
curente sau în pregătirea lor la o- 
perațiunilc de producție la intrarea 
în funcțiune a fabricii.

Prietenia și buna primire pc care 
au întîlnit-o tehnicienii egipteni în 
timpul șederii lor în România, din 
partea tehnicienilor sau a poporu
lui român, au avut o influență pro
fundă în sufletele noastre, ajutînd 
la crearea unor prietenii puternice ce 
confirmă intențiile bune ale celor 
două popoare. Ne exprimăm bucuria 
pentru faptul că ne-a onorat cu ve
nirea sa aici, la fabrică, doamna 
Elena Ceaușescu, ceea ce lasă o a- 
mintire plăcută în sufletele munci
torilor egipteni și români ai uzinei.

Intîmpinat cu manifestări de cal
dă simpatie, cu prietenie și respect, 
a luat cuvîntul secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Dragi prieteni egipteni,

Pentru mine Și tovarășa mea 
este o deosebită plăcere că, în 
cadrul vizitei pe care o facem 
în Republica Arabă Egipt, pu
tem să vizităm acest obiectiv 
important al economiei egipte
ne. (Aplauze puternice),

Doresc să folosesc acest prilej 
pentru a saluta acest minunat 
colectiv de constructori și vi
itori muncitori ai Uzinei de 
produse sodice. (Aplauze).

Așa cum, pe drept cuvînt, a 
menționat și prietenul director, 
acest obiectiv este o expresie a 
cooperării economice româno- 
egiptene (Aplauze). Intr-adevăr, 
producția care se va realiza 
aici constituie o bază pentru 
dezvoltarea altor ramuri ale 
chimiei și petrochimiei. De ace
ea, sper că specialiștii români 
și egipteni, care lucrează Ia a- 
ceastă uzină, vor coopera în 
continuare pentru dezvoltarea 
altor ramuri petrochimice. 
(Aplauze).

Menționez, de altfel, că, în 
cadrul convorbirilor pe care le 
avem împreună cu președintele 
țării dumneavoastră, prietenul 
Anwar Sadat, am ajuns la un 
acord deplin asupra necesității 
unei largi cooperări în multe 
domenii de activitate. (Aplau
ze îndelungate).

Este adevărat că și România 
și Egiptul au pășit pe calea dez
voltării lor economico-socialc 
independente. Această dezvolta
re cere eforturi mari din par

tea fiecărui popor și, în ace
lași timp, cere o strînsă coope
rare între țările prietene. Con
sider că cooperarea româno-e- 
gipteană trebuie să se dezvolte, 
constituind un model de relații 
între două state independente, 
care doresc să-și făurească o 
viață liberă. (Vii aplauze).

Uzina dumneavoastră este în
că în construcție ; după cîte 
știu, este programată să intre 
în producție în ultima parte a 
anului. De aceea, aș dori să a- 
dresez și specialiștilor români 
care se află aici Și — să-mi per
miteți — specialiștilor egipteni 
apelul de' a acționa cu toată ho- 
tărîrea pentru a pune cît mai 
devreme în funcțiune acest o- 
biectiv economic. (Aplauze).

Intre poporul român și po
porul egiptean se dezvoltă de 
altfel, de mult — relații de co
laborare și prietenie strînsă. 
(Aplauze puternice). Realizînd 
împreună o serie de obiective 
economice, întărind solidarita
tea și colaborarea lor în lupta 
împotriva imperialismului și co
lonialismului, popoarele noastre 
au un viitor măreț pe calea dez
voltării lor libere. (Aplauze).

Aș dori să vă urez dumnea
voastră, conducerii, specialiști
lor și muncitorilor, realizarea 
în bune condiții și darea în 
funcțiune a acestui obiectiv, 
succese mari în dezvoltarea uzi
nei, contribuind la înflorirea 
patriei dumneavoastră — Repu
blica Arabă Egipt. (Aplauze). 
Urez muncitorilor egipteni suc
cese mari și să depună toate 
eforturile pentru a-și întări pa
tria lor, pentru a făuri o viață 
liberă și fericită (Vii aplauze).

Trăiască prietenia dintre po
porul român și poporul egip
tean ! (Aplauze).

Trăiască România I Trăiască 
Egiptul I (Aplauze puternice, o- 
vații).

☆

In amintirea acestei vizite care 
va rămîne; după cum a declarat 
președintele Consiliului directorial, 
de neuitat în amintirea colectivului 
de aci și ca un simbol al prieteniei, 
a fost oferită oaspeților români em
blema acestei întreprinderi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a o- 
ferit în dar colectivului uzinei un 
aparat de radio și un pick-up cu 
discuri de muzică românească, spre 
a fi folosite în activitatea cultu- 
ral-artistică.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, semnează^, în cartea de 
onoare, relevînd : „Ne-a făcut, o 
deosebită plăcere să vizităm uzina 
de produse sodice din Alexandria 
— rod al colaborării și cooperării 
economice româno-egiptene.

Urăm muncitorilor, tehnicienilor, 
inginerilor și specialiștilor acestei 
moderne uzine — care își va în
cepe nu peste mult timp activita
tea — succese cît mai mari în mun
ca lor pusă în slujba dezvoltării e- 
conomiei naționale egiptene, întăririi 
independenței patriei. Tuturor le 
dorim multă sănătate și fericire".

In aclamațiile celor prezenți, 
oaspeții își iau rămas bun de la 
muncitorii și conducerea șantierului 
acestei uzine, îndreptîndu-se din nou 
spre Alexandria.

Se. vizitează în continuare com
plexele turistice grupate în jurul 
vestitei plaje Maamurah, unul din 
cele mai pitorești locuri de pe li
toralul nord-african.

Reportajul vizitei la Alexan
dria a fost realizat de :

de la
Helsinki

HELSINKI 4 — Trimisul spe
cial Agerpres, Vasile Crișu, 
transmite : Marți a avut loc la 
sediul Ambasadei U.R.S.S. din 
Helsinki a treia întîlnire din 
cadrul celei de-a 7-a runde a 
tratativelor sovieto-americane cu 
privire la limitarea înarmări
lor strategice. Părțile au conve
nit să se întîlnească din nou vi
neri, la sediul Ambasadei S.U.A

Purtătorul de cuvînt oficial 
al delegației americane a decla
rat, după încheierea întîlnirii, 
că tratativele decurg într-o at
mosferă de- lucru 
adăugat că grupul 
celor două 
tehnice s„a 
prilie a.c.

părți 
reunit

intens. El a 
de experți al 
în probleme 
la 1 și 3 a-

Adrian IONESCU 
Romulus CĂPLESCU și 
Nicolae N. LUPU

de

Adunarea din Capitală de
a Asociației
Marți, 4 aprilie, a avut loc la 

Ateneul român din Capitală a- 
dunarea de constituire a Asocia
ției România, așezămînt ob
ștesc pentru relațiile cu emigra
ția, convocată la inițiativa unui 
larg grup de oameni de cultu
ră Și știință, de personalități 
aparținînd tuturor domeniilor 
de activitate din țara noastră, 
români și reprezentanți ai na
ționalităților conlocuitoare.

La adunare au participat re
prezentanți ai vieții publice, e- 
conomice, științifice și culturale, 
ai cultelor, muncitori, țărani, in
telectuali din Capitală și din 
alte localități din țară.

Adunarea a fost deschisă de 
acad. Șerban Țițeica, vicepreșe
dinte al Academiei Republicii 
Socialiste România.

In prezidiu au luat loc : Ra
du Beligan, artist al poporului, 
directorul Teatrului Național 
din București, prof. univ. Ba
logh Edgar, de la Universitatea 
din Cluj, Ion Dumitrescu, pre
ședintele Uniunii Compozitori
lor, prof. univ. Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga, vicepreședinte al A- 
cademiei de științe sociale și po
litice, Maria Groza, vicepreședin
te al Marii Adunări Naționale și 
vicepreședintă a Consiliului Na
țional al femeilor, Hajdu Gyozo, 
redactor-șcf al revistei „Igaz 
Szo“-Tg, Mureș, sculptorul Ion 
Jalea, artist al poporului, acad. 
Athanase Joja, vicepreședinte al 
Academiei Republicii Socialiste

pentru relațiile
România, prof. univ. Valentin 
Lipatti, scriitorul Franz Lieb- 
hardt, prof. univ. Mircea Malița, 
ministrul educației și învățămîn- 
tului, Justinian Marina, patri
arhul Bisericii Ortodoxe Româ
ne, prof. univ. Roman Moldovan 
președintele Camerei de Co
merț, acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Pădurarii, montor mecanic la u- 
zinele „Timpuri Noi“ din Bucu
rești, Moise Popa, țăran' coope
rator din Apoldu de Jos, jude
țul Sibiu, acad. Alexandru Ro- 
setti, Costache Trotuș, directo
rul general al Centralei indus
triale Hunedoara, prof. univ. 
Gheorghe Zâne, membru cores
pondent al Academiei Republi
cii Socialiste România.

Lucrările adunării au fost condu
se de acad. Miron Nicolescu.

A luai cuvîntul acad. Athanase 
Joja.

La dezbaterile pc marginea ex
punerii prezentate au luat cuvîntul : 
compozitorul Ion Dumitrescu, prof, 
univ. Zoe Dumitrcscu-Bușulenga, 
Aurel Bozgan, directorul Institutu
lui de cercetări și proiectări mașini- 
ț^rielte și agregate — Bucprești, dra
maturgul Horia Lovinescu, ziaristul 
Hajdu Gyozo, Justin Moisescu, mi
tropolitul Moldovei și al Sucevei, 
Șerban Ciocules'cu, director general 
al Bibliotecii Academici Republicii 
Socialiste România, Bruno Wurtz, 
director al Teatrului de stat ger
man din Timișoara, Dina Cocea, ar-

constituire 
cu emigrația

tistă emerită, vicepreședintă a Aso
ciației oamenilor de artă din insti
tuțiile teatrale și muzicale, și pu
blicistul Petre Ghiață, care au sub
liniat însemnătatea deosebită a ini
țiativei de constituire a Asociației.

Participanții la adunare au adop
tat apoi actul de constituire al A- 
sociațici, prezentat de acad. Ale
xandru Rosetti, și a ales Consiliul 
de conducere al Asociației, din care 
fac parte personalități ale vieții 
noastre publice, culturale, științifice, 
țărani, muncitori, cadre de condu
cere din economie, cadre didactice 
universitare, ziariști, reprezentanți 
ai cultelor.

In cadrul primei ședințe a Con
siliului de conducere al Asociației a 
fost ales Biroul Consiliului, avînd 
ca președinte pe acad. Athanase 
Joja, ca vicepreședinți — ing. Au
rel Bozgan, prof. univ. C. C. Giu- 
rescu, ziaristul Hajdu Gyozo, acad. 
Arthur Kreindler, prof. univ. Valen
tin Lipatti, dramaturgul Horia Lo
vinescu, actorul Cristian Maurer și 
acad. Șerban Țițeica; ca secretar ge
neral — Virgil Cândea, cercetător 
la Institutul de studii sud-est eu
ropene.

In cadrul aceleiași ședințe au fost 
constituite comisii pe probleme ale 
Asociației, alcătuite din membri ai 
Consiliului de conducere și din re
prezentanți ai unor instituții și or
ganizații centrale. Scriitorul Paul 
Angliei a fost desemnat redactor-șel 
al gazetei „Tribuna României", or
gan al Asociației.

(Agerpres)

Redacția și administrația ziarului. I Petroșani, strada Republicii Nr, 90, telefon i 1662

Guvernul ehian a difuzat 
documentele privind manevrele 

subversive ale societății 
americane I.T.T.

SANTIAGO DE CHILE 4 (A- 
gerpres). — Guvernul chilian a 
difuzat documentele privind 
manevrele societății nord-ame- 
ricane „International Telephone 
and Telegraph" (I.T.T.) care ur
mărea să împiedice venirea la 
putere a președintelui Allende.

Secretarul general al guver 
nului a distribuit ziariștilor un 
exemplar al volumului de 96 
pagini cuprinzînd documentele 
respective, publicate în S.U.A 
de ziaristul american Jack An
derson Printre numeroasele ca
pitole ale acestui volum pot fi 
citite titluri ca ■ „Să se împiedi
ce venirea la putere a lui Salva
dor Allende la președinția Re- 
oublicii Chile11 
haos economic 
’e", „Lovitură

Documentele 
forma unor fotocopii ale origi
nalelor. redactate în engleză, 
sînt însoțite de o traducere în 
spaniolă

Secretarul genera! al guver
nului a declarat că aceste docu
mente sînt „piese ce dovedesc

intervenția politică și economi
că în treburile interne ale Re
publicii Chile a marilor între
prinderi capitaliste".

O scrisoare adresată
reprezentantul Egiptului

secretarului general al O. N. U
NEW YORK 4 (Agerpres). — 

Agențiile Reuter și France Pres- 
se relatează că reprezentantul 
Republicii Arabe Egipt la Na
țiunile Unite. Esmat Abdel Me- 
guid, a adresat o nouă scrisoa
re secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, cerînd 
„adoptarea unor măsuri urgen
te pentru protejarea drepturilor 
și libertăților fundamentale ale 
locuitorilor din teritoriile arabe 
ocupate de Israel11. Scrisoarea

Sesiunea Comisiei româno-
albaneze de colaborare

tehnico-stiintifică
La Tirana au început lucrări

le sesiunii Comisiei româno-al- 
baneze de colaborare tehnico- - 
științifică. Delegația română 
este condusă de Grigore Bîrgă- 
oanu, vicepreședinte al Comi-

sici guvernamentale de colabo
rare Și cooperare economică și 
tehnică, iar delegația albaneză 
de Jani Mio, vicepreședinte al 
Comisiei planului de Stat.

—f

.Să-se provoace 
și politic în Chi 
de stat" etc.

qu

albaneze a 
de 7 ori 

comercială 
în curse

R.P ALBANIA :
In ultimii 1(1 ani 

volumul transpor 
turilor 
crescut 
Marina 
trimite 
vase trans-occani- 
ce <le diferite to
naje

In foto : Vedere 
din portul Durres.

reafirmă plîngerea anterioară 
prin care se atrăgea atenția a- 
supra deportărilor de cetățeni 
egipteni din Sinai și din regiu
nea Rafah și a măsurilor de 
distrugere și expropriere a ca
selor și pămînturilor.

Ambasadorul egiptean a cerut 
ca scrisoarea să fie difuzată ca 
document al Adunării Generale, 
al Consiliului de Securitate și al 

. Comisiei pentru drepturile omu
lui.

Mesajul adresat Congresului 
de președintele Braziliei

4 (Agerpres). — 
Braziliei, .Emilio 

Medici, a adresat 
un mesaj propu-

BRASILIA
Președintele 
Garrastazu
Congresului .
nînd o reformă constituțională 
care să instituie alegerea indi
rectă a guvernatorilor statelor 
braziliene. El propune înlocui
rea unui paragraf constituțio-

Din lumea
capitalului

Creștere fără egal a 
accidentelor de muncă 

în S. U. A.
WASHINGTON 4 —Cores

pondentul Agerpres, Constan
tin Alexandroaie, transmite i 
Potrivit statisticilor oficiale 
publicate de Federația Sin
dicală AFL-CIO, în cursul a- 
nului 1971 în Statele Unite ale 
Americii au murit peste 
14 200 de persoane, ca urma
re a accidentelor de muncă 
— număr care este aproape 
egal cu cel înregistrat în a- 
nul 1970. In aceste accidente 
au fost răniți 2,2 milioane de 
oameni ai muncii, mulți din
tre ei fiind nevoiți să pără
sească frontul muncii pentru 
totdeauna, datorită gradului 
mare de invaliditate.

Ascensiune a 
prețurilor în Elveția
BERNA — In cursul anu

lui 1971, prețurile cu amă
nuntul la principalele artico
le de consum au crescut în 
Elveția cu circa 6,6 la sută. 
După cum relevă presa elve
țiană, o asemenea creștere 
constituie în această țară un 
record pentru toți anii post- 
bblici.

excepționala
A.in

Salvador
SAN SALVADOR 4 (Ager

pres). — Congresul salvadorian 
a instituit, la cererea președin
telui Fidel Sanchez Hernandez, 
starea excepțională în întreaga 
țară pe o durată de 30 de zile 
— anunță agenția U.P.I. Adop
tarea acestei măsuri extreme, 
prin care sînt suspendate drep
turile constituționale și se per
mite arestarea persoanelor fără 
a mai fi nevoie de tin mandat 
judiciar, urmează recente) în
cercări de lovitură de stat din 
Salvador pusă la cale de ele
mente dizidente din armată.

Declarația purtătorului de cuvînt al delegației 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 

al Republicii Vietnamului de Sud 
la Conferința de la Paris

nai, prin care se prevede ale
gerea directă a guvernatorilor, 
cu un altul, prin care aceștia 
urmează să fie desemnați de 
adunările legislative ale state
lor. Propunerea A prezidențială 
constituie, potrivit aprecierii a- 
genției France Presse, o lovitu
ră pentru opoziția legală care 
nu dispune de suficiente man
date în forurile legislative lo
cale. Din cele 22 de adunări le
gislative locale doar<una — cea 
a statului Guanabara — este 
controlată de Mișcarea .demo
cratică braziliană, de opoziție. 
Deputatul Ulisses Guimaraes 
șeful opoziției legale, critică 
mesajul prezentat Congresului 
de președintele Garrastazu Me
dici.

Desemnarea succesorilor ac
tualilor guvernatori urmează să 
aibă loc în 1974.

PARIS 4 (Agerpres). — Ly 
Van Sau, purtătorul de cuvînt 
al delegației Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud la Con
ferința cvadripartită de la Pa
ris în problema Vietnamului, a 
condamnat ..amenințările Sta
telor Unite de a extinde bom
bardamentele asupra Vietnamu
lui de nord și Vietnamului de 
sud" Aceste amenințări, a de
clarat el într-un interviu acor
dat agenției France Presse, de
monstrează cu claritate inten
ția S.U.A. de a continua escala
darea războiului și a întrerupe 
pe uin termen nedefinit lucră
rile Conferinței de la Paris.

Ly Van Sau a demascat năs
cocirile propagandei americane 
potrivit cărora subunități mili
tare ale R.D.V. ar participa, 
chipurile, la luptele desfășura
te la sud de zona demilitariza
tă. Acestea, a spus el. au ca 
scop „să justifice amenințările 
americane privind
bombardamentelor asupra 
namului de nord".

•Ly Van Sau a arătat că 
gația G.R.P. cere reluarea

diată a lucrărilor Conferinței 
de la Paris, întrerupte unilate
ral de S.U.A.

★
PARIS 4 (Agerpres). — Dele

gațiile guvernului R.D. Viet
nam și Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu a] Republicii 
Vietnamului de Sud la Confe
rința cvadripartită de la Paris 
în problema Vietnamului au ce
rut marți continuarea lucrări
lor conferinței și organizarea

celei 
nare

In
sens
nistrației saigoneze de delega
ția guvernului R.D, Vietnam se 
exprimă protestul împotriva în
treruperii unilaterale de către 
partea americană a lucrărilor. 
Delegația G R.P. apreciază 
rîndul său. că întreruperea 
crărilor conslituie un act de 
botaj extrem de serios.

de-a a 148-a ședințe ple- 
la 6 aprilie.
nota adresată în acest 

delegațiilor S.U.A și admi-

la
lU-
sa-

reluarea
Viet-

dele-
ime-

Hota adresată de generalul 
firivas președintelui Makarios

NICOSIA 4 (Agerpres). — Ge
neralul George Grivas a adre
sat președintelui Republicii 
Cipru arhiepiscopul Makarios, 
o notă în care îl invită să de
misioneze 
după data de 9 aprilie și să 
organizeze 
în termen 
formează agenția France Pres
se, citind surse apropiate ge
neralului, fost șef al EOKA, 
mișcare ce vizează unirea Ci
prului cu Grecia.

Președintele Makarios este, do 
asemenea, invitat de Grivas să 
procedeze la o remaniere a 
guvernului și să încredințeze 
portofoliile apărării, afacerilor 
externe și afacerilor interne

din funcțiile sale

alegeri prezidențiale 
de două luni — in-

-unor personalități de încredero 
ale generalului. In notă so 
menționează că, dacă președin
tele Makarios acceptă aceste 
propuneri generalul Grivas își 
va face apariția în public în 
insulă, luînd 
viața politică cipriotă, 
cum se știe, 
EOKA se află 
te de la întoarcerea sa în Ci
pru în luna septembrie 1971.

Observatorii reamintesc că, 
recent, într-un interviu preșe
dintele Makarios a calificat si
tuația actuală din insulă drept 
gravă și confuză, ca urmare a 
presiunilor exercitate asupra sa 
în scopul de a demisiona.

derate. In primul rind se face 
apel la conștiința conducăto
rilor auto și la răspunderea 
lor pentru aceste cifre tragice 
și se subliniază, totodată, ne
cesitatea întăririi controlului 
circulației, folosindu-se toate 
mijloacele disponibile — de 
la elicopter, pînă la apara
tele electronice moderne.

Uragan în Bangladesh
DACCA. Un puternic ura

gan, atingînd o viteză de pes
te 260 km pe oră, s-a abătut 
asupra regiunii sudice a Ban
gladesh, provocînd moartea 
a 35 de persoane, informează 
agenția Press Trust of India. 
Alte 200 de persoane au fost 
spitalizate din cauza surprin
derii lor sub dărîmături. Ci
clonul a distrus mii de locu
ințe : aproximativ 30 000 de 
persoane au rămas fără adă
post. Primul ministru, Muji- 
bur Rahman, a ordonat mă
suri de urgență pentru a veni 
în sprijinul sinistraților.

parte activă la
După 
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Bilanț tragic 
al accidentelor de pe 

șoselele Italiei
ROMA. Anual își pierd 

viața 10 000 de persoane în 
accidente de circulație de 
pe șoselele italiene. Tragicul 
bilanț a determinat autori
tățile din Italia să întreprin
dă o largă acțiune în vederea 
reducerii numărului de acci-

Marea Japoniei 
bîntuită de furtuni
TOKIO. Cel puțin 25 ele 

persoane și-au pierdut viața' 
în furtunile care bîntuie de 
cîteva zile în Marea Japoniei. 
De asemenea. 80 de marinari 
sînt declarați în continuare 
dispăruți. Operațiunile de sal
vare sînt îngreunate de con
dițiile meteorologice defavo
rabile.

O Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., l-a pri
mii pe ministrul de externe al In
diei, Swaran relatează agen
ția TASS. A discutate pro
bleme legate de evoluția și întărirea 
prieteniei și colaborării dintre 
U.R.S.S. și India, precum și pro
bleme internaționale de interes re
ciproc.

De asemenea, 
fost: primit și de 
Alexei Kosîghin.

Swaran Singh a 
premierul sovietic

transmite agenția

Tcpavaț, a fost primit de președin
tele Siriei, Hafez El Aasad.

0 In clădirea Comisiei comer
ciale cubaneze din Montreal a ex
plodat marți dimineața o bombă — 
transmite agenția United Press In
ternational. Explozia a provocat 
moartea unui membru al comisiei și 
rănirea altor șapte persoane. După 
cum informează poliția canadiană, 
în zorii zilei de marți a. fost gă
sit un exploziv și în apropierea 
Ambasadei din Ottawa a Republicii 
Cuba.

Piața comună. Organizația intențio
nează să desfășoare un marș de pro
test la scară națională împotriva 
intrării Danemarcei în C.E.E.

0 După cum
Reuter, la 3 aprilie, un purtător de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne turc a negat că Turcia ar fi 
propus o dezarmare generală în 
Cipru.

0 Asociația japoneză pentru pro
movarea comerțului internațional a 
făcut cunoscut că la Tîrgul de pri
măvară de la Canton (R. P. Chi
neză), ce-și va deschide porțile la 
15 aprilie, vor lua parte, în total, 
1 538 firme nipone — informează 
agenția Kyodo. Se . precizează că a- 
ceasta este cea mai importantă par
ticipare japoneză la o astfel de ac
țiune organizată în R. P. Chineză.

0 La cererea Comitetului însăr
cinat cu urmărirea aplicării în prac
tică a sancțiunilor hotărîte de Con
siliul de Securitate împotriva Rho- 
desici. secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a adresat guverne
lor tuturor statelor membre ale Na
țiunilor Unite o „notă verbală", so- 
liciiîndu-le să inițieze, la nevoie, 
„măsuri speciale pentru a-i împie
dica pe rezidenții lor să participe 
Ia tranzacții comerciale" ce vin în 
contradicție cu rezoluțiile adoptate 
împotriva regimului rasist de la 
Salisbury.

organizată în R. P. Chineză.

0 In ultima zi a vizitei la Da
masc, secretarul federal pentru afa
cerile externe al Iugoslaviei, Mirko

0 In Danemarca a fost creata o 
noua organizației — „Marșul gene
ral împotriva C.E.E." — care reu
nește reprezentanți ai diferitelor 
partide politice daneze și ai popu
lației și are drept scop intensificarea 
acțiunilor imnotriva aderării țării la

0 Incepînd cu luna aprilie a.c., 
U.R.S.S. și Turcia au trecut la a- 
plicarea noului protocol comercial 
pe termen de un an, care prevede 
extinderea, în continuare, a comer
țului exterior bilateral.

In ultimii șase ani, comerțul so- 
vieto-turc și-a sporit volumul de 
circa trei ori, cijrtndu-se în anul 
1971 la un total de peste 100 mi
lioane ruble. Dezvoltarea schimbu
rilor comerciale dintre U.R.S.S. și 
Turcia este lacilitată prin înfăptui-
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rea planurilor de colaborare econo
mică și tehnică bilaterale, relatează 
agenția TASS.

0 Comitetul O.N.U. pentru de
colonizare își va desfășura, în a- 
ccastă lună, pe teritoriul african, 
alte trei din sesiunile sale. Prima va 
avea loc între 7 și 12 aprilie, la 
Conakri (Guineea), a doua — în
tre 17 și 22 aprilie, la Lusaka (Zam
bia), iar cea de-a treia — între 
25 și 28 aprilie, la Addis Abeba 
(Etiopia). Comitetul urmează să 
continue dezbaterile în probleme le
gate de situația din Rhodesia, Na
mibia, Republica Sud-Africană și 
coloniile portugheze. Președintele 
Comitetului, Salim Ahmed Salim 
(Tanzania), a informat că la șe
dințe au fost invitați și reprezen
tanți ai mișcărilor de eliberare na
țională din aceste teritorii.
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