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VACANȚA

Loghin POPA 
șeful secției organizatorice a 

Comitetului municipal Petroșani al 
P.C.R.

Economia națională a ajuns 
în acel stadiu în care proble
ma eficienței în toate domeniile 
de activitate economică a că
pătat o acuitate deosebită. Ac
tualul nivel al dezvoltării for
țelor de producție, volumul în
semnat al investițiilor produc
tive și gradul de pregătire pro
fesională a producătorilor per
mit activizarea factorilor in
tensivi ai reproducției socialis
te.

Creșterea eficienței întregii 
activități economice constituie o 
sarcină centrală trasată de con
ducerea partidului tuturor co
lectivelor de oameni ai muncii. 
Și, în actualele condiții, există 
conjunctura reală pentru ob
ținerea unei eficiențe economi
ce tot mai înalte. Societatea 
socialistă multilateral dezvolta
tă este tot maj interesată în 
maximizarea efectelor economi
ce în toate ramurile și între
prinderile, în urma folosirii tu
turor resurselor de care dispu
ne la un moment dat. în mini
mizarea cheltuielilor de muncă 
socială, iată sarcini majore ce 
au stat și vor sta și în con
tinuare în atenția organelor de 
partid și a conducerilor uni
tăților economice.

Insă, datorită complexității 
procesului de producție social 
corelația dintre efectul econo
mic și cheltuielile necesare ca
pătă determinări foarte variate, 
în continuă îmbogățire. Analiza 
indicatorilor care exprimă a- 
ceastă corelație este urmare a 
cunoașterii mai aprofundate a 
multiplelor legături, dependen-

țe, care se stabilesc între pro
cesele Și fenomenele economice. 
Indicatorii în sine surprind o 
anumită situație, iar cercetarea 
lor în dinamică scoate la iveală 
o evoluție a eficienței econo
mice 
lc.

Să 
creț, 
plinirea 
ție brută din cadrul E.M. Uri
cani pe fiecare lună și trimes
trul I a.c. situația se prezintă 
astfel : în luna ianuarie a fost 
îndeplinit în procent de 100,3 
la sută, februarie 100,1 la su
tă, martie 100,1 la sută, iar pe 
total trimestrul I acest 
tor este îndeplinit în 
de 100,5 la sută.

La prima vedere s-ar 
că eficiența economică 
tății respective ar fi scăzut de 
la lună la lună, deși indicato
rul respectiv a fost îndeplinit 
și depășit. Luînd, însă, în ana
liză și alte fațete ale problemei, 
se constată că situația se pre
zintă cu totul altfel. Deși di
namica îndeplinirii indicatoru- 
rului producției brută nu arată 
o creștere, efectul economic din 
cadrul acestei unități este po
zitiv, deoarece lună dc lună 
valoarea absolută a acestui in
dicator a cunoscut sporuri sub
stanțiale, în timp ce cheltuieli
le cu munca vie și materializa
tă au o dinamică mai lentă.

Cu toate că în sensul cel mai 
larg a] cuvîntului, eficiența eco
nomică reprezintă o categorie

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN EGIPT

La Complexul metalurgic de la Heluan

LIVEZENI :
De la o zi la alta, impună

torul edificiu al grupului so- 
cial al minei, crește văzînd cu 
ochii...

In clișeul nostru, șeful lo
tului T.C.M.M. — Livczeni, 
Gheorghe Chelaru și șeful de 
brigadă a electricienilor în- 
tr-un consult privind calita
tea execuției instalațiilor e- 
lectrice a minei Livczeni.

Foto i Ion LIC1U

forme specifice^-a procesului
instructiv-educa tiv
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TE INVAȚA
M IUBEȘTI
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Confesiuni ale fraților Nicoară
Sînt mulși vulcăneni 

Care cunosc bine pe fra
ții Nicoară. Eu din pă
cate știam doar de doi : 
Alexandru, șef de briga
dă la sectorul III și 
Gheorghe, șef de brigadă 
la sectorul V. In realitate 
aici, la Vulcan, sînt șap
te: patru frați și trei su
rori. Cei patru lucrează 
la mină, o soră la pre- 
parație, una la I.G.L. iar 
a treia casnică. Bineînțe-

Ies, că au mai rămas doi 
frați și acolo pe melea
gurile natale din județul 
Mureș.

De venit au venit aici 
pe rînd: unul invitat de 
celălalt. Vor părăsi aces
te locuri cînd vor ajun
ge în pensie.

Cînd am discutat cu 
conducerea minei despre 
cei doi șefi de brigadă ni 
s-a spus :

— Da, intr-adevăr fra

ții Nicoară sînt șefi de 
brigadă cu care pe bună 
dreptate ne mîndrim, Sînt 
bine pregătiți atît profe
sional cit și politic. Buni 
coordonatori în cadrul 
brigăzilor respective, ob
țin realizări de prestigiu 
cu oamenii din subordine.

Am consemnat cu bucu
rie toate aceste apre
cieri și iată-rriă așadar în- 
tr-o după-amiază în apar
tamentul 13 al blocului

32 de pe strada Republi
cii din orașul Vulcan. în
cep discuția cu Alexan
dru, gazda, încercînd să 
aflu răspuns 
rea : 
na ?"

venit 
veam

..De

In 
aici 
20

Iulian

la întreba 
ce iubește tni

1933 cînd am 
din Reghin, a- 
de ani Acum
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Consiliul municipal Petroșani 
al Organizației pionierilor, în 
colaborare cu Inspectoratul șco
lar, prin planul de măsuri pen
tru organizarea vacanței a sta
bilit o serie de acțiuni, multe 
inedite ca organizare și desfă
șurare, în așa fel îneît vacanța 
să constituie o continuare fi
rească, prin forme specifice, a 
procesului instructiv-educativ 
desfășurat pe parcursul celor 
două trimestre — un mijloc de 
pregătire a ultimului trimes
tru.

Valorificînd bogata experien
ță acumulată de-a lungul anilor 
și ținînd seama de recomandă
rile celei de-a II-a Conferințe 
Naționale a Organizației pio
nierilor, prin grija tuturor fac
torilor, pionierii și școlarii mu
nicipiului nostru se vor bucura 
de o vacanță plăcută, interesan
tă și atractivă.

In contextul atît de divers 
și atrăgător al zilelor de pri
măvară, al condițiilor de care 
dispune Valea Jiului, taberele, 
drumețiile, excursiile, activități
le cultural-sportive, social-utile, 
întîlnirile Și vizitele sînt înscri
se pe agenda unităților și de
tașamentelor de pionieri ca ac
tivități majore, cu reale valențe 
educative.

Astfel, în zilele vacanței din 
această primăvară vor funcțio
na peste 15 tabere autofinanța- 
te la cabanele din împrejurimi, 
ce vor cuprinde un număr de

aproape 500 pionieri și școlari 
din clasele II—VII.

Programul de activități al a- 
ccstor tabere va cuprinde ele
mente de pregătire a copiilor 
pentru apărarea patriei, de in
struire a activelor pionierești

Dumitru CORNEA 
activist, Consiliul municipal 

Organizației pionierilor

(Continuare în pag. a 2-a)

al

A

Însoțind ziarul local de la rotativă la cititor

NEAJUNSURI, DEFICIENTE
CE POT Șl TREBUIE REMEDIATE

...7 martie, ora 4,45. Cu puțin 
timp înainte de această oră ultimul 
exemplar al ziarului „Steagul roșu" 
a ieșit din rotativă. întregul tiraj 
6ste „tras" și așteaptă să pornească 
spre chioșcuri, oficii poștale, de un
de va fi distribuit cititorilor. Este 
ora cînd un proces tehnologic a 
luat sfîrșit și un alt proces de 1 
cru — cartarea, transportul și dis
tribuirea ziarului ■— abia începe. A- 
cest al doilea proces nc-a determi
nat în acea zi la o minuțioasă su
praveghere întrucît, nu o dată, pe 
traseul de la rotativă la cititori 
s-au constatat nereguli care au frî- 
nat buna desfășurare a difuzării 
ziarului, anomalii care au întîrziat 
fără justificări ajungerea 
la cititori, a cotidianului 
Cele mai proaspete știri.

Nc aflam, deci, la acea 
tinală, în tipografia din Petroșani. 
Prima constatare a fost o adevă
rată surpriză : cartarea tirajului pe 
Unități încă nu începuse deși, con-

form graficului de lucru, la ora 5 
primul transport trebuia să por
nească spre Lupeni. Cauza ? Sala
riata Oficiului P.T.T. din Petro
șani, Maria Dîrnea nu se prezen
tase la serviciu. Minutele trec, tim
pul se scurge în dezavantajul tutu-

sine. In clipa cînd credeam că în
tregul tiraj al ziarului va rămîne 
nedistribuit se găsește o soluție de 
ultimă instanță prin chemarea unui 
alt salariat care să facă cartarea, 
o soluție de provizorat care cu o 
întîrziere de două ore și jumătate

u-

oră ma-

RAID-ANCHETA
pe rețeaua difuzării oresei
ror. Se face ora 6, apoi ora 6,30. 
Mașinile destinate transportului pen
tru alte direcții sosesc și, cum so
sesc, tot așa pleacă — fără ziare. 
Intr-un tîrziu aflăm ce s-a întîm- 
plat : din motive nejustificate, ma
nifested o totală lipsă de răspun
dere față de sarcinile de serviciu, 
salariata M. D. a părăsit serviciul 
fără să anunțe în prealabil pe ni
meni, lăsînd pe masa de lucru un 
bilet cu care a crezut că sarcinile 
de serviciu i se vor rezolva de la

rezolvă o „mică deficiență" în pro
blema difuzării ziarului.

E de prisos să menționăm că a- 
ceastă deficiență a determinat pentru 
acea zi 
întreagă 
amintim 
miniere, 
terminat 
de 7 martie (schimbul IV din ziua 
de 6 III) au plecat spre casă fără 
să intre în posesia ziarului. La o- 
ficiul poștal din Vulcan ziarul lo-

(marți, 7 martie) o suită 
dc alte anomalii din care 
doar cîteva : la unitățile 
abonați! ziarului care au 
serviciul în dimineața zilei

cal a ajuns la ora 8 și 20 de mi
nute. La mina Vulcan la ora 12. 
In biroul comitetului dc partid al 
aceleeași mine, la ora 13 și 10 mi
nute. La mina Lupeni, ziarul a ajuns 
cu o întîrziere total neadmisă, cu 
mult după ora 10 și 30 de minute. 
In Uricani, ziarul care dc obicei 
ajunge la ora 7, se afla la oficiu 
după o întîrziere de aproape trei 
ore, și așa mai departe...

Am încercat să urmărim într-o 
singură zi bunul mers al difuzării 
ziarului local și iată constatările 1 
Cc comentarii le pot însoți ?

Nu este pentru prima dată cînd 
ziarul local cunoaște asemenea pe
ripeții pe drumul sinuos al difu
zării. Din capul locului- am fost 
martorii unui incident care, sub o 
formă sau alta, s-a petrecut și în 
trecut, un incident care nu înseamnă

RED.
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acestei întreprinderi, direcțiile prin
cipale ale activității sale. In șapte 
mari hale se produc și se asamblea
ză autobuze, camioane, tractoare, 
motoare Diesel părțile lot compo
nente fiind, în prezent, realizate a- 
ici, în proporție de circa 45 la su
tă. Unele proiecte, ca de exemplu 
inaugurarea procesului de asambla
re a tractoarelor fabricate în co
operare cu țara noastră, sînt reali
zate, datorită nivelului tehnic atins 
de marea uzină, a colaborării fruc
tuoase cu partenerii ei, într-un ritm 
foarte rapid. Acest fapt este deose
bit de evident în cazul de față. De
și de la semnarea contractului în
tre întreprinderea dc comerț exteri
or „Autotractor" din Brașov și 
compania „El Nasr Automotive 
Manufacturing Co“, cu privire la 
livrarea pieselor necesare fabricării 
tractoarelor, au trecut numai trei 
luni și jumătate, linia de asambla
re este gata să livreze aceste mijloa
ce de tracțiune, care se bucură de o 
înaltă apreciere în Egipt

După cum se știe, tractoarele de 
fabricație românească lucrează de 
mai mulți ani pe pămînturile valo
rificate din apropierea văii Nilului, 
contribuind la desfășurarea cu suc
ces a muncilor agricole, la obține
rea unor recolte bogate. Ele sînt 
deosebit de căutate nu numai de 
cei care muncesc în sectorul agricol, 
ci și de alte sectoare ale economiei 
egiptene. Aceasta explică, între al
tele, dorința muncitorilor de la u- 
zina din Hcluari de a livra, ime
diat, un număr cît mai mare de 
tractoare. Lucru j facilitat, de altfel, 
dc colaborarea rodnică dintre spe
cialiștii români și egipteni. „Ne în
țelegem foarte bine cu prietenii noș
tri români - ..„ dc.' “ ''ol
Bulaki,
liniei de asamblare, 
dc puțină vreme; ei 
apropie foarte mult

Heluan — Localitate situată 
în imediata apropiere a orașu
lui Cairo — este unul dintre 
cele mai puternice centre ale 
industriei egiptene, constituind, 
alături de marele baraj de la 
Assuan, cea mai importantă 
realizare din ultimele două de
cenii a poporului de pe malu
rile Nilului, expresia fidelă a 
dorinței sale de a făuri o eco
nomie modernă. în continuă 
dezvoltare.

Denumit „inima de oțel“ a 
Republicii Arabe Egipt, Helua- 
nul dispune de cel mai tînăr și 
mai puternic combinat metalur
gic al țării, oare furnizează su
te de mii de tone de fier și oțel, 
atît de necesare dezvoltării in
dustriei sale. Peste cîțiva ani, 
aici vor lucra circa 20 000 de 
muncitori, iar producția totală 
a combinatului se va ridica la 
peste două milioane tone anual.

Complexul metalurgic consti
tuie unul dintre obiectivele e- 
giptene unde se materializează 
cooperarea economică și tehnică 
dintre România și Egipt. In ca
drul combinatului siderurgic 
sînt utilizate locomotive româ
nești. fabricate do Uzinele „23 
August" din București, care se 
bucură de frumoase aprecieri 
din partea conducerii marii în
treprinderi și a specialiștilor e- 
gipteni. Ele sînt primele loco
motive de fabricație româneas
că care funcționează pe conti
nentul african.

Printre marile întreprinderi 
ale Heluanului se numără și 
complexul companiei „El Nasr 
Automotive Manufacturing Co", 
care constituie, de asemenea, un 
teren fertil de colaborare 
Egipt și țara noastră, și 
s-au făcut ample pregătiri 
tru primirea președintelui

A

Intîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu Yasser Arafat

între 
unde 
pen- 
Con-

siliului de 
Ceaușescu.

In vederea 
tarul general 
ședințele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, 
muncitorii. inginerii ș1 tehnici
enii marii uzine s-au pregătit 
cu multă însuflețire, dorind să 
dea un cadru cît mai sărbăto
resc prezenței în rîndul lor a 
solilor poporului român prie
ten. Pe mari lozinci instalate 
pe fațadele clădirilor sau în ha
la liniei de asamblare se 
poate citi : „Bun-venit pre
ședintelui Ceaușescu 1". „Trăias
că Ceaușescu și Sadat!“. „Tră
iască prietenia dintre poporul 
român și poporul egiptean 1“

In întâmpinarea oaspetelui, 
care este însoțit de Ion Pățan. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul comerțu
lui exterior și de Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, iar din partea 
egipteană de Mamduh Salem, 
vicepremier și ministru al afa
cerilor interne, au ieșit munci
torii de la cel mai puternic 
combinat metalurgic al țării, de 
Ia uzinele de locomotive, de la 
fabrica de produse electrice ȘÎ 
alte întreprinderi.

Sînt mii și mii de oameni ca
re aclamă, salută cu entuziasm 
pe conducătorul de partid și de 
stat al țării noastre.

Oaspeții români sînt așteptați a- 
ici, la „El Nasr" — în acordurile 
unor melodii populare românești — 
atît de emoționante pe aceste melea
guri, de o mare mulțime de munci
tori. Pretutindeni se văd portretele 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
ale președintelui Anwar Sadat, dra
pelele celor două țări prietene, urări 
de salut. In fața unei mari mache
te, directorul general al societății 
„El Nasr". inginerul Abdel Gaza- 
rin. înfățișează pe scurt, istoricul

întîlnirii cu secre- 
al partidului, pre-

— ne declară Hamdi El 
șeful controlului tehnic al 

Deși sînt aici 
au reușit să se 
de noi.

(Continuare \în vag. a

Miercuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, s-a 
întîlnit, la Cairo, cu Yasser A- 
rafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei.

La întîlnire au participat, din 
partea Partidului Comunist Ro
mân, Ion Pățan, membru al C.C. 
al P.C.R., și Ștefan Andrei,

Dineu
Secretarul general al Partidu

lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit miercuri 
seara, la Palatul Abdin din 
Cairo, un dineu oficial în onoa
rea președintelui Republicii A- 
rabe Egipt, președintele Uniunii 

, Socialiste Arabe. Anwar Sadat, 
și a soției sale.

Au participat persoanele ofi- 
I ciale române care îl însoțesc pe 

șeful 
sa în 
cători 
teni.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, cordială.

membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct al șefului 
secției internaționale a C.C. al 
P.C.R.

Din partea Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei au 
participat Farouk Qaddoumi, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.E.P., și Ribhî Awad, 
purtător de cuvînt oficial al Con
ferinței populației palestiniene, 
director pentru informații și re
lații externe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat solidaritatea P.C.R. 
și a poporului român cu lupta 
dreaptă dusă de populația pa
lestiniană pentru dreptul la au
todeterminare, pentru rezolva
rea problemelor sale în confor
mitate cu interesele ei naționa
le, pentru a-și asigura condiți
ile care să-i permită să-și orga-

să ne
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inde-nizeze o viață liberă și 
penden tă.

Yasser Arafat a explicat si
tuația actuală | a luptei popu-> 
lației palestiniene și schimbă
rile și 
ceasta 
referit 
creării 
democratic, în care să trăiască 
împreună, în conviețuire pașni
că musulmani, creștini și evrei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a invitat o delegație a Organi
zației pentru Eliberarea Pales
tinei, condusă de președintele 
Yasser Arafat, să facă o vizită 
în România.

Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, data urmînd să fie sta
bilită ulterior.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

dificultățile cu care a- 
este confruntată. El s-a 
la obiectivul strategic al 
unui stat palestinian,

statului român în vizita 
Egipt, precum și condu- 
de partid și de stat egip-

ANOTIMPUL
ÎNFRUMUSEȚĂRII
Primăvara este, pe drept 

cuvînt, anotimpul înfrumuse
țării. Căldura soarelui de pri
măvară reanimă întreaga fire, 
îi dă prospețime, recheamă 
oamenii în grădini, în parcuri,

pe zonele verzi, la ample aer 
țiuni de înfrumusețare. In 
toate localitățile municipiului 
au loc în aceste zile numeroa
se astfel de acțiuni.

LA URICANI, ne scrie corespondentul nostru, Ilie Frun
ză, a avut loc duminică, 
muncă patriotică Ia care 
te 1 100 cetățeni și elevi, 
și resturi vegetale 2,5 ha 
gropi în care s-au plantat arbuști ornamentali; au fost să
pate porțiunile din zonele verzi bătătorite de cei care nu 
sînt încă convinși de necesitatea de a păstra ceea ce se 
realizează cu trudă. In această amplă acțiune, relevă în 
continuare "orespondentul, s-au evidențiat deputății Iosif 
Szellan, Ioan Geană și Maria Mischie, precum și cetățenii 
Iosif Cziller, Elena Huruban, Elena Cotoveanu, Iulian 
Geambașu, Dumitru Vascul, Octavian Huțuțuc și alții.

Tovarășul Teodor Arvinte din ORAȘUL VULCAN nc 
seric pe aceeași temă următoarele, citînd Ia început, cu
vintele unei gospodine t

..Dacă s-ar menține ceea ce facem în fiecare primăvară, 
munca noastră ar fi mult ușurată, nu ar trebui să tot re
facem ceea ce nu respectă alții" — spunea tovarășa Ana 
Zurman la adunarea locatarilor din blocul 32 al orașului 
Vulcan. Părerea ei — susține autorul scrisorii — e pe 
deplin Mistificată și ar putea fi considerată drept o che
mare către toți locatarii, atît din blocul nostru cît și din

19 martie, o mare acțiune de 
au participat un număr de pes- 
Au fost curățate de pietre, hîrtii 
zone verzi, s-au săpat peste 100

Excelenței Sale
AHMED SEKOU TOURE
Președintele Republicii Guineea

CONAKRY

Stimate domnule președinte,
Doresc să vă aduc la cunoștință și pe această cale că 

invitația Excelenței Voastre de a face o vizită oficială în 
Republica Guineea, țară prietenă, am primit-o cu multă 
plăcere și să exprim, totodată, profundul meu regret că 
n-am avut posibilitatea să-i dau curs, întrucît programul 
vizitei mele în Africa fusese deja stabilit la acea dată și nu 
a mai putut fi modificat.

In țara noastră, lupta și eforturile poporului guineez 
prieten, sub conducerea dumneavoastră, pentru construirea 
unei societăți noi, pentru apărarea libertății și independent 
tei naționale, rezultatele obținute se bucură de o înaltă 
apreciere.

Sînt convins că relațiile de prietenie Și colaborare care 
s-au statornicit între țările și partidele noastre se vor dezvol
ta continuu în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii 
și unității de acțiune a forțelor antiimperialiste.

De aceea, îmi este plăcut să reafirm dorința noastră 
sinceră de a vizita țara dumneavoastră, de a cunoaște nemij
locit preocupările și realizările dumneavoastră și să vă asi
gur că voi face tot posibilul ea aceasta să aibă loc la o dată 
cît ma; apropiată.

Folosesc acest prilej pentru a adresa Excelenței Voastre 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală și po
porului guineez prieten succese tot mai mari în realizarea 
nobilelor sale idealuri de progres social și pace.

Cu cea mai înaltă considerațiune 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

(Continuare in pag. a 2-a)

In fotografie, parficipanțn la ae(iimea de reamenajarc a 
zonelor verzi ce a avut loc în ziua de 2 aprilie a.c. în carti
erul Sterminos din Uricani. Foto : Ilie FRUNZA
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Steagul roșu
JOI 6 APRILIE 1972

Prin caracterul ci instructiv-cdu- 
cativ, lilatelia se numără printre 
cclc mai atractive forme și mijloace 
dc îmbogățire a cunoștințelor și dc 
formare a deprinderilor estetice a 
maselor dc oameni ai muncii și în
deosebi a tineretului. Mărcile poș
tale românești, emise după elibera- 
" ... J—L-î---  j:_ — •_ ... ma;

care

a maselor

re, au îmbrăcat din ce în ce 
mult o diversitate tematică 
ilustrează marile realizări ale po
porul", nostru în toate domeniile 
de activitate. In același timp, fila- 
telia popularizează valorile cultu
rale și istorice ale trecutului pro
gresist, f’’ 
dor ce 
cuceririle 
poporului român în lupta pentru 
progres, pace și socialism.

Activitatea filatelică din Valea 
Jiului a cunoscut o dezvoltare con
tinuă, desfășurîndu-se cu regulari
tate în cadrul cercului filatelic 
„Minerul” din Petroșani, care nu
mără peste 270 membri. Pe lîngă 
acest cerc, care funcționează de pes
te 13 ani, au luat ființă cercuri 
filatelice la Uricani. Lupeni și Vul
can.

Acordînd o atenție deosebită e- 
dttcării 1 ilateliștilor și în special a 
celor tineri, conducerea cercului s-a 
preocupat ,în permanență de îmbo
gățirea cunoștințelor de specialitate 
prin expunerea unor conferințe pe 
lente de filatelie cum ar fi : 
poștei românești: Cum 
o colecție, ș. a.

Aceste conferințe au 
într-o mare măsură la 
cunoștințelor lilatclice.

Dintre sarcinile mari, care au 
stat în atenția cercului filatelic în 
cursul anului trecut, amintim orga
nizarea unor expoziții filatelice în
chinate sărbătoririi semicentenarului 
P.C.R. Exponatele, care au alcătuit 
cele două expoziții tematice, au lost 
expuse la clubul muncitoresc din Pe
trila și la Casa de cultură a sin
dicatelor din Petroșani. La 
acestor expoziții și-au adus

fiind un veritabil ambasa- 
lace cunoscute străinătății 

: revoluționare și realizările 
în

de un mare succes, fiind vizionate 
de peste 20 000 de cetățeni.

In atenția cercului filatelic din 
Petroșani a stat și recrutarea de noi 
membri în activitatea filatelică, ast- 
lel că în anul 1971, numărul aces
tora a crescut cu 63, în special din 
rîndul tinerilor care participă cu 
regularitate la ședințele săptămînale 
dc la Casa dc cultură.

Deși cercul filatelic din Petro
șani a obținut multe rezultate bu
ne, trebuie să arătăm că s-ati mani
fest ,t și unele lipsuri : de exemplu, 
nu 
ma 
s-a înființat grupa de filateliști în 
cadrul Casei pionierilor; nu s-au de
pus eforturi pentru înființarea cer
cului filatelic la Petrila.

Iată dc ce, în acest an, revine 
ca sarcină conducerii cercului fi
latelic să-și îndrepte întreaga aten- 

acestor proble- 
obiectivelor sta- 
muncă pe anul

s-a desfășurat concursul pc tc- 
„Cine știe filatelie, cîștigă", nu

Istoria 
să alcătuim

contribuit 
îmbogățirea

reușita 
contri

buția 18 membri din rîndul celor 
mai buni filateliști, printre care a- 
mimim pc Epure Bcncea, Gheorghe 
Birnă, Carol Bredan Tiberiu Svo
boda, Vasile Oros, Ștefan Șomlo 

Ambele expoziții s-au bucurat

țic spre rezolvarea 
me și îndeplinirea 
bilitc în planul 
1972.

Un obiectiv 
importanță, ce 
ducerii cercului, 
unei expoziții internaționale pe te
ma „Mineritul în filatelie" în pe
rioada 7—16 septembrie 1972, pri
lejuită de cel de-al Vll-lea Congres 
internațional minier, care se va ține 
la București în această perioadă. La 
această expoziție vor participa, pc 
lîngă lilatcliștii mineri din țară, și 
filateliștii din alte țări și în primul 
rînd din țările socialiste.

Organizarea unei expoziții de o 
asemenea anvergură implică rezol
varea competentă și cu toată răs
punderea a problemelor cc le ridică 
această acțiune dc prestigiu pentru 
filateliștii din Valea Jiului. In pre 
zent s-a alcătuit comitetul de or
ganizare și a fost propus juriul ex
poziției, au fost lăctite demersuri 
pentru asigurarea bazei materiale și 
s-au trimis invitații pentru partici
parea cercurilor filatelice din țară și 
de peste hotare.

In vederea asigurării unor expo
nate de calitate, competitive cu ex
ponatele altor cercuri, se va orga
niza la Petroșani, la sfîrșitul lunii 
aprilie a. c., o expoziție de prese- 
lecție. Avînd în permanență spri
jinul organelor municipale și iude-

dc

dc
stă

este organizarea

cea mai 
în atenția

mare 
con-

dc partid și dc stat, conside- 
că cercul filatelic din Petro
va reuși să se achite cu cinste 

ce și-a a-

țenc 
răm 
șani 
de această mare sarcină 
sumat-o.

Tinînd scama de multitudinea pro
blemelor ce se cer rezolvate în a- 
ceastă perioadă, cerem tuturor fila- 
teliștilor din municipiu să-și aducă 
întreaga contribuție pentru asigu
rarea reușitei depline a expoziției 
internaționale, care va face cinste 
nu numai activității cercului din 
Petroșani, ci întregii mișcări fila
telice din țară.

Nicolae POPON 
secretar al cercului filatelic 

„Minerul" Petroșani

Cineva îmi reiata faptul că, Ia 
mina Petrila, și mai precis în ca
drul sectorului X, s-a dat în fo
losința un gater — da, un gater 
obișnuit, care stătea nefolosit din 
anul 1954 — vă rog să rețineți a- 
nul, și totul a intrat în normal 
Am subliniat cuvîntttl normal, de
oarece șeful sectorului, Petru Cră
ciun, afirma că lăcătușii Ludovic 
Guba și Gheorghe Diciuc au făcut 
tot posibilul, bineînțeles punîndu-și 
la încercare toată priceperea și des
toinicia în această „chestiune" ; „O 
muncă pentru care merită să fie 
stimulați". Fără a dori să intru în 
polemică cu stăruitorul șef de sec
tor, aș îndrăzni să spun că, după 
opinia mea — și, poate, nu numai 
a mea —, strădania celor doi lă
cătuși s-ar fi cuvenit 
această încheiere, sau, 
(exagerez., evident) cu
„Fără met o stimulare I" 
merită stimulare doi 
care, iiind angajați, fac 
trebuie să facă în orele de muncă
și nu aduc o revoluție în dome
niu] „tăietoarelor de lemne", e lim
pede ca lumina zilei. Nimic în plus

nr. 2. Cu acest prilej a

ȘCOLILE
MUN1C1

PIULUI
Foto : log LEONARDZi de primăvară însorită

@ Recent, detașamentul 
clasei a HI-a B a Școlii ge
nerale din Aninoasa a făcut 
o excursie la Sebeș și Alba 
lulia In ultimul oraș, ei au 
avut ocazia să se întîlnească 
eu colegii lor din clasa a 
111-a B de la Școala genera 
lă

i 
I 
I
I
I
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I
I
I
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față de obligațiile de serviciu ! Poa
te fiindcă — așa cum stăteau lu
crurile, e vorba de un „timp" — 
gaterul stătea din 1954...

Dar, așa cum se întîmplă de mul
te ori, orice întrebare cere și un 
răspuns. „De ce lăcătușii și nu cei

sttmă pe cate nu o scotea nimeni 
din buzunarul lui, ci din al statu- 

1969, cîțiva specialiști ho- 
mană cerească ! — să-l 

folosință Greu. Se rupeau 
(după 45—50 de ore de

lui... In
tarasc 
dea în 
curelele
lucru) și o buna perioada

Cît ne privește — iertare, dar re
vin asupra detaliului care nu-i de 
loc secundat — poate că „stimu
lentele" le-ar fi meritat cei cu e- 
vidența mijloacelor fixe, e vorba 
dc utilaj, de bani, sau poate spe
cialiștii (mă refer la cei chemați

în orele dc program, pentru 
ești plătii, e un lucru firesc, 
parte din obligațiile de ser
in ceea ce privește celelalte

— evident, datoria specia- 
a controlului —, 
ei merită să fie

cm firmiA si nt „stmijim
cu o întîrziere de 17 ani ?...

relatată fără 
dimpotrivă 
concluzia :

Dc ce 
muncitori 

ceea ce

chemați să vegheze la...“ Să nu an
ticipăm : Așadar, în 1954, exploa
tarea minieră Petrila, primește de 
la mina Lonea un gater de 24 țoii. 
Este instalat în hala mare a secto
rului și... instalat rămîne. Ani de-a 
rîndul se încearcă punerea lui în 
funcțiune dar fără rezultat. Exploa
tarea plătește amortismentul — 10 
la sută din puterea instalată — ca
re depășește 12 000 lei anual. O

nunțat la idee. Acum, însă, deci în 
1972, după „eforturi înzecite, susți
nute", gaterul se mișcă. Taie tra
verse (150 de bucăți în 24 de ore, 
evaluate la 29 lei bucata) fără a 
exagera, cam 1,5 milioane lei pe 
an, valorificate bineînțeles. Și,
vînd în vedere că mai bine de 17 
ani... a stat, se naște întrebarea : 
Cine trebuie să fie stimulat ? Și, 
cum ?

a-

să-și aducă contribuția la bunul 
mers al mașinilor), sînt plătiți pen
tru asta I — sau, fără a exagera, 
organul de control, care a venit, a 
constatat și... s-a dus / Poate că 
Ludovic Guba și Gheorghe Diciuc 
ar fi meritat să lie stimulați dacă, 
să zicem, ar fi instalat gaterul și 
l-ar fi dat în folosință înainte de 
termen. Dar, în cazul citat, nu-i 
nimic „ieșit din comun" Să mun-

viciu
resoarte
liștiloi și mai ales 
nu ne îndoim că 
„stimulați"

@ altă ipoteză
lor plătiți ca amortisment". Discu
țiile, impresiile transmise ad-hoc o- 
cupă un spațiu larg. Se uită repede 
cine a „purtat" nepăsarea celor din 
conducere și a celor însărcinați cu 
evidența, operația s-a repetat în fie
care an, controlul Ia fel. Un ade
vărat „five-o’clock" întins pe o vas
tă rețea birocratică, de la servi
ciul tehnic la contabilitate, de la 
anul ’54 al secolului nostru și pînă 
azi. Acum poate se trezește cineva 
să întrebe : „Dc ce ?“

Spre cinstea lor, cei doi lăcătuși 
și-au făcut datoria fără să condi
ționeze acest lucru de 
vreunui stimulent material 
de plata pentru munca
Sînt doi muncitori conștiincioși, cu 
simțul datoriei împlinite. Atît.

c aceea a „bani-

obținerea 
în afară 
prestată.

Dan DUMITRESCU

im
s-au 
Este 
PA-

elevă în clasa a 
Liceului de cultură 

din Petrila. în 
tamburinelor", ea de 
întregului ii rup de 

a st imit 
din par- 
dialogul

avut loc un adevărat dialog 
pe aceeași scenă în (impui 
manifestărilor artistice pre
zentate de ambele clase, s-a 
făcut schimb de albume 
presii, s-au oferit daruri, 
închegat prietenii. @ 
notabilă apariția A NIȚEI 
RASCHIV 
XI-a a 
generală 
„Dansul 
altfel a
dansatoare, ceea ce 
numeroase aplauze 
tea spectatorilor la 
pe aceeași scenă „Flori alese
de pe Jiu" © Glumeț, auto- 
persiflant este numele forma
ției de muzică ușoară a Li
ceului Petrila, deși ea oferă 
spectacole de calitate. „Nașii" 
sînt membrii „Erudit-clubu- 
lui” iar „fina" (a se citi for
mația) a fost botezată... 
„Moby Dick" (Balena albă) !!!

Anotimpul
înfrumusețării

cunosc uții 
PAPAIANI, 
WRIE DA- 

FURDUE
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RĂSPUNDEM
CELOR CE
NE SCRIU

dacă, poate e puțih

RED.

APOSTOL — fără a- 
fi poate cazul să ru-

e&mtdie.
de

0 îndatorire cetățenească a fiecăruia dintre noi:
SA APARAM FONDUL FORESTIER
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„B. D. la munte și 
producție a studioului 
grafic București, este o 
re a comediilor de 
„B. D. în acțiune" 
diverse în alertă". Scenariul, sem
nat de Nicolae Țic și Mircea 
Drăgan, ne face cunoscute întîm- 
plările celor trei coțcari, Patrau- 
lea (JEAN CONSTANTIN), 
Trandafir (PUIU CALtNES- 
CU), și Steriade (DEM RADU
LESCU), în plin sezon estival. 
Datorită încercării lor de a trăi 
fără să muncească,. se iscă o se
rie de încurcături. Apare și dom
nul Vasilesco (ION EINTEȘ- 
TEANU), un traficant de stupe
fiante, dar apare și TO
MA CABAGIU (căpitanul Pa- 
nait), ca de altfel toată 
distribuția peliculelor anterioare. 
După o serie de tntîmplări co-

la marc", 
cinemato- 
continua- 
moravuri 

și ,, Brigada

mice, cil ajutorul celo 
riați de a fi /ost implicați inlr-o 
asemenea „afacere", brigada di
verse reușește să descopere pe tra- 
ficanții de stupefiante. Partea a 
doua a filmului „Icoana făcătoa
re de minuni" aduce pe prim plan 
întîmplările din nordul Moldovei, 
unde, la o mănăstire, a dispărut 
o icoană de mare valoare. în
curcături peste încurcături, dar in 
final brigada îl prinde de domnul 
l asilesco, iar cei trei își primesc 
și ei pedeapsa pentru „neaten
ția", care era pe punctul de a 
înlesni reușita unor grave infrac
țiuni.

In film mai apar 
actori SEBASTIAN . 
IOANA DRAGAN, . 
RIE, DUMITRU 
REKA NAGY.

(Urmare din pag. 1)

cele vecine să manifeste mai mult respect față dc munca 
noastră.

Recent, ne scrie în continuare Teodor Arvinte, 45 de 
locatari aj blocului nr. 32, mobilizați de comitetul blocului, 
ajutați cu unelte de Consiliu] popular al orașului Vulcan, 
au efectuat 157 ore de muncă patriotică reamenajfnd zonele 
verzi din jurul blocului și creînd una nouă, cu o suprafață 
de peste 700 mp. în locul unor dependințe demolate.

Din mulțimea pestriță de oameni participant! la ac
țiunea de înfrumusețare se distingeau frații mineri șefi 
c’c brigadă Gheorghe și Alexandru Nicoară. ca și Mihai 
Sima, cărora, după cum au demonstrat-o, le place să mî- 
nuiască uneltele atît în mină cît și la crearea spațiilor 
verzi. De asemenea, lăcătușii și electricienii loan Urzică, 
Adolf Sicora, Iosif Ludovic, Ștefan Szailer, Dumitru Ceaușu, 
Vasile Stanică, loan l.ocotă, Alexandru Boia și alții, con
duși de inginerul șef electromecanic al E.M. Vulcan, Nicolae 
Radu, înlocuiseră patentele și cheile cu tîrnăcoapele și lo- 
pețile, trecînd cu brio și examenul la „disciplina" ( gospo
dărire și înfrumusețare. In rindurile participanților la acțiu
nea de muncă patriotică se numărau desigur și femei. Ana 
Szakacs, Olga Volf, Ana Zurman și multe altele au săpat 
și reamenajat rondurile, pregătindu-le pentru o următoa
re acțiune cînd tot ele le vor împodobi cu flori.

Comitetul de bloc, își încheie rîndurile tov. Teodor 
Arvinte, adresează sincere mulțumiri tuturor participanților 
la acțiunea de muncă yoluntar-patriotică din 19 martie a.c., 
iar celor cinci locatari, care ne-au privit de după perdelele 
ferestrelor cum muncim, le spunem, deocamdată, că dacă 
vor continua cu neînțelegerea relațiilor ce trebuie să existe 
într-o comunitate de oameni, le vom spune numele fără 
nici o reținere.

POP... indescifrabil (Probabil, 
Petroșani). Nu-i frumos, să știți. 
Dacă aveți ceva personal cu 
autorul articolului „A proaspăt, a 
primăvară", nu înseamnă să-i 
scrieți ceea ce i-ați scris. Cu 
atît mai mult cu cît nu aveți 
dreptate. Puteți cunoaște că ar
ticolul în cauză, a fost bine 
primit de cititori. Avem destule 
scrisori sosite la redacție, 
care e apreciat. 
care-1 huliți. Mă

Numai că, în 
biți de păcatele 
și dv. unele,

SE
Una din marile bogății na

turale ale țării noastre o con
stituie pădurile. Conducerea 
superioară de partid și de stat 
a luat, continuu măsurile ce 
se impun pentru păstrarea și 
refacerea patrimoniului fo
restier.

Și în acest an se' vor exe
cuta lucrări de împăduriri pe 
mari suprafețe de teren plan- 
tîndu-se mii de puieți îndeo
sebi de rășinoase. O aseme
nea acțiune reclamă o mare 
concentrare de forțe de mun
că și investirea de importan
te fonduri bănești. La aceas
tă acțiune dc refacere a fon
dului forestier al municipiu
lui Petroșani, de conservare 
și apărare a acestei mari bo
gății economice — sursă de 
recreere și sănătate pentru 
populație — participă mii de 
muncitori, cadre tehnice și 
alți salariați din întreprin
derile și instituțiile Văii Jiu
lui iar alături de ei tineri, e- 
levi din școli etc.

Dar în timp ce se depun c- 
forturj în vederea regeneră
rii acestei mari bogății, alții 
distrug această avuție, ca 
urmare a neglijențelor de ca
re dau dovadă în respectarea 
celor mai elementare reguli 
de prevenire a incendiilor la 
pădure. Astfel, în cursul 
lunii martie au izbucnit mai 
multe incendii, ca urmare a 
arderii resturilor vegetale în 
imediata apropiere a păduri
lor și a nesupravegherij a- 
cestor focuri. Asemenea ca
zuri s-au întîmplat în jude
țul nostru, care s-au soldat 
cu pagube materiale însem
natei In acest sens sînt de 
menționat incendiile izbuc
nite în pădurile din raza 
comunei Bucureșci (din vina 
cetățeanului loan Tebeș), Ia

PERICOLUL FOCULUI!
Hadat (dm vina luj Romulus 
Scurt), la Pui (din vina lui 
Lazăr Mugoi). Ei au aprins 
gunoaie la liziera pădurilor 
apoi și-au văzut de alte tre
buri Focurile s-au extins în 
pădure, an distrus puieții și 
copacii, provoeînd astfel eco
nomiei naționale pagube ma
teriale irecuperabile. Aseme
nea cazuri au mai avut loc 
la Vețel, Sîrbi, Lupeni. Geoa- 
giu ete.

In vorbirea curentă ne-am 
obișnuit să spunem că „s-a 
întîmplat un incendiu" acolo 
sau dincolo. E greșit spus I 
Trebuie făcută precizarea : 
cendiile de pădure nu se 
tiniplă, sînt provocate de 
neva, de către un om sau 
niște oameni care fie că 
inocenți (cînd e vorba de co
pii), fie că sînt nepăsăteri fa
ță de avutul obștesc sau chiar 
răuvoitori. Intre nepăsare sau 
intenție, nu este de fapt, 
mare deosebire...

Dincolo de obligațiile legii 
sînt însă și obligațiile morale 
izvorîte din conștiința 
ponsabilității personale 
noastre a tuturora față de 
bunurile poporului, din dra
gostea față de natură, 
durile nu sînt numai o 
ție materială, fără de care 
viața omului este de neconce
put, ci și o sursă de sănătate, de 
desfătare a ochiului, de rege
nerare psihică după tumul
tuoasa activitate cotidiană. 
Poporul nostru a iubit din 
totdeauna codrul, și-a legat 
ființa de el din vremuri le
gendare, l-a cîntat și îndră
git.

SA OCROTIM ȘI NOI CA 
PE PROPRI A NOASTRĂ CA
SA, ACEASTA BOGĂȚIE 
NAȚIONALA !

<$■ fără supraveghere, co
piii nu vor fi lăsați în pă
dure sau în apropierea ei 
(pagube materiale, în cazul 
unor incendii provocate de 
minori, sînt suportate de cei 
care n-au avut grijă de ei I); 

în cazul cînd se declan-

șează un incendiu de pădure, 
legea obligă pe fiecare ce
tățean să acționeze neîntîr- 
ziat pentru localizarea Și stin
gerea lui. să anunțe 
apropiat orcan silvic 
siliți! popular;

cel mai
sau eon

lăsat țigara aprinsă în pădure...

TURIȘ

res-
a

T ! I

Ce-o fi cu el de trece ca fulgerul ?... 
— Și-a amintit că a

Pă-
avu-

— Respectați regulile 
prevenire a. incendiilor 
pădure I

— Pregătirea hranej se 
ce numai în locuri special 
menajate. Stingeți

A

In atenția tuturor cetățenilor!

de 
de

fa- 
a- 

complet

focurile la părăsirea locurilor 
de staționare;

— Nu aruncați resturi de 
sau chibrituri aprinse 

în
țigări
în păduri. Fumați numai 
locuri special amenajate.

Intrucît în ultimul timp au 
avut loc mai multe incendii, 
favorizate de condițiile at
mosferice propice, care se 
mențin și în prezent, se ape
lează la toți locuitorii muni
cipiului Petroșani ca în aceas
tă perioadă să nu se mai ar-

pedă resturile vegetale de 
pășuni, din grădini, din gos
podării individuale etc. pînă 
ce condițiile atmosferice, prin 
ploi cît mai intense, vor fi 
de natură să împiedice izbuc
nirea incendiilor și extinde
rea acestora.

I 
s
I
S
I
1
I
8
I

(Urmare din pag. 1) 

și membrilor colectivelor sani
tare. Mii de pionieri și școlari 
vor fi alături de părinții și 
frații lor mai mari la acțiunile 
edilitar-gospodărești, de înfru
musețare a orașelor. Fiecare de
tașament de pionieri va efectua 
în perioada vacanței cel puțin 
două zile de muncă patriotică.

Din dorința de a cunoaște fru
musețile patriei, de a cunoaște 
trecutul istoric al României so
cialiste și noua ei înfățișa
re — urmare a efortului' comun 
al tuturor locuitorilor ei —, 
foarte mulți pionieri vor fi an
trenați în excursii și drumeții, 
de cite 1—5 zile, atît în județ, 
cît și în afara lui. Se remar
că excursiile tematice organiza
te de către școlile din Lupeni, 
Vulcan, Aninoasa, nr. 5 Petro
șani, Casa de copii Uricani și 
Vulcan pe teme ca „Oameni, 
locuri, fapte11, „Vestigii hunedo- 
rene“, „Pc urmele marilor e- 
venimente", „Eroismul cotidian11.

In această vacanță, printr-o 
formă nouă, se va face instrui
rea activelor pionierești de ba
ză. Instruirea va avea loc timp 
de patru zile — sub formă de 
excursie pe traseul Petroșani—

Pitești — București — Brașov 
— Hunedoara în cadrul căreia 
se vor face întîlniri cu activele 
pionierești din orașele amintite, 
schimburi de experiențe, întîl
niri cu eroi ai muncii socialiste 
etc.

Nici activitățile cultural-spor
tive nu vor lipsi. In zilele de

VACANTA
’ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

14—15 aprilie în orașul Petro
șani se va desfășura tradiționa
la întrecere de handbal rezer
vată echipelor de băieți și fete, 
de vîrstă pionierească, dotată 
cu trofeul „Diamantul negru", 
la care vor participa echipe 
din mai multe centre miniere 
ale țării : Gorj, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Alba, Argeș etc. 
In toate orașele se«va desfășura 
„Cupa primăverii" la fotbal, 
precum și concursul de orienta
re turistică, iar la nivelul șco
lilor întreceri de șah, tenis, 
handbal. In orașul Vulcan va

avea loc un concurs de , aero- 
modele cu participarea tuturor 
pionierilor, membri aj cercului 
respectiv, iar în orașul Petroșani 
un concurs de carturi și ciclism.

Pionierii claselor II—IV din 
orașele Petrila, Lupeni și Vul
can vor prezenta spectacole pen
tru părinți — „Cîntă primăvara, 
cîntă tinerețea". In toate loca
litățile, la data de 7 aprilie, 
vor avea loc carnavaluri ale 
pionierilor și școlarilor. Nu vor 
lipsi nici acțiunile cu cartea. 
In cadrul Anului internațional 
al cărții, în această vacanță, 
în colaborare cu bibliotecile 
cluburilor și Casei de cultură, 
se va desfășura acțiunea : „Car
tea, prietena noastră11. In ca
drul cluburilor din Școli Și ca
sele de pionieri va funcționa o 
secție „Prietenii muzicii" unde 
se vor învăța cântece ostășești, 
pionierești, revoluționare etc.

Toți pionierii vor fi antrenați 
în acțiunea „Prietenii grădini
țelor", acțiune de confecționare 
a jucăriilor pentru preșcolari 
de la grădinițe, la pregătirea 
acțiunilor pentru „Săptămîna 
primăverii", care va avea loc 
în prima săptămînă a trimes
trului III, și pregătirea zilei de 
1 Mai.

prin 
Sînteți singurul 
rog, gustul dv... 
vreme ce vor- 
altuia, comiteți .

cel puțin tot atît 
de... „sub toată critica !“ (expre
sia vă aparține). De pildă, up 
articol nu poate fi analfabet 
scris. Pentru că, dacă e analfa
bet nu mai poate fi scris. Sau, 
știți cumva vreun procedeu, de 
a se scrie și... fără alfabet ?

In orice caz, din mînia cu ca
re criticați, poate înțelege orici
ne, că aveți ce aveți, nu cu ar
ticolul, ci cu autorul. Și atunci, 
răfuiți-vă cu el, iar articolul lă- 
sați-1 în pace. Pentru că a plă
cut, chiar 
facil. Atît.

TEOFIL 
dresă; (ar 
găm B.D.-ul, să o caute).

Da, aveți dreptate. E vorba 
de B.D. și nu B.P. Vă mulțumirp 
pentru sesizare, cît și pentrjLi 
frumoasele păreri pe care le a- 
veți, despre publicația la care 
lucrăm.

TUDOSESCU MAKIETA
Petroșani : Scrisoarea dv. i 
bucurat, fapt pentru care 
rugăm să continuați a ne trimi
te și în viitor vești sau impre
sii de la locul de muncă, unde 
vă desfășurați activitatea. E 
foarte frumos că vă iubiți pro
fesia îmbrățișată. Cu cît veți 
depune mai multă pasiune în 
însușirea ei, cu atît și satisfac
țiile dv. vor fj mai depline.

Vă urăm succes și așteptăm... 
factorul poștal.

In scopul apărării pădurilor 
de distrugerile unor- eventu
ale incendii, sînt necesare a 
se cunoaște cîteva recoman
dări de prevenire a incen
diilor de pădure. Din două 
motive : primul — timpul s-a 
încălzit și este destul de se
cetos; al doilea — acum este 
sezonul find gospodarul își 
curăță pășunile și fînețele, 
îndepărtînd resturile vegeta
le din grădini și livezi.

Recomandările, mai precis 
obligațiile, sînt :

pentru arderea resturi
lor

finețe șt pășuni, trebuie so
licitată aprobarea organelor 
silvice lotcile. Aceste resturi 
nu pot fi aprinse la distan
ță mai mică de 200 melrj de 
liziera pădurii și este cu de- 
săvîrșire interzisă aprinderea 
lor în zile cu vînt. la orice 
distanță de pădure;

nici un foc deschis nu 
se lasă nesupravegheat;

nu aruncați resturile dc 
țigări sau chibrituri aprinse 
în pădure și 
care prezintă 
cendii '

ATEȚIUNE ! Imprudența costă scump
Conform H.C.M. 2285/1969 

se sancționează cu amendă 
orice act de nerespectare a 
regulilor de prevenire a in
cendiilor.

In scopul prevenirii unor a- 
semenea încălcări reamintim 
unele prevederi de care tre
buie să ținem seama fiecare 
dintre noi în împrejurările în 
care ne aflăm în pădure:

@ aprinderea focurilor la 
o distanță mai mică 
de metri de liziera

fără aprobarea organelor sil
vice, sau în afara locurilor

Op. 
,ră a

— se sancționează 
OOt)

de 100 
pădurii,

în alte locuri 
pericol de

vegetale adunate de pe

special destinate acestui se, 
ori părăsirea focurilor f 
le stinge
cu amendă de Ia 500 Ia 1 
lei;

© neluarea măsurilor 
prevenire și stingere a 
cendiilor in raza lor de 
tivitate, de către întreprin 
derile, instituțiile de stat, or
ganizațiile obștești și per
soanele fizice care îndeplinesc 
o activitate în pădure — se 
sancționează cu amendă de Ia 
500 la 1 000 lei;

© aruncarea 'chibriturilot, 
țigărilor sau a altor obiecte a- 
prinse în păduri sau în alte 
locuri cu pericol de incendiu 
— se sancționează cu amen
dă de Ia 500 ia looo lei;

© neinstruiroa cu privire 
la normele de prevenire și 
stingere a incendiilor, de că
tre unitățile economice, . or
ganizațiile socialiste care exe
cută în păduri exploatări sau 
orice alte lucrări sau activi
tăți, a muncitorilor înainte 
de a-i introduce în pădure, 
sau neorgani zarea lor în e- 
chipe de prevenire și stin
gere a incendiilor înainte dc 
începerea lucrului — se sanc
ționează cu amendă le If 
200 Ia 400 lei:

dc
in-
ac-
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ÎN EDITURA POLITICA SPORT
Oii sprijin substanțial pentru 

învâtamîntul de partid și de stat
In aplicarea hotărîrilor 

partidului privind întărirea 
activității politico-ideologice 
și cultural-educative, Editura 
politică tipărește în această 
perioadă — începînd din mar
tie și continuînd în aprilie și 
mai 1972 — 21 de volume, al
cătuind culegeri de text pe 
principalele probleme ale po
liticii partidului, în sprijinul 
celor ce urmează cursurile 
învățămîntului de partid, pro
pagandei prin conferințe, al 
celor ce studiază științele so
ciale în învățămîntul de stat, 
pentru toți oamenii muncii.

Cele 21 de volume cuprind 
principalele probleme din do
cumentele de partid elaborate 
în ultimii ani începînd cu 
Documentele Congresului al 
TX-lea al P.C.R. (19—24 iu
lie 196ă) și pînă la 1 martie 
1972.

Culegerile sintetice de tex
te, pe cele 21 de teme, cu
prind o tematică vastă refe
ritoare la următoarele pro
bleme i

— Rolul conducător al par
tidului în întreaga viață po
litică. economică șl socială.

— Societatea socialistă 
multilateral dezvoltată.

— Perfecționarea organiză
rii și conducerii vieții sociale. 
Rolul stalului socialist.

— Dezvoltarea bazei teh- 
nico-inaterioU a socialismu
lui.

— Perfecționarea relațiilor 
de producție, a organizării și 
conducerii economiei.

— Perfecționarea repartiți
ei și respectarea echității so
cialiste Utilizarea fondurilor 
sociale de consum.

— Rolul clasei muncitoa
re in condițiile societății so
cialiste. întărirea alianței cu 
țărănimea si intelectualita
tea

— Promovarea și respecta
rea legalității socialiste.

— Națiunea socialistă.
— Partidul și tineretul.
— Rolul și atribuțiile sin

dicatelor.
— Dezvoltarea și perfec

ționarea învățămîntului.
— Rolul științei în con

struirea socialismului în Ro
mânia.

— Literatura și arta în so
cietatea noastră socialistă.

— Activitatea ideologică și 
politico-educativă.

— Morala comunistă.
— Participarea maselor Ia 

conducerea societății — esen
ță a democrației socialiste.

— Apărarea patriei — Par
te integrantă a revoluției și 
construcției socialiste.

Pftrtidttfaî CPffiiwiist 
»? fcmîo, 
® :. Ț:<

— Politica externă a Ro
mâniei socialiste.

— P.C.R. — continuator al 
luptei revoluționare și demo
cratice a poporului român, 
al tradițiilor înaintate ale 
mișcării muncitorești și so
cialiste.

— Politica internaționalistă 
a P.C.R.

In alcătuirea sumarului fie
cărui volum s-a urmărit evi
dența clară a bazelor știin
țifice ale politicii partidului 
nostru în fiecare domeniu de 
activitate a orientărilor și 
sarcinilor stabilite în docu
mentele partidului.

Pregătirea pentru tipar a 
culegerilor sintetice din docu
mentele de partid în limbile 
română maghiară și germa
nă s-a realizat cu sprijinul 
unor specialiști din Institu
țiile centrale de profil. In
stitutele de cercetări știin
țifice din domeniul științelor 
sociale activiști ai Secțiilor 
Comitetului Centra] al Parti 
dubii Comunist Român, cadre 
didactice din învățămîntul 
superior, redactori de la E- 
ditura politică. Fiecare volum 
are un indice de surse biblio
grafice care va permite stu
dierea contextului documen
tului respectiv.

In luna martie primele 7 
teme au fost puse la înde- 
mîna cititorilor prin rețeaua 
de librării orășenești și prin 
unitățile coperației pentru 
comunele și satele patriei 
noastre. In aprilie și mai. vor 
fi editate celelalte 14 teme.

Cele 7 culegeri sintetice a- 
părute sînt i

® Rolul conducător ai 
partidului in întreaga viață 
politică, economică și socială 
(368 p 8 lei):

@ Societatea socialistă 
multilateral dezvoltată (424 
p., 9 lei) ; ’

@ Activitatea ideologică și 
politico-educativă C’4'8 p„ 
5.25 |ei) :

@ P.C.R. — continuator al 
luptei revoluționare și demo
cratice a poporului român, 
al tradițiilor înaintate ale 
mișcării muncitorești și so
cialiste (240 p.. 5 lei):

© Rolul științei în con
struirea socialismului în Ro
mânia (272 p. 5,25 lei) :

@ Partidul și tineretul 
(144 p.. 2,75 lei);

® Rolul clasei muncitoa
re în condițiile societății so
cialiste. întărirea alianței cu 
țărănimea și intelectualita
tea (224 p„ 5 lei).

Rugbiștii de la 
Știința Petroșani 

au plecat in
R.F. a Germaniei
Ieri dimineață, întregul lot al 

rugbiștilor petroșăneni de la Ști
ința, lideri ai clasamentului di
viziei A, au plecat intr-un tur
neu de 7 zile in R.F. a Germa
niei. însoțiți de antrenorul Theo
dor Radulescu, ou făcut deplasa
rea, cu destinația Hanovra, ur
mătorii jucători : Dinu, Ortelecan, 
Talpă, lonescu, Moroe, F. Con
stantin, Lomotă, Moromete, Nea- 
gu, Marinescu, Abribula, M. Ra
dulescu, Burghelea, Fălcușanu, 
Bucos, Roșea, Stănculescu, Băr- 
găuanș și Dijmărescu.

Delegația sportivilor noștri e 
condusă de Nicolae lliaș, prode
canul facultății de mine, Gheor- 
ghe Irimie, secretarul C.S.U. „Ști
ința" și Aure) Suciu, președintele 
secției de rugbi.

-----<-----

Progresul Strehaia- 
Minerul Lupeni 01

Nedezmințindu-fi (cel puf in piuă 
în prezent) dorința ardentă de a 
ocupa, la jinele campionatului, mult 
rivnitul titlu de lider al seriei, fot
baliștii din Lupeni, elevi ai maestru
lui emerit al sportului Gb. Blicuț, 
au făcut și duminică (în meciul de 
la Strehaia, cu echipa locala Pro
gresul), dovada dăruirii și botărîrii 
cu care abordează lupta pentru su
premație. Astfel, la capătul unui 
meci echilibrat, Minerul Lupeni a 
reușii să înscrie unicul gol al par
tidei, prin Aruncutcanu, cu capul,

1. Ț.

în min. 83, la o faza de contra-
aiac.

O victorie binemeritată a echi-
pei minerilor lupcneni, 2 puncte
prețioase ce vor constitui, desigur,
un stimulent în comportarea vii-
toare.

----- o------

VOLEI
Campionatul 

școlar municipal

CREȘTEREA EFICIENTEI ECONOMICE
♦ t

(UrHiiiie din pag 1) 

aplicabilă în toate fazele repro
ducției și în activități economi
ce din sfera neproductivă, rolul 
determinant aparține, însă, efi
cienței economice dirt faza pro
ducției. Astfel, prin îndeplinirea 
principalului indicator în pro
cent de 100,5 la sută, la mina 
în cauză, obținîndu-se o pro
ducție suplimentară de 2 216 to
ne pe trimestrul 1 a.c., se poate 
concluziona ca efectul economic 
obținut de E.M. Uricani pe pe
rioada respectivă este pozitiv 
și acest rezultat are implicații 
favorabile în toate domeniile de 
activitate in cadrul unității. 
Deci, principalul criteriu de a- 
preciere a eficienței economice 
a unei unități industriale este 
obținerea unei producții globa
le cit mai mari, cu mijloacele 
materiale și de muncă de care 
dispune colectivul la un moment 
dat. Alt criteriu de apreciere a 
eficienței economice ar fi ra
portul dintre beneficiu și mă
rirea fondurilor fixe în funcțiu
ne eficiența cu care se consumă 
munca vie și trecută de care 
dispune unitatea într-o anumi

tă perioadă, prin creșterea pro
ducției pe seama productivității 
muncii și nu pe seama măririi 
numărului de muncitori, prin 
introducerea tehnicii noi și fo
losirea ei Ia randamentul scon
tat.

In concluzie, eficiența econo
mică se asigură prin raportul 
dintre efectul economic obținut 
de pe urma unei măsuri sau 
acțiuni economice și volumul 
cheltuielilor necesare pentru 
obținerea lui. Sînt constatări 
care ne îndeamnă să concluzio
năm că pentru a obține un efect 
scontat, trebuie ca organele de 
partid, corniței ele oamenilor 
muncii, organizațiile de masă 
să stabilească cele mai eficien
te măsurj in vederea îndeplini
rii și depășirii indicatorilor 
planului de producție. Se ridică 
ca o necesitate obiectivă preo
cuparea inginerilor și tehnicie
nilor pentru aprovizionare mai 
bună a producției și a muncii 
în cadrul unităților economice 
și pe seama acestui factor să 
se obțină producții suplimenta
re. Să asigurăm cit mai bune

condiții de muncă brigăzilor, tu
turor muncitorilor, atit celor di
rect productivi cît și celor din 
regie.

Folosirea rațională a celor 6 
ore dc lucru în subteran este 
condiția principală in realiza
rea indicatorilor de plan și 
numai printr-o muncă continuă, 
efectivă, fără întreruperi, se 
poate obține acest deziderat. 
Pc lîngă factorii economici și 
organizatorici, în condițiile pre
zente, cînd sarcinile dc produc
ție cunosc o dinamică tot mai 
sporită, fără o conștiință înaltă 
a tuturor salariațildr nu se vor 
obține rezultatele scontate.

In condițiile actuale, cînd 
creșterea eficienței economice 
este o trăsătură esențială a în
tregii economii, este necesar ca 
toți factorii răspunzători de bu
nul mers al procesului de pro
ducție, întregul eșalon de eco
nomiști, să privească cu toată 
răspunderea aspectul economic 
al întreprinderii, să urmăreas
că susținut toate compartimen
tele care concură ia obținerea 
unei producții sporite, cu chel
tuieli reduse, decj la o eficien
ță economică superioară.

întrecerea liceenelor din Pe
trila și Vulcan a dat naștere u- 
nor dispute foarte pasionante. 
Primti partidă desfășurată în 
sala I.M.P. a revenit cu 2—0 
(15—7, 15—3) echipei Liceului 
Petrila. Și cea de-a doua par
tidă, returul, a dat cîștig de ca
uză tot petrilencel-or. Scor 2—1 
(15—7, 7—15, 15—5).

Felicitări profesoarei Iuliana 
Pop (Petrila) pentru „detrona
rea" veșnicelor adversare ale 
elevelor sale.

S-au evidențiat i Vilca Bou- 
lcanu, Minerva Urs, Elena Ma
nca. Elena Dedică, Magdalena 
Radulescu, Ileana Bucur, An
gela Lupșa, Erika Demeter 
(Petrila), Viorica Costache, Ilea
na Cretan și Veronica lordache 
(Vulcan).

Iacob IML1NG

FBLM
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12,15 Recital 
Intîlnire cu 

și interpretul 
Radiojurnal;

14,31 Muzică

0 Soarele răsare la ora 5.48 
apune la ora 18,49. Zile tre

cute din an — 97. Zile 
— 269.

Și
rămase

EVENIMENTE

Rafael 
și ar

de

0 1483 — S-a născut 
Sanz.io (m. 1520). pictor 
hitcct italian, reprezentant 
Irimie al apogeului Renașterii. 
A exprimat plastic echilibrul, ar
monia, seninătatea ca aspirații 
ale timpului său 0 1941
Anualele Germaniei fasciste 
invadat Iugoslavia 
O 1972 — începe reuniunea 
miniștrilor de finanțe din 24 dc 
țări în curs de dezvoltare în ve
derea adoptării unei poziții co
mune față de o reformă a siste
mului monetar interoccidenial 
(la Caracas în 6—7 aprilie) 
0 1972 — Sesiunea extraordi
nară a Consiliului Național Pa
lestinian.
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PETROȘANI — 7 Noiem

brie : B. D. la munte și la ma
rc; Republica: Aeroportul, seri
ile I—II; PETRILA : Maica 
Ioana a îngerilor; LONEA — 
Minerul: Romeo și Julieta. se
riile I—II; ANINOASA : Cri
mă în stil personal; VULCAN ; 
Marele premiu, seriile I—II; PA- 
ROȘENI : Oameni în rulotă; 
l.UPFNl — Cultural: Trenul; 
URICANI : 5 milioane de mar 
tori.

au 
și Grecia

intîlnire
44 membrilor 
cenaclurilor 

literare
Astăzi, la ora ÎS, mem 

brii cenaclurilor literare 
din Valea fiului sînt invi
tați la o intîlnire comună 
ce are loc la biblioteca 
Casei de cultură din Pe
troșani. Pe ordinea de zi 
se află completarea 
personale de creație.

mergem
JOI 6 APRILIE

0 Expoziții : La Casa de cul
tură din Petroșani, expoziția de 
pictură și grafică a membrilor 
filialei U.A.P. din localitate; Tot 
la Casa de cultură, o „joie a 
tineretului", de la ora 19, pe 
care organizatorii o îmbogățesc 
cu proiecții de filme, audiții mu
zicale.

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Odă limbii române; 10,00 Bule
tin dc știri; 10,05 Dragă mi-c 
Oltenia — muzică populară; 
10,30 Clubul călătorilor; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Melodii 
de Marcel lonescu; 11,15 Din 
țările socialiste; 11,30 Frunză 
verde de suBină — piese corale;

12,00 Discul zilei; 
de operă; 12,30 
melodia populară 
preferat; 13,00
13,30 Tot înainte; 
populară; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Tribuna radio; 15,25 Pa
gini din muzica de estradă; 16.00 
Radiojurnal; 16,15 Soliști de 
muzică populară; 16,35 Cîntece 
și versuri; 17,00 Antena tine
retului; 18.00 Orele serii; 20,05 
Zece melodii preferate; 20,40 
Cîntă Viorica Flintașu și Ni
colae Florian; 21,00 Revista șla
gărelor; 21,45 Lăutari vestiți : 
Nicolae Buică; 22.OC Radiojur
nal; 22,30 Concert dc seară; 
24,00 Buletin de știri; 0.03—6,00 
Estrada nocturnă.
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Deschiderea emisiunii dc

> ® Nu erau la prima oca- 
/ zie cind AUREL IVAȘCU, anga- 
z jat la E.M. Dîlja, GX1GORE 
? CIOBANU, de la lotul Livezeni 
/ a-l șantierului T.C.M.M., 1OAN 
? PLETEA, fără ocupație, au fost 
r surprinși de organele de ordi- 
C ne jucînd cărți în holul resta
te urantului „Paringul" din Petro- 
C șani, cartier Aeroport, pe... bă- 
C utură. Cine pierdea - plătea, 
C după criteriul stabilit tot de ei 
C în prealabil și anume : parti- 
\ da de cărți pierdută egală cu 
j o tură de rom plătită. La băut, 
j participau toți. Pe masă nu e- 
S rau niciodată puși banii. Nu-
> mai cărțile și băutura. Și tot 
/ așa mereu, în văzul tuturor vi-

I
zitatorilor restaurantului, a per
sonalului de deservire care, 
vrînd, nevrind, trebuiau să su
porte „atmosfera" întreținută de 
cartofori, din care nu lipseau 
înjurăturile, tot felul de expre
sii indecente, lansate pe între
cute, mai ales după ce „așii" 
se „înfierbîntau" cu alcool,

După vizita făcută la miliție, 
.ynde li s-a dat un prim aver
tisment, s-ac părea că pasio- 
nații de „șeptică" și „șaizeci- 
șișase" dau semne de... renun
țare. Pentru orice eventualita
te, îi asigurăm atit pe ei cît și 
pe cei care n-au fost identifi
cați pînă acum, că se află în 

/ atenția organelor de ordine. 
? @ ARON LOGOJAN, din

Boțoni, nr. 86 A, ignorind nor
mele de prevenire a incendiilor, 
după ce și-a curățat grădina, 
a aprins resturile vegetale strin- 
se într-un loc de unde focul s-a 
extins în pădurea statului. A 
fost nevoie de mobilizarea mul
tor cetățeni și lucrători de or
dine care s-au deplasat la lo
cul incendiului, l-au localizat și 
stins. De menționat în acest 
caz că dacă patru elevi de la 
Școala generală nr. 2 Petroșani 
nu ar fi anunțat la timp orga
nele de ordine, incendiul ar fi 
luat proporții și mai mari și ar 
fi produs mult mai multe pa- 
qube. Aceștia sînt : OCTAVIAN 
ZEIC, clasa o V-a B. MIRCEA 
M1CLEA, clasa a IV-a B, MA
RIA LAZÂRESCU si AGRIPINA 
GODEANU, din ala sa a Vll-a 
A.

Lui ION MOISĂ din Pe
troșani, str. Dacia nr. 24, nu-i 
place deloc munca onestă. Se 
simte bine stînd fără nici o o- 
cupație utilă luni întregi,
cînd epuizează si ultimele re
zerve - fură. Așa a acumulat 
un bogat palmares de zile de 
închisoare. In decembrie 1971 
a furat, de pe sîrma pe care 
le pusese la uscat, hainele ve
cinei lui, Iuliana Csaba. Și a 
dispărut. Acum a revenit în Pe
troșani, dar nu acasă, ci la or
ganele de ordine de la care iși 
va primi în curînd „recompen
sa" pentru ultimul furt.

iar

redeschis
cartierul

cofetăria
Coroesti

Ne bucurăm mult că o dată 
cu venirea primăverii s-a re
deschis în cartierul nostru, Co- 
roești, cofetăria-patiseria ..Cer
bul de aur“. Acum găsim din 
nou aicj un sortiment bogat de

dulciuri, dar și un nou aparat 
de preparat Și păstrat citrona
dă rece, prăjituri, ciocolate, 
bomboane etc. Cofetăria „Cer
bul de aur“ a fost redeschisă

cu un personal nou, bine pre
gătit, amabil cu clienții.

Maria RASA
corespondent

(Urmare din pag. 1) 

altceva decît repetarea atitudinii de 
superficialitate din partea unor sa
laried lață dc îndatoririle lor de 
serviciu. In ultima instanță, o do
vada de indiferență fața dc nume
roșii abonați ai ziarului cărora nu 
le este nicidecum indiferent cînd 
primesc ziarul, care doresc să lie 
serviți în mod operativ.

Este adevărat că în cazul rela
tat, conducerea oficiului P.T.T. Pe
troșani a intervenit ferm și cu 
promptitudine și, sperăm că astfel 
dc „incidente** nu se vor mai pe
trece.

★
Am relatat aceste puține consta

tări, făcute la începutul lunii mar
tie nu cu intenția de a minimaliza 
preocupările majorității salariaților 
Oficiului P.T.T. care răspund de 
buna difuzare a ziarului local, ca și 
a întregii prese de partid, dc a nu 
recunoaște strădaniile ce se depun 
dc către oficiile din localități, de 
numeroși salariați ai oficiilor pentru 
deservirea promptă a cititorilor. A- 
ceste preocupări și strădanii exis
tă, ele fiind nota dominantă în ac-

Official CI >
tivitaiea de dil uzare a presei. Este 
o constatare deloc generală, care 
nc-a fost prilejuită cu ocazia a nu
meroase discuții cu conducerea ofi
ciului din Petroșani, cu salariați ai 
O.P.T.T. La mina Lonea, bunăoară, 
salariata Aspasia Nițescu este una
nim apreciată dc comitetul dc partid 
al minei, comitetul sindicatului, ca 
și dc cititori, pentru preocupările ci 
dc a spori continuu numărul dc a- 
bonați, dc a-i servi cu promptitu
dine. De asemenea, la Uricani fac
torii poștali loan Trancau și Du
mitru Radocscu sînt remarcați ca 
buni salariați care-și îndeplinesc cu 
conștiinciozitate atribuțiile dc ser
viciu. Asemenea constatări am făcut 
și la "Lupeni, Petroșani, Petrila, 
Vulcan, chiar și cu alic prilejuri, 
însă, în urma raidului nostru, au 
rezultat și cîteva constatări despre 
uncie deficiențe (ce pot și trebuie 
să fie remediate) care au fost, în ge
nere. constatate și mai recent, cînd 
am repetat raidul clin 7 martie, pe 
alte coordonate. Din intenția dc a 
veni în sprijinul conducerii din Pe
troșani a Oficiului P.T.T., redăm 
aceste constatări, pe scurt :

Q La Uricani, orarul chioșcului 
de ziare din incinta minei, nu co
respunde cerințelor abonaților. In a- 
cest sens dăm ca exemplu (valabil 
și pentru alte unități miniere cu 
regim de lucru în 6 ore), orarul de 
la mina Lonea, care ni se pare cel 
mai adecvat : 6—8; 10,15—14,15 și 
16—17 plus o oră dc teren.

0 La mina Lonea, actuala în
căpere a chioșcului nu este cea mai 
potrivită. Sugerăm comitetului dc 
partid al minei, comitetului sindi
catului și conducerii minei sa gă
sească împreună o soluție dc ame
najare a chioșcului în sala de apel, 
unde există condiții în acest sens.

0 La mina Vulcan, chioșcul de 
dil uzare a presei nu are orar. Co
mentariile sînt de prisos. Socotim că 
starea de provizorat a chioșcului (a 
sistemului dc diluzare a presei) a 
fost suficient de îndelungată. Știm 
că mina vrea să rezolve nu numai 
o problemă a salariaților săi. ci 
problema întregului cartier (prin în- 
iiințarea unui chioșc în afara incin
tei). Se pare. însă, că în acest sens, 
mina nu a lost suficient sprijinită 
de consiliul popular orășenesc.

0 Tot la mina Vulcan, ziarele 
sînt aduse de la oficiu dc către

[ WOIÂIE
salariata chioșcului, cum poate și 
cu ce sc nimerește (!)

0 In localități, distribuirea ziare
lor pentru abonații care locuiesc în 
unele blocuri este îngreunată dc lip
sa cutiilor poștale. Iată o proble
mă care trebuie să stea permanent 
în atenția comitetelor de blocuri, 
a cetățenilor, a consiliilor populare.

0 In orașul Petrila, între orele 
12 și 16 nu se pot cumpăra ziare. 
Nici unul din chioșcurile din oraș 
nu sînt deschise. Un chioșc cu orar 
de funcționare pe două schimburi 
ar fi, socotim, deosebit dc util.

O ultimă constatare privește acea 
sferă de neajunsuri care afectează 
abonații la domiciliu. Sc constată că 
tot mai mu Iți cititori înclină spre 
această preferință, de a primi zia
rul acasă.. Dacă cerința este legi
timă, este cazul, poate, ca oficiile 
P.T.T. să o prcîntîmpinc prin ma
suri organizatorice (dotarea adec
vată, sau sporirea electivului dc fac
tori), astfel îneît să sc asigure în
deplinirea ei. Oricum, populația Văii 
Jiului a crescut de la an la an, și, 
odată cu aceasta, a crescut numă
rul abonaților la întreaga presă de 
partid care stîrr 'ștc tot mai mult 
inieics în rindul cititorilor.
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Algeriană Democratică și Popu
lară, Republica Africa Centrală, 
Republica Populară Congo, Re
publica Zair, Republica Zam
bia, Republica Unită Tan
zania, Republica Democratică 
Sudan, Republica Araba Egipt. 
18,30 Fotbal : Ferencvaros Buda
pesta — Wolverhampton Londra 
(semifinalele Cupei ~TJ.E.F.A.). 
Înregistrare de la Budapesta. Re
priza a doua; 19,15 Publicitate; 
19,20 1 001 de seri : „Aventu
rile celor doi căței"; 19,30 Tele
jurnal; 20,15 Tinerii despre ei 
înșiși;» 21,15 Pagini de umor. 
Retrospectivă Mack Scnnett (II). 
Micromcdalion Billy Bevan; 
22.05 Seară de balet. Premieră 
TV : „Balada haiducească" de 
Paul Constantinescu; 22,30 „24 
de ore".

1 fi

9,CC 
dimineață. Telex; 9,05 Prietenii 
lui Așchiuță; 9,30 Vetre folclo
rice. Cîntec și joc din Maramu
reș; 10.00 Curs de limba engle
ză (Lecția a 10-a); 10,30 Din lu
mea științei și tehnicii; 
Teatru 
Chouflari" 
St. Remy; 12,00 
15,25 Matineu de 
16,25—16,55 Curs de limba ger
mană. Lecția a 9-a — reluare; 
16,55 Muzică populară româ
nească; In jurul orei 17,00 
Transmisie directă de la aeropor
tul Băncasa cu prilejul întoarce
rii în Capitală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretat ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, care, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a făcut 
— între 11 martie și 6 aprilie
— vizite oficiale în Republica

11,00 
liric TV .- „Domnul 

de J. Offenbach și 
Telejurnal; 

vacanță;

Ieri, temperatura maximă a 
aerului la Petroșani a fost de 
plus 21 dc grade iar la Paring 
de plus 13 grade. Minimele au 
fost de plus 2 grade la Petroșani 
și de plus 3 grade la Paring.

Pentru următoarele 24 de ore . 
Vreme frumoasă și călduroasă. 
Cer mai mult senin. iVînt slab 
pînă la potrivit din sectorul 
sudic.

Prono expres
La concursul Pronoexpres nr. 

14 din 5 aprilie 1972, au fost 
extrase din urnă următoareleextrase din 
numere :

Extragerea
41 35.

Fond dc
lei.

Extragerea
2 28.

Fond de premii : 903 205 lei.

I: 10

premii :

a H-a :

8 25 40

1 804 495

39 43 14

A

întreprinderea de industrie 
locală Petroșani

angajează:
® maistru în ramu

ra lemn
• inginer — ramu

ra lemn
• excavatorist
Condiții de angajare

H.C.M. 914z1968 și Legii nr. 12/1971.

® frezori
® turnători
® lăcătuși construc

ții mecanice
® strungari

și salarizare conform

Qiiffl ivi mii nu:
REVIZOR

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 
prevăzute de H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 
12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
între orele 7—15, de la biroul personal al între
prinderii din Petroșani, str. Republicii, nr. 90, 
telefon 1038.

„«« T£ ÎNVAȚĂ SA IUBEȘTI"
(Urmare din pag. 1)

am 39. Dumneavoastră 
probabil vreți sa a/lați ce 
am făcut eu în acești 19 
ani După părerea mea, 
exact ceea ce trebuia, a- 
dica am iubit mina. Mina 
a fost și ramîne un loc 
de muncă greu, dar plă
cut. Totodată un loc in 
care te poți forma atîl 
ca om cît și ca meseriaș.

E adevărat, din cei ca
re au venit atunci însoțiți 
de un delegat au mai ră
mas puțini, dar aceștia 
s-au înrolat frățește la 
munca astfel că azi sînt 
în fruntea tuturor.

In 1957 tînărul venii 
din Reghin este primit în 
rindul membrilor de 
partid, iar un an mai târ
ziu intră in posesia di
plomei de „miner frun
taș11. In 1959 și 1966 este 
decorat cu Medalia Mun
cii și respectiv Ordinul 
Muncii clasa a 11 l-a iar 
printre cele 15 persoane 
din exploatare care î?t 
1971 primesc Medalia a

5C-a aniversare, se numă
ra și actualul șe) de bri
gadă, A1.EXAN 1)RU NI
CO AR A, care de mai 
midți ani este membru în 
comitetul județean de 
partid, în comitetul de 
par.tid al minei precum și 
în comitetul oamenilor 
muncii de aici.

— Am avut în briga
dă mulți oameni. Oameni 
foarte buni. Alții au ple
cat și s-au întors iar. Nu 
le-am zis nimic. Știți cum 
e omul — încearcă u- 
neori marea cu degetul și 
vrea să-i dea de fund. 
Oamenii din brigadă Atn 
unul de-l cheamă Ghcor- 
ghe Răciunea, un șef de 
schimb cum rar găsești. 
De ce zâmbiți Așa este. 
Și apoi lucrăm împreună 
de 15 ani. După părerea 
mea, mina te învață să 
iubești oamenii. Răciunea, 
Cotoargă, Albu, Căpățînă 
sînt oameni dinlr-o buca
tă : „da“ sau „bau. Noi 
ne-am obișnuit să nu fo
losim jumătățile de măsu
ră și asigur pe oricine că

dacă la noapte merg să-i 
chem la șut nu se împo
trivesc.

Mă interesează nespus 
de mult cuvintele inter
locutorului meu și aștept 
nerăbdător conținutul fie
cărei fraze. Mă fascinea
ză cît de omenesc și de 
obișnuit poale fi acest 
om, cita seninătate dega
jă în jur. li urmăresc fie
care gest și îi admir dra
gostea inexprimabilă pe 
care o manifestă atunci 
cînd vorbește despre oa
menii pe care îi conside
ră „foarte buni“.

— Urco zece ani, ca 
sa nu mă înstrăinez, am 
avut pe unul Mănescu. 
Vorba aceea, zece ani nu 
sînt de colo. Cu regret 
dar într-o bună zi i-am 
zis : „Costică dragă, ești 
liber". „Cum liber, șe
fule „Adică ne despăr
țim". „Da de ce f*‘ „Din 
cauza ta. Lipsești prea 
mult, faci nemotivate, în 
concluzie cînd ne e lumea 
mai dragă tu încurci bu
nul mers al producției de

cărbune". Ce era sa facă, 
a plecat. Mi-a zis el pe 
urma că ar veni înapoi. 
Păi dacă în zece ani nu 
a învățat el să iubească 
mina, cînd mai învață 
La pensie

Gbeorghe — celalalt șef 
de brigadă — stă ală
turi de fratele său și pare 
puțin gînditor. Tocmai 
dnd credeam ca Tn came
ră se așterne liniștea, a- 
cesta intervine în discu
ție zicînd:

— Era în y65 și toc
mai mă aflam în conce
diu legal. Cînd într-o zi, 
hop că sosește o scrisoare 
de la Sandu (fratele) prin 
care îmi zice să mă întorc 
repede la Vulcan că tre
buie să iau urgent o bri
gadă în primire. Era o 
brigadă care cam șchio
păta de la un timp.

— Ai dreptate Ghiță, 
atunci în '65 ne-am des
părțit. Știu că a zis to
varășul inginer Surulescu 
— el era șef de sector : 
„Mă Nicoară, ai lucrat tu 
cu jrate-tu la un loc vreo

opt ani. Iii atent ca asta 
dacă e și el șef dc bri
gadă se ia la întrecere cu 
tine. Să nu te lași".

Ca să realizezi perfor
manța de a da între 6—8 
tone pe post, să te lupți 
cu stratul de cărbune în 
orice condiții, să cauți să 
fii mereu printre frunta
șii minei nu e chiar ușor. 
Frații Nicoară au făcut 
toate acestea cu tragere de 
inimă, cu o ambiție ma
tură, curajoasă Au de
monstrat practic ca în cei 
34 de ani ai lor, adu 
nați la un loc, la mina 
Vulcanului, au știut să 
profite de ceea ce au a- 
cumulat pe parcurs din 
experiența altora

Am înțeles că munca, 
oricît ar fi ea de grea, 
devine cu atît mai fruș
inoasă cu cît o iubești 
mai mult.

Frații Nicoară au iubit 
mina, au iubit și iubesc 
oamenii care scot cărbune 
din adine uri. Și spre satis
facția lor, frații sînt și 
ei iubiți.
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VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN EGIPT
La Complexul metalurgic 

de la Heluan
(Urmare din pag. 1) 

înțeleagă și să ne sprijine din toa
ta inima în importanta obligație pe 
Care o avem de a livra țării noi 
tractoare de înaltă calitate".

Invitat de către gazde, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți oas
peți vizitează halele de . prelucrări 
mecanice, motoare-Diescl, autobuze 
și tractoare. Conducătorul partidu
lui și statului nostru este tntîmpi- 
nat cu căldura sentimentelor de pri
etenie, izvorîte din legăturile de so
lidaritate muncitorească dintre cele 
două țări, de unitate militantă din
tre cele două popoare.

Muncitorii și specialiștii secțiilor 
arată cu mîndria izvorîtă din sa
tisfacția muncii lor, produsele de 
înaltă tehnicitate realizate de ei, 
dovadă elocventă a capacității crea
toare a unui popor stăpîn pe des
tinele sale. Conducătorul partidu. 
lui și statului nostru urmărește di
feritele faze ale procesului de pro
ducție, examinează unele dintre pie
sele complexe realizate aici, strîn- 
ge cu căldură mîinile făuritorilor 
lor. Lăsînd lucrul pentru cîteva cli
pe, alte zeci și zeci de muncitori se 
îndreaptă spic locul unde poposeș
te tovarășul Nicolae Ceatișescu, a- 
dresîndu-i cuvinte de salut, emoțio
nante prin sinceritatea și simplita
tea lor, înconjurîndu-1 cu multă 
dragoste, cu bucuria de a-1 cunoaște 
personal întipărită pe fețele lor.

Iată-1 pe unul dintre munci
tori, care ca atîția alții, poartă 
In mîini o placardă luată de la 
locul de muncă, unde, în locul 
cifrelor și diagramelor, a scris 
cu cretă i „Bine ați venit, 
Nicolae Ceatișescu 1" „Sînt Mo
hammed Issa și sînt foarte fe
ricit de această vizită a unui ma

re prieten și frate al poporului 
meu, ne spune el. Sîntem foarte 
bucuroși că îl avem în mijlocul 
nostru pe Nicolae Ceaușescu, pe 
care îl prețuim și îl stimăm. Ce 
pot să spun mai mult decît că 
sînt foarte fericit că trăiesc un 
asemenea eveniment".

Ca el sînt toți cei care au 
transformat drumul parcurs de 
conducătorul partidului și statu
lui nostru într-un adevărat cu
loar viu al prieteniei.

In aceeași atmosferă însufleți- 
toarc se parcurge, pe fluxul teh
nologic, într-o altă hală a uzi
nei, banda de montaj la capătul 
căreia sînt gata să pornească 
primele traotoare asamblate din 
piese românești.

Ca o încununare a acestei e- 
moționante întîlniri, are loc un 
miting spontan al prieteniei ro- 
mâno-egiptene. Nu a fost ridica
tă o tribună specială, ci, simplu, 
firesc, imensa hală s-a transfor
mat într-un amfiteatru viu, 
muncitorii ocupînd pînă la re
fuz spațiile dintre mașini, sau, 
înălțîndu-se în grupuri compac
te deasupra utilajelor, pînă a- 
'proape de plafonul imensei hale 
care vibrează de ovații.

Deschizînd mitingul, directo
rul general al societății, Abdel 
Gazarin, a arătat că, pentru co
lectivul de muncă al uzinei, vizita 
conducătorului partidului și sta
tului nostru constituie o marc 
cinste.

In numele administrației fa
bricii, în numele muncitorilor — 
a spus vorbitorul — salutăm pe 
Excelența Voastră, oaspete de 
vază al Republicii Arabe Egipt, 
reprezentant al poporului ro
mân luptător pentru progres și 
pace.

In continuare, vorbitorul a 
spus: Deschiderea acestei linii 
a tractoarelor românești este o 
expresie a cooperării noastre, 
între popoare iubitoare de pace, 
pe baza dreptății pentru ridica
rea nivelului de viață. Noi, aici, 
în Egipt, dorim foarte mult o 
cooperare de acest fel, pentru 
pace și fericire. Doresc să vă a- 
răt, Excelență, că sîntem bucu-> 
roși pentru industrializarea țării 
noastre, care aduce foarte mari 
transformări în binele ei. Ară-- 
tînd că opera de industrializare 
constituie și o acțiune de luptă 
împotriva imperialismului, în
tr-o perioadă cînd poporul egip
tean se află în plină dezvoltare, 
vorbitorul a spus : Vom face to
tul ca să fim alături de condu
cătorul nostru, Anwar Sadat.

Trăiască prietenia româno-e- 
gipteană.

A luat, apoi, cuvîntul, Hassan 
Abd El-Fattah, secretar de stat 
la Ministerul industriei, care a 
spus, printre altele :

Vă informăm că fabricăm pri
mul tractor românesc pe terito
riul nostru. Folosesc acest prilej 
să ne exprimăm bucuria pentru 
cooperarea cu România, coope
rare care reprezintă o acțiune 
foarte importantă pentru noi. A- 
preciem eforturile specialiștilor 
români de a ne ajuta să punem 
în producție noul tractor. Sîn
tem, de asemenea, foarte fericiți 
să vă arătăm că industria noas
tră va fi un mijloc de cooperare 
continuă între popoarele român 
și egiptean.

Primit cu entuziaste aclama
ții, ia cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceausescu
a mitingul de la Heluan

Domnule vicepremier.
Domnule director general,
Domnule director.
Dragi prieteni egipteni,
Este o deosebită plăcere pen

tru mine că mă aflu astăzi în 
mijlocul dumneavoastră, al a- 
cestui minunat colectiv de mun
citori și ingineri. Doresc să vă 
adresez salutul frățesc al mun
citorimii române. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Este o deosebită satisfacție 
pentru mine că vizitez com
plexul dumneavoastră de con
strucții de mașini, în momentul 
în care urmează să intre în 
funcțiune linia de tractoare fa
bricată în cooperare cu Româ
nia. Aș dori să consider aceasta 
ca un simbol al perspectivei 
dezvoltării unei colaborări în 
multe domenii între România Și 
Egipt (Aplauze puternice).

Vă pot informa că în discuți
ile cu președintele dumneavoas
tră, prietenul Sadat, am ajuns 
la înțelegerea de a pune bazele 
unei dezvoltări a cooperării ro- 
mâno-egiptene în multe dome
nii de activitate; de aceea, con
sider că ceea ce am realizat 
pînă acum, precum și darea în 
funcțiune a acestei linii de trac
toare, constituie numai începu
tul cooperării noastre în dome
niul construcției de mașini. (Vii 
aplauze).

Desigur, dezvoltarea industriei 
constructoare de mașini și, în 
general, dezvoltarea unei indus
trii puternice, este condiția e- 
sențială ca un popor să trăiască 
liber și independent. (Aplauze 
puternice).

Sper că într-o perioadă scur
tă, cooperarea în domeniul trac
toarelor va duce la producerea 
în Egipt a unei game întregi de

Pe locurile
In cursul dimineții de miercuri, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au vizitat 
vestigiile istorice de la Luxor și 
Karnak, care alcătuiesc un ansamblu 
unic în lume prin proporțiile și mă
reția lor.

Atît pe aeroportul din Luxor, cît 
și pe străzile orașului, populația a 
făcut o frumoasă primire oaspeților 
români, care sînt însoțiți de vice- 
prcmierul Mamduh Salem, ministru 
al alacerilor interne, și de Aisha 
Ratcb, ministru al afacerilor socia
le. Steaguri, portrete, lozinci de sa
lut pot fi văzute pretutindeni și a- 
ici, ca de altfel în toate locurile ca
re au fost vizitate pînă acum.

Au venit, aici la Luxor, împreu
nă cu familiile lor, de la o distan
ță de peste 270 kilometri, pentru 
a-1 saluta pe conducătorul nostru 
de partid și de stat, și numeroși 
specialiști români care lucrează la 
Complexul industrial de extragere 
și înnobilare a fosfaților de la 
Hamrawein. Cuvintele de bun venit 
în limba română se înfrățesc, ast
fel, cu cele rostite în limba arabă.

tractoare — Și așa cum a spus 
domnul director aici — și la 
dezvoltarea producției în do- 

, meniul mijloacelor de transport. 
In acest fel, întreprinderea dum
neavoastră se va lega strîns cu 
întreprinderile similare din Ro
mânia, se va întări colaborarea 
dintre muncitorii români și 
muncitorii egipteni, ceea ce va 
contribui la întărirea prieteniei 
între popoarele noastre. (Aplau
ze puternice).

Ne bucură rezultatele pe care 
le obțineți în dezvoltarea indus
triei constructoare de mașini. 
Știm că Egiptul are anumite 
greutăți datorită faptului că în 
Orientul Mijlociu se menține 
încă situația încordată. Noi spe
răm că inițiativele luate de E- 
gipt, de președintele Sadat, pen
tru o soluție politică rapidă în 
acest conflict, va duce la rea
lizarea păcii, la eliberarea teri
toriilor ocupate și va permite 
astfel poporului egiptean să-și 
consacre întreaga forță dezvol
tării economice, sociale, bunăstă
rii sale. (Vii aplauze, prelun
gite).

Ca prieteni ai poporului egip
tean, dorim să obțineți re
zultate tot mai bune în toate 
domeniile de activitate. Dorim 
poporului egiptean să fie stă
pîn pe destinele sale și să-și 
făurească viața așa cum o do
rește el. (Aplauze puternice).

Trăiască colaborarea dintre 
clasa muncitoare din România 
și din Egipt I (Aplauze puterni
ce).

Trăiască prietenia, în continuă 
dezvoltare, dintre poporul ro
mân și poporul egiptean 1 (Vii 
aplauze).

Să se dezvolte atît România, 
cît și Egiptul pe calea indepen
denței și bunăstării ! (Aplauze 
puternice).

unei străvechi
Primul obiectiv vizitat este ves

tita „Vale a Regilor", care adăpos
tește, săpate în stîncă, morminte a- 
le faraonilor. Printre cele mai im
presionante vestigii de aici se nu
mără mormîntul lui Tutankhamon, 
a cărui cameră mortuară este împo
dobită cu splendide fresce și unde 
se află un sarcofag de aur ce imi
tă forma corpului omenesc, și mor
mîntul lui Seti I, cu decorații in
terioare care s-au păstrat admira
bil. Se vizitează, apoi, templul re
ginei Hatshepsut, în formă de te
rasă, singurul de acest gen în între
gul Egipt, cu celebrele sale picturi 
murale ; în continuare, coloana de 
mașini trece pe lîngă coloșii lui 
Memnon, două statui gigantice din 
gresie reprczentînd pe faraonul A- 
menophis III, despre care se spune 
că, la răsăritul soarelui, emiteau 
niște sunete specifice ce aduceau cu 
un vaiet, fenomen pentru care au 
fost vestite în întreaga antichitate.

Călătoria se încheie prin vizita
rea templului Karnak, considerat 
principalul lăcaș sacru al vechiului 
Egipt. Șirurile nesfîrșite de piloni,

a pătruns în gurile 
Viet, cu intenția de 
rezistența trupelor 

ele au fost obligate 
neslăbit al artileriei"

' Continuă cu succes
Arabe
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1 000

De la data deschiderii 
fost vizitat de 1 225 000 
tot timpul cu noi expo-

VIETNAMUL DE SUD

CAIRO 5 (Agerpres). — Du
pă cum transmite agenția 
M.E.N., la Cairo își desfășoară 
lucrările, sub președinția lui 
Sayed Marei, prim-secretar al 
C.C. al Uniunii Socialiste Ara
be, reuniunea Secretariatului 
general al U.S.A., la care par
ticipă, de asemenea, peste 250 
de secretari ai partidului din 
guvernoratele țării și din alte 
unități — informează agenția 
M.E.N. In cadrul acestei reuni
uni a luat cuvîntul vicepremi- 
erul și ministrul apărării, Mo
hamed Ahmed Sadek. Referin- 
du-se la situația din Orientul 
Apropiat, el a spus că „ceea ce 
s-a întîmplat în 1967 nu se va 
mai repeta niciodată", și a dat 
asigurări participanților la reu
niune că forțele armate își vor 
recîștiga, în curînd, capacitatea

Vă doresc multă sănătate și 
multă fericire ! (Ovații puterni
ce, aplauze prelungite).

Cuvintele sale înflăcărate 
sînt deseori întrerupte de 
tumultul aplauzelor, al glasuri
lor care scandează minute în 
șir — „Ceaușescu—Ceaușescu".

Conducătorul partidului și sta
tului nostru răspunde cu căldură 
acestei impresionante mărturii a 
prieteniei româno-egiptene. 
Muncitorii își iau rămas bun de 
la tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțindu-1, în grupuri compacte, 
pînă la porțile uzinei, petrecîn- 
du-1 cu urale și lozinci în cins
tea sa, a României socialiste, a 
legăturilor de solidaritate care 
unesc cele două popoare.

Iscălind în cartea de onoare a 
uzinei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu releva t „Ne-a făcut 
mare plăcere să vizităm secția 
de tractoare a Uzinei „El Nasr" 
— simbol al colaborării și co
operării fructuoase care se dez
voltă între România și R. A. 
Egipt.

Urăm muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor secției suc
cese cît mai mari în activitatea 
lor pusă în slujba mecanizării 
agriculturii, a dezvoltării eco
nomiei naționale, a făuririi unei 
patrii libere, independente și 
prospere".

Prin întreaga sa desfășurare, 
vizita conducătorului partidului 
și statulu; nostru la puternica 
unitate industrială a Heluanului 
a înscris o pagină de neuitat în 
istoria acestor legături.

Reportajele vizitei au fost 
realizate de 1

Adrian IONESCU 
Romulus CAPLESCU 
Nicolae N. LUPU 

civilizații 
>

curți interioare și săli susținute de 
coloane, care se succed unul după 
altul, statuile maiestuoase ale zeilor, 
lucrările de finisare din interior, 
fac din acest templu una dintre cele 
mai grandioase construcții.

Pe aleea din fața templului, măr
ginită de o parte și de alta de 
sfineși, oaspeții sînt întîmpinați de 
guvernatorul provinciei Kina, ge
neralul Abdel Salam Tawfik, care 
oferă, în semn de omagiu, secreta
rului general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al României socialiste, 
cheia orașului Luxor.

De-a lungul întregii vizite, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și (tovarășa 
Elena Ceaușescu, dau o înaltă a- 
preciere acestor mărturii ale trecu
tului, rod al muncii și al geniului 
creator al unui popor înzestrat, ca
re, astăzi, își făurește cu aceeași 
sîrguință edificii de un alt gen, pu
se în slujba bunăstării și înfloririi 
patriei.

In cursul după-amiezii, oaspeții 
s-au reîntors cu avionul la Cairo.

Convorbiri
La Ministerul Afacerilor Exter

ne al Republicii Arabe Egipt au 
avut loc miercuri convorbiri în
tre ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, și minis

trul afacerilor externe al Re
publicii Arabe Egipt, dr. Murad 
Ghaleb.

In cadrul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă cor
dială, s-a efectuat un larg

schimb de opinii asupra proble
melor internaționale actuale.

La convorbiri au participat 
funcționari superiori din cele 
două ministere de externe.

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

Un nou zăcămînt de pe
trol a fost descoperit în sec
torul Mălină, la sud de cîm- 
pul petrolifer egiptean de la 
Mersa Matrouh — relatează zi
arul „Al Akhbar". Un reprezen
tant al Corporației egiptene de 
petrol a anunțat că noul cîmp 
petrolifer are o suprafață de 60 
kilometri pătrați.

© Șantierele navale ale com
paniei japoneze „Isikawadzima- 
Ilarima" au trecut la construc
ția celui mai mare tanc petro
lier proiectat pînă în prezent în 
lume, care va avea un depla
sament de 477 000 tone. Noul 
gigant al mărilor va fi dotat 
cu motoare totalizînd 45 000 cai 
putere, care îi vor permite să 
dezvolte o viteză de 15 noduri 
pe oră.

La Panmunjon a avut loc 
o nouă reuniune a Comisiei mi
litare de armistițiu din Coreea, 
în cadrul căreia reprezentantul 
R.P.D, Coreene a prezentat un 
ferm protest împotriva introdu
cerii ilegale a unor mari can
tități de armament automat în 
zona demilitarizată și a provo
cărilor comise de militarii sud- 
coreeni împotriva posturilor 
R.P.D. Coreene din nordul a- 
cestei zone — informează agen
ția A.C.T.C.

@ Reunit într-o ședință la 
Palatul Elysee, în prezența pre
ședintelui Georges Pompidou, 
Consiliul de Miniștri al Fran
ței a hotărît ca referendumul 
popular în problema aderării 
Marii Britanii, Irlandei, Da
nemarcei și Norvegiei la Co
munitatea Economică Europea
nă să aibă loc Ia 23 aprilie a.c. 
— informează agenția 
Presse.

France

©• La Boston s-au 
lucrările Congresului 
al organizației studențești ame
ricane „Studenții — pentru o 
societate democratică".

In cadrul dezbaterilor, parti- 
cipanții la congres au adus as
pre critici continuării acțiuni
lor militare ale S.U.A. împotri
va popoarelor Indochinei. Ei au 
subliniat, de asemenea, necesi
tatea intensificării luptei împo
triva rasismului, care mai dăi
nuie, în numeroase 
diferite instituții de 
din S.U.A.

încheiat 
național

forme, în 
învățămînt

fost creat@ La Tokio a 
marți un comitet de colabora
re economică nipono-bulgar. 
Comitetul, care cuprinde repre
zentanți ai unui număr de cir
ca 30 companii și firme japo
neze care au relații economice 
cu țările socialiste din Europa, 
are drept scop promovarea re
lațiilor economice bulgaro-japo- 
neze.

©■ R.P. Bulgaria și Australia 
au căzut de acord să stabilească 
relații diplomatice la nivel de 
ambasadă — relatează agenția 
B.T.A.

de luptă ; ele și-au terminat 
instrucția și pregătirile pentru 
lupta de eliberare, — a adău
gat ministrul egiptean, după 
cum precizează agenția M.E.N.

In declarația politică asupra 
problemei Orientului Apropiat, 
făcută în fața celor prezenți, 
Ismail Fahmi, subsecretar de 
stat pentru problemele externe, 
a spus că această problemă a- 
fectează și este afectată de e- 
veni men tele internaționale ca 
orice criză internațională. Evo
luțiile pe arena internațională 
din ultima perioadă au necesi
tat o reevaluare a eforturilor 
noastre de a căuta noi metode 
și noi strategii pentru regle
mentarea acestui conflict — a 
declarat Fahmi —, adăugind că, 
în principal, politica egipteană 
se bazează pe acțiuni în cadrul 
lumii arabe și, de asemenea, pe 
obținerea sprijinului internațio
nal și al țărilor socialiste. El a 
reafirmat sprijinul deplin al 
R.A.E. față de misiunea de pa
ce a reprezentantului special al 
secretarului general al O.N.U., 
Gunnar Jarring.

Referindu-se la discuțiile le
gate de deschiderea Canalului 
de Suez, Fahmi a declarat că 
țara sa respinge rolul de media
tor, pe care a încercat să și-l 
asume S.U.A. Poziția noastră, a 
spus el, este clară > Canalul este 
proprietate egipteană și Egip
tul are față de el propriile sale 
drepturi, stipulate în convenți
ile internaționale și în acordul 
de la Constantinopol. Egiptenii, 
care l-au construit, sînt gata 
să-l apere.

Ashraf Ghorbal, consilier ad
junct prezidențial pentru pro
blemele securității naționale, a 
insistat asupra necesității mobi
lizării resurselor arabe și a po
tențialului acestor țări pentru 
consolidarea frontului intern în 
lupta comună de eliberare a te
ritoriilor ocupate.

ofensiva forțelor 
patriotice

VIETNAMUL DE SUD 5 (A- 
gerpres), — Agenția „Elibera
rea" informează despre conti
nuarea cu succes a amplei o- 
fensive declanșate de forțele 
patriotice din Vietnamul de Sud 
în zona localității Quang Tri. 
In pofida intenselor bombarda
mente efectuate de avioanele 
americane B-52, forțele patrio
tice au lansat ® nouă serie de 
atacuri împotriva inamicului, 
care încearcă o regrupare în
tr-un punct aflat la 6 km sud- 
vest de Dong Ha. Inamicul a 
suferit lovituri puternice și în 
zona bazei „Anne" importantă 
poziție strategică a trupelor a- 
mericano-saigoneze situată la 
circa 15 km aud de Quang Tri.

Știri de ultimă eră anunță 
că baza „Anne" a fost cucerită 
de patrioți în noaptea de 3 spre 
4 aprilie.

Acțiunile forțelor patriotice 
continuă și în provincia Thua 
Thien. încercările trupelor re
gimului marionetă, de a ocupa 
poziții în apropierea orașului 
Hue, s-au soldat cu un eșec. Su
bunitățile Frontului Național de 
Eliberare au sfărîmat rezisten
ța inamicului pe rîul Qua Viet 
și au cucerit punctul de sprijin 
care împiedica accesul către 
Hue. Deși o escadră de nave 
militare, aparținînd flotei a 7-a 
americane, 
rîuluj Qua 
a sprijini 
marionetă, 
de tirul 
forțelor patriotice să se retragă 
din nou în Golful Tonkin. In 
cursul operațiunilor, patrioții au 
scos din luptă peste 800 de mi
litari inamici, au distrus 277 ve
hicule militare. între care 70 
de tancuri și blindate, au dobo- 
rît 4 avioane și au capturat im
portante cantități de arme și 
muniții.

MOSCOVA. „Aeroflotul“ 
prevede intrarea in exploatare 
a avionului de pasageri super
sonic „TU-144" în anul 1973, 
relatează agenția TASS. Îna
inte de a începe transportul 
de persoane, nava aeriană cu 
120 de locuri trebuie să în
cheie ciclu de experimentări, 
început la 31 decembrie 1968, 
cînd ea a decolat pentru pri
ma oară.

După cum s-a mai anunțat, 
in cursul anului trecut, „TU- 
144" a realizat viteza de 2 520 
kmfh, mai mare decit se pre
vedea în proiect. Această vi
teză a fost realizată la o alti
tudine de 18,5 km, care este, 
de asemenea, un record pen
tru avioanele de pasageri.

■k
PEKIN. Pe marele șantier 

al combinatului petrochimic 
din apropiere de Pekin, pînă 
în prezent au fost deja con
struite 15 unități pentru rafi
narea petrolului, precum 
alte instalații pentru produc
ția de benzină, carburant Die
sel, lubrifianți, cauciuc sinte
tic, polistiren, fenol, acetonă 
și altele. Cînd va lucra la 
întreaga capacitate, combina
tul va realiza peste 100 pro
duse diferite. Lucrările au 
fost inaugurate în iarna a- 
nului 1968, și planul pre
vedea ca pînă la 1 octom
brie I960 să fie construite 
trei mari rafinării de pe
trol cu o capacitate de 2 500 000 
tone anual. Constructorii 
realizat aceste obiective 
mai puțin de un an.

întregul echipament pen
tru combinat este proiectat și 
produs în China.

HAVANA. Pină nu de mult, 
principala magistrală rutie
ră a Cubei era socotită șo
seaua realizată în anul 1931 
care străbate partea centra
lă a insulei. După victoria 
revoluției, dezvoltarea econo
miei naționale și necesitățile 
crescinde ale construcției so
cialiste au impus proiectarea 
unei noi magistrale auto, cu 
o capacitate de trafic consi
derabil sporită. Noua magis
trală, care va străbate, de la 
est la vest, aproximativ 1 000 
de kilometri, este construită 
in ritm accelerat, avtndu-se 
în vedere deosebita sa im
portanță pentru economia a- 
cestei țări, în care aproxima
tiv două treimi din totalul 
transporturilor se realizează 
pe căile rutiere. Șoseaua, ca
re va uni principalele regiuni 
industriale și agricole 
Cubei, va include 210 
duri și viaducte și peste 

și alte amenajări specifice.
•ir

VARȘOVIA. Numeroase ra
muri ale economiei polone
ze și-au îndeplinit cu suc
ces sarcinile de plan pe pri
mul trimestru al anului în 
curs, informează agenția 
P.A.P. Astfel, colectivele ex
ploatărilor carbonifere au de
pășit planul trimestrial cu 
un total de 95 000 
bune, în acest sector reali- 
zîndu-se, totodată, 
re de 1,4 la sută a produc
tivității muncii. Zn luna mar
tie, industria carboniferă po
loneză a livrat zilnic peste 
500 000 tone cărbune — me
die care depășește , cu 24 400 
tone pe cea realizată in pri
mul trimestru al anului tre

Intense pronunțări asupra necesității 
ratificării tratatelor încheiate 

de ff. F. a Germaniei cu U. R. S. S

BERLINUL OCCIDENTAL . 
(Agerpres). — Numeroase publica
ții vest-bcrlineze continuă să subli
nieze necesitatea ratificării tratatelor 
încheiate de R. F. a Germaniei cu 
U.R.S.S. și R. P. Polonă. Astfel, 
saptămînalul „Berliner Stimme" re
levă importanța tratatelor semnate 
Ia Moscova și Varșovia pentru rea
lizarea destinderii în Europa, ccrînd 
ratificarea lor fără tergiversări în 
Bundestagul vest-german. Alt săp- 
tămînal, „Berliner Liberale Zeitung", 
arată, în același context, că cele 
două tratate deschid perspective 
pentru îmbunătățirea relațiilor R.F. 
a Germanici cu țările socialiste din 
Europa.

★
BONN 5 (Agerpres). — Congre

sul de la Stuttgart al organizației 
democratice vest-germane Tineretul 
Muncitor Socialist German a adop
tat un program de acțiune intitulat 
„Cele cinci drepturi fundamentale 
ale tineretului". Programul preconi
zează căile și metodele de luptă 
pentru înfăptuirea dreptului tine
retului la muncă, învățămînt demo
cratic, asigurări sociale, odihnă etc. 
tineretul vest-german „are dreptul 
să trăiască în condiții de pace și 
securitate, fără militarism și neona
zism" — se arată în document.

Programul subliniază, de aseme
nea, că tineretul din R. F. a Ger
manici trebuie să militeze pentru 
ratificarea și aplicarea tratatelor cu 
Uniunea Sovietică și Polonia și să-și 
aducă aportul la pregătirea și con
vocarea Conferinței gcncral-curopenc 
pentru securitate și colaborare.

★
VIENA 5 (Agerpres). — Pentru 

asigurarea păcii în Europa nu există 
altă calc în afara recunoașterii sta
telor existente pe acest continent și 
a granițelor lor — se arată într-un 
articol publicat de „Blickpunkt Eu
ropa" — organ al Comitetului aus
triac pentru înțelegere reciprocă și 
securitate în Europa. In context, 
articolul relevă importanța tratate
lor încheiate de R. F. a Germa
niei cu U.R.S.S. și Polonia, arătînd 
că acestea au reprezentat un punct 
de plecare pentru alți pași în di
recția înțelegerii reciproce și au con- 

nromovarea ideii convo- 
erinței general-europene

tribuit la pro 
călii Conferii 
pentru securitate și colaborare. In 
aceeași ordine de idei, „Blickpunkt 
Europa" aduce critici poziției prin
cipalului partid de opoziție vest-

ARGENTINA
Stare de
provincia

BUENOS AIRES 5 (Ager
pres). — Guvernul argentinean 
a decretat starea de urgență în 
provincia Mendoza, ca urmare 
a incidentelor ce s-au produs 
marți între poliție și partici- 
panții la o demonstrație. Mani
festant ii au protestat împotriva 
ridicării prețurilor la consumul 
de electricitate. Nemulțumirea 
populației a fost cu atît mai 
fondată, cu cît această măsură

urgență în
Mendoza
se înscrie într-o escaladă gene
rală a scumpirii costului vieții. 
Incidentele au fost provocate de 
poliție care, încercînd. să îm
prăștie pe demonstranți, a folo
sit grenade lacrimogene. In 
cursul acestor ciocniri, două 
persoane au fost ucise, iar mai 
multe altele — grav rănite.

In urma decretării stării de 
urgență, poliția a operat mai 
multe arestări din rîndurile li
derilor sindicali.

o

german — U.C.D.-U.C.S., caic ac
ționează împotriva ratificării trata
telor cu U.R.S.S. și Polonia. Dacă 
tratatele nu vor fi ratificate, a- 
ccasta va înrăutăți relațiile recipro
ce din Europa și va submina efor
turile în direcția realizării păcii și 
înțelegerii reciproce. Opinia publică 
din toate țările europene dorește ca 
procesul dc destindere să continue, 
iar posibilitățile de instaurare a linei 
păci trainice pe continent trebuie 
folosite — conchide „Blickpunkt 
Europa".

Sovietice la Ka
luga vin numeroși turiști, care vizitează Muzeul de istorie 
a cosmonauticii „K. E. Țiolkovski" 
lui la 3 octombrie 1967 muzeul a 
de persoane. Muzeul este îmbogățit 
nate.

In foto : In sala rachetelor.

„Carta Albă“ panameză privind declararea
Canalului Panama zonă neutră

CIUDAD de PANAMA 5 (A- 
gerpres). — Ministerul de Ex
terne panamez a dat publicită
ții o Cartă Albă în care afirmă 
necesitatea declarării zonei Ca
nalului Panama, aflată sub con
trolul S.U.A., drept zonă neu
tră. Statele Unite mențin în 
mod ilegal în această zonă nu 
mai puțin de 14 baze militare, 
iar permanentizarea staționării 
untij contingent de militari, al 
cărui număr se ridică la 30 000, 
nu constituie un element de 
securitate în regiune, se afirmă 
în același document.

Autorii „Cărții Albe" denun
ță declarațiile făcute de David 
Ward, reprezentantul S.U.A. la 
negocierile eu reprezentanții 
panamezi, după care retrage
rea trupelor americane din „Zo
na Canalului* nu poate fi un 
motiv de discuții, deoarece pre
zența lor ar fi chipurile vitală 
pentru apărarea 
Statelor Unite și 
tului Panama. In 
vință, se arată în
autoritățile panameze au res
pins poziția nord-americană. de- 
clarînd-o ilegală din toate punc-

Canalului, a 
a însuși sta- 
această pri- 

„Carta Albă"
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„Raportul asupra situației e- 
conomice", înaintat recent 
Consiliului de Miniștri al Ita
liei, nu este de natură să con
tribuie la înseninarea atmosfe
rei. Stagnarea consumului și a 
investițiilor, scăderea produc
ției industriale, creșterea 
prețurilor, escalada șomajului, 
niciunul din aceste elemente 
ale bilanțului anului trecut nu 
poate inspira optimism.

Rezultatele primelor
luni ale anului in curs vin să 
confirme această realitate. In 
pofida multiplelor planuri de 
relansare economică propuse 
de sindicate, de patronat, de 
guvern și, mai recent, de 
bănci, stagnarea economică se 
instalează tot mai puternic, in
tr-un climat de tulbureală po
litică crescîndă.

La prețuri constante, luind 
ca bază anul 1963, venitul na
țional brut a înregistrat, in 
1971, o creștere de numai 0.8 
la sută față de anul 1970. A- 
cest rezultat reflectă o scădere 
a producției industriale evalu-

ate la 2,8 la sută, reprezentind 
cea mai mare reducere înre
gistrată in ultimii 25 de ani, 
precum și o cvasistagnare a 
producției agricole.

In același timp, deși curba 
creșterii prețurilor a fost, anul 
trecut, de numai 5,7 la sută, 
procesul inflației este departe 
de a fi fost oprit. Acest feno
men este cu atît mai îngrijo
rător cu cit este însoțit de un 
nivel ridicat al cheltuielilor 
publice și de consum foarte 
redus. Și ultima verigă a aces
tui cerc vicios : în absența li
nei relansări a investițiilor, 
șansele de a .vedea rezolvată 
măcar în parte, problema șo
majului, se reduc. Dacă se ia 
în considerare faptul că la 
mijlocul anului 1971 producti
vitatea înregistra o scădere de 
2 la sută, este lesne de înțe
les preocuparea responsabili
lor economiei italiene.

Luna ianuarie 1972 nu
dezmințit această evoluție, 
marcată pentru Trezoreria sta
tului, cu o scădere a încasări-
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tele de vedere. Unica soluție 
pentru reglementarea diferen
dului în jurul canalului este 
retragerea trupelor antei icane 
și declararea acestei căi navi
gabile internaționale ca zonă 
neutră. Canalul Panama a foști 
construit cu scopul de a uni lu
mea, și nu de a servi ca un in
strument al unei puteri străine; 
este, de aceea, logic ca el să 
fie declarat zonă neutră pentru 
a servi ca puncte de legătură 
și de înțelegere între țoale na
țiunile globului, afirmă „Carta 
Albă" panameză.

lor fiscale. In prima lună a 
anului, producția industrială 
prezenta o scădere de 3,2 la 
sută față de luna precedentă, 
in vreme ce numărul șomerilor 
creștea, in aceeași perioadă, 
cu 3,9 la sută, fără a lua in 
calcul și procentul crescînd al 
șomajului parțial.

In acest context, toate parti
dele politice fac din relansarea 
economică calul de bătaie in 
campania electorală. Senatorii 
și deputății nu pot însă face 
decit promisiuni vagi, care se 
adaugă nenumăratelor decla
rații. de intenție făcute de 
toritățile italiene din 
coace.

Anul 1972 a intrat 
de-al doilea trimestru 
tea alegerilor de la 7 mai nu 
poate fi schimbat nimic. Țara 
are nevoie de un guvern sta
bil, în pofida actualei situații 
politice confuze, în lipsa că
ruia mașina publică se va de
fecta din nou. iar țara se va 
„reimbarca spre cel de-al trei
lea an de criză, consecutiv".

1969
au- 
în-

celin 
și îtiain-
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