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ÎN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAI CEAUȘESCU 
A AVUT IOC SOEEMNITAÎEA DECURARII 

ACAD. PROF. PETRE C0NSTANTINESCU-IAS1
1
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I ________ __
ÎN TOATE COLECTIVELE DE MUNCĂ
IN FIECARE ORGANIZAȚIE DE PARTID,

Acțiuni entuziaste, inițiativă și dăruire 
pentru realizarea programului partidu
lui de dezvoltare accelerată a patriei

La Palatul Consiliului de 
Stat a avut loc, vineri după- 
amiază, solemnitatea decernării 
Ordinului „Victoria Socialis
mului" tovarășului academician 
profesor Petre Constantinescu- 
Iași, pentru îndelungata și 
rodnica activitate desfășurată 
în mișcarea muncitorească, 
precum și pentru contribuția 
deosebită adusă Ia înfăptuirea 
politicii partidului de făurire 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noas
tră, cu prilejul împlinirii vîr- 
stei de 80 de ani.

înalta distincție a fost în- 
mînată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

La solemnitate au luat par
te tovarășii Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil. Gheor- 
qhe Pană, Gheorqhe Stoica, 
Ștefan Voilec. Cornel Burti
că, Miron Constantinescu, 
Chivu Stoica. Constantin Pîr- 
vulescu, Alexandru Sencovici 
— vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din tara noastră, 
Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, acad. 
Miron Nicolescu, președintele 
Academiei Republicii Socialis
te România.

Mulțumind, acad. Petre Con- 
stantinescu-Iași a împărtășit 
adînca emoție pe care o în
cearcă în aceste momente de
osebite.

Evocînd amintiri din activi
tatea sa îndelunqată de mili
tant al mișcării muncitorești 
din țara noastră, el a relevat 
că le-a înmănuncheat sub for
ma articolelor publicate din 
1914 pînă în 1936. Ar fi primul 
volum — a spus el — care 
se cheamă „Paqini de luptă 
din trecut". Am trecut prin 
multe încercări. îmi aduc a- 
minte, tovarășe Ceaușescu, că 
eram în Comitetul Național 
Antifascist. Și dumneavoastră 
erați tînăr atunci și ați fost 
în frontul mișcării noastre. Eu 
am intrat în închisoare mai 
tîrziu. Dumneavoastră cam tot 
pe atunci ați intrat. Și ne-am 
întîlnit în închisoare. Ne-am 
întîlnit după doi ani la Dof- 
tana, unde cum am spus în 
prefața lucrării, condeiul s-a 
frînt de zidurile Doftanei. Și 
sînt multe amintiri. Cartea 
este gala, mîine sau poimîine 
va apărea. La vîrsta de 80 de 
ani pregătesc o a doua lucra
re, un al doilea volum. — 
,,De la democrația populară Ia 
socialism". Apoi, următoarea 
v.a apare la anul. Sînt 62 de 
ani de cînd sînt în mișcare. In

clasa a VIII-a fiind, clasa fina
lă a liceului de atunci, am in
trat, m-am înscris în partid, în 
1919, toamna, și de atunci sînt, 
de 62 de ani, continuu, în miș
carea muncitorească. Oi fi qre- 
șit. Nu știu. N-am primit nici 
o sancțiune în timpul acestor 
62 de ani în care am păstrat 
linia justă în mișcarea mun
citorească, Partidul Social-De
mocrat, Partidul Socialist, Par
tidul Comunist.

M-a întrebat cineva ce as 
mai dori. Ce să mai doresc 
acum, i-am răspuns. Doresc să 
trăiesc, că-i dulce viața de 
trăit în societatea pe care o 
avem în fața noastră.

Vă mulțumesc din toată ini
ma pentru această distincție 
acordată.

In încheierea solemnității a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

După solemnitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de 
stat s-au întreținut cordial cu 
sărbătoritul. Cu acest prilej, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a înmînal acad. Petre Con- 
stantinescu-Iasi scrisoarea de 
felicitare a Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central 
al P.C.R., adresată cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 80 de ani.

Pe lingă pulsația obișnu
ită, laborioasă ce se des
prinde din fiecare loc de 
muncă al Uzinei de utilaj 
minier din Petroșani, con
statam, in zilele acestei 
săptămîni, și o atmosferă 
nouă, impusă de comenta
riile și gindurile muncito
rilor,. tehnicienilor și ingi
nerilor care-și încadrau în
treaga muncă în contextul 
larg al industriei și eco
nomiei naționale.

Sosirea ziarelor care pu
blicaseră expunerea de 
profundă analiză a tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
la plenara C.C. al P.C.R.

criteriu
permanent
al muncii

era așteptată cu mare in
teres, mulți cunoșteau pro
blematica analizată din trans
misiunile și comentariile pos
turilor noastre de radio și 
televiziune. In expunerea 
secretarului general al 
partidului întreg colectivul 
de muncă și-a recunoscut 
activitatea, motiv pentru 
care fiecare salariat își ex
prima adeziunea deplină 
față de sfera cuprinzătoa
re de probleme economi
ce.

Ne-am oprit la secția de 
construcții metalice, colectiv 
cu o pondere hotărîtoare în 
viața uzinei. In cele 10 luni 
ale anului în curs, secția 
și-a realizat planul de pro
ducție în proporție de 101 
la sută. Dacă ar fi exprima
tă valoric, această depășire, 
ce pare modestă la prima 
vedere, ar exprima o în
semnată sumă pentru bene
ficiile uzinei. Comuniștii a- 
cestei secții sînt preocupați: 
de sporirea eficienței mun-\ 
cii lor, de îndeplinirea inte-'l 
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Fiecare tonă

extrasă peste pian

Un act
de conștiință

Foto : Ion LEONARD

împreună cu ortacii mei de muncă, la începutul a- 
nulul ne-am angajat să extragem peste plan cantitatea 
de 3 000 tone de cărbune. Sîntem o brigadă omoge 
nă, în care întregul colectiv dovedește responsabilita- 
te și conștiință, muncind ordonat și disciplinat. In fie
care lună am reușit să depășim sarcinile de plan, a- 
cumulînd pînă la începutul trimestrului IV, un plus de 
două ori mai mare decît angajamentul luat. Puteam 
să ne oprim aici ? Nicidecum l

In conștiința noastră de mineri, de comuniști, 
înțeles 
Fiecare 
cat cu 
pentru 
zita făcută în Valea Jiului 
ral al partidului, tovarășul 
da noastră s-a angajat să mai extragă în plus, in fie
care lună, pînă la sfîrșitul anului, cite 300 tone de 
cărbune. Din recenta 
general am înțeles, 
luate de partid vin 
muncii, și vrem să < 
nerll, încrederea ce ne este acordată, să răsplătim gri
ja cu care sîntem înconjurați.

Cu fiecare tonă de cărbune extrasă peste plan vrem 
să dovedim, noi minerii dintr-un abataj frontal al mi
nei Lupeni, că sîntem hotărîți să înfăptuim neabătut 
politica partidului, să traducem în viață măsurile lua
te pentru înaintarea noastră mai rapidă pe drumul 
prosperității.

că țara are nevoie de tot mai mult cărbune, 
tonă extrasă în plus, fiecare vagonet încăr- 
cărbune peste plan 

bunăstarea generală.
înseamnă incă un cîștig 
Așa se face că, după vi
de către secretarul gene- 
Nicolae Ceaușescu, briga-

i expunere a secretarului nostru 
încă o dată, că toate măsurile 
în sprijinul nostru, al oameniloi 
confirmăm, așa cum fac toți mi

Vasile RUSU
miner șef de brigadă E. M. I upeni

Preparațla cărbunelui Petrila

Se Încarcă p nouă garnitură de brichete, sursă de căl

dură pentru apartamentele noastre...

(Continuare in pag. a 3-a)

FAPTELE
în consonanță cu exigentele
Amiaza zilei de 21 noiem

brie a.c. Deși fusese la șut 
în schimbul IV, minerul 
loan Carpen, secretarul or
ganizației de partid din sec
torul de transport de la E.M. 
Petrila se afla, incă, la mi
nă...

— Conduc o brigadă de 
întreținere a puțurilor... Am 
fost ales de curînd secretar 
al organizației noastre de 
bază. Ce să vă spun des
pre munca mea, a oameni- 

: lor din sector ? Atîta știu 
ț că ea nu mai poate fi apre- 
; ciată, cîntărită de azi îna- 
; inte decît prin prisma clar- 
: văzătoare a amplului pro- 
i gram de acțiune pe care

magistrala expunere a se
cretarului general al parti
dului, la ultima plenară a 
Comitetului Central al parti
dului l-a pus în fața între
gii țări, a tuturor colective
lor de oameni ai muncii, 
pentru ca măsurile stabilite 
de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională, pri
vind dezvoltarea în ritm ac
celerat a economiei țării să 
prindă viață. Am parcurs cu 
multă atenție multitudinea de 
probleme ridicate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu în ex-

T. MULLER
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Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Dragă tovarășe Constanti- 
nescu-Iași,

In numele Comitetului Cen
tral, al Consiliului de Stat și 
al guvernului, în numele meu 
personal, țin să te felicit din 
toată inima, cu prilejul împli
nirii a 80 de ani și al acor
dării înaltei distincții pe care 
ți-am înmînat-o astăzi — 
„Victoria Socialismului".

Vîrsta de 80 de ani este, 
fără îndoială, o vîrstă frumoa
să, dar, mai cu seamă, este 
și mai impresionant faptul că 
timp de 62 de ani ai activai 
in mișcarea revoluționară so
cialistă și, după aceea, în parti
dul comunist. Lupta desfășu
rată de revoluționarii români, 
de forțele democratice. a 
fost, într-adevar grea : ilega
litate, închisori dar te nu
meri printre' acei intelectuali 
care, alăturîndu-se mișcării re
voluționare a clasei muncitoa
re, ai continuat tot timpul să 
militezi pentru realizarea nă
zuințelor de eliberare socială 
și națională ale. poporului ro
mân, pentru făurirea societă

ții socialiste. A ajunge sau nu 
la o anumită vîrstă este, tără 
îndoială, important. Dar, de
pinde cum ajungi la acea 
vîrstă. Tu le numeri, tovară
șe Constantinescu-Iași, printre 
acei care, ajungînd la această 
vîrstă, ai continuat să te afli 
permanent în partid, să lupți 
împreună cu partidul, alături 
de tovarășii tăi din ilegalitate, 
să fii in primele rînduri ale 
activității pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate. Acosta este, fără 
nici o îndoială, un lucru mi
nunat. Aș dori ca tot mai 
multi din tovarășii noștri din 
ilegalitate să ajungă la 80 de 
ani, in aceeași situație — de 
a putea contribui în continua
re la făurirea societății socia
liste în tara noastră.

Intr-adevăr, ne cunoaștem 
de mult -- și mai sînt cîțiva 
tovarăși aici care ca și mine, 
te cunosc — încă din Comite
tul National Antifascist. Ne-am 
întîlnit în Închisoare -.- mi se 
pare că stăteam chiar alături 
— și apoi în anii de după e-

liberare. Noi apreciem mult 
activitatea pe care ai desfă
șurat-o, tovarășe Constanti
nescu-Iași.

Consider că este un lucru 
bun să siringi lucrările din 
toată această perioadă de 62 
de ani, pentru a le edita, pu- 
nînd în felul acesta la înde- 
mîna tineretului, a partidului, 
a mișcării revoluționare a- 
ceastă experiență și activitate 
(are este un bun al mișcării 
noastre, al partidului. Încă o 
dată, doresc să te felicit din 
toată inima și să-ți urez ani 
mulți, pentru -i duce cu bine 
la îndeplinire editarea aces
tor lucrări și pentru a putea 
participa — în limita posibili
tăților, desigur — la activita
tea pe care o desfășurăm în 
continuare, pentru dezvoltarea 
societății noastre și a te bucu
ra, împreună cu noi toți, de 
cuceririle1 obținute în edifica
rea societății socialiste. In 
făurirea bunăstării și fericirii 
întregului nostru popor.
. Mulți ani și sănătate. (A- 
plauze).

Scrisoarea adresată de Comitetul 
Executiv al C.C. aî P.C.R.

Comitetul Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român a adresat aca
demicianului profesor Petre Constantinescu- 
Iași, cu prilejul împlinirii vîrstei de 80 ani, 
următoarea scrisoare:

Dragă tovarășe Constantinescu-Iași
Cu prilejul împlinirii vîrstei de 80 de ani, 

dorim să te felicităm călduros și să-ți adresăm 
din toată inima urările noaslre tovărășești de 
sănătate, viață lungă și fericire.

Ne este plăcut să dăm expresie, cu acest 
prilej, aprecierii deosebite pe care partidul 
nostru o dă îndelungatei tale activități în miș
carea revoluționară din România, hotărîrii și 
pasiunii cu care te-ai consacrat slujirii înal
telor idealuri de libertate și progres ale po
porului român, cauzei prosperității și propă
șirii patriei socialiste. Intelectual patriot și 
revoluționar înflăcărat, ai participat activ, 
încă din anii grei ai ilegalității, la lupta Parti
dului Comunist Român, a proletariatului și a 
tuturor forțelor înaintate, progresiste din 
România, pentru înlăturarea regimului bur- 
ghezo-moșieresc de exploatare și asuprire, 
pentru făurirea unor rînduieli mai bune, mai 
drepte pe pămîntul patriei noastre. In anii de 
după eliberarea țării ai militat cu entuziasm

și abnegație, în funcțiile de răspundere ce țij 
s-au încredințat, pentru instaurarea și con-i 
solidarea puterii populare, pentru edificarea 
cu succes a orînduirii noi, socialiste. Prin în-j 
treaga activitate desfășurată în această peri
oadă ți-ai adus din plin contribuția la înfăp
tuirea în viață a politicii partidului nostru — 
de dezvoltare economico-socială a tării și ri
dicare a nivelului de viată al poporului, de 
prietenie și colaborare cu țările socialiste, de 
întărire a solidarității cu partidele comunis
te și muncitorești, cu forțele antiimperialiste, 
democratice și progresiste din întreaga lume, 
în lupta pentru promovarea păcii și înțele
gerii între națiuni.

Iți dorim în continuare, dragă tovarășe 
Constantinescu-Iași, multă sănătate și multă 
putere de muncă, spre a putea duce mai de
parte și îmbogăți cu noi realizări îndelunga
ta și rodnica ta activitate pusă în slujba 
poporului, a progresului și înfloririi Româ
niei socialiste

La sărbătoarea împlinirii a 8 decenii de 
viată, îți adresăm cu toții un cald și tovă
rășesc „La mulți anii".

Comitetul Executiv 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Educarea viitoarelor generații 
prin muncă și pentru muncă 

o responsabilitate a școlii dar și 
a întreprinderii

Invățămîntul românesc se 
află într-o perioadă de efer
vescentă restructurare, pu- 
nîndu-se în prim plan carac
terul său formativ, de preqă- 
tire a omului util societății 
încă de pe băncile școlii. Nu 
se mai poate concepe o școa
lă ruptă de nevoile vieții so
cial economice, ci numai 
subordonată acestora. Tinere
tul se dezvoltă prețuind sur
sa tuturor valorilor materia
le și spirituale — munca, iar 
calea siqură pentru împlini
rea acestui țel educativ este 
aceea de a-1 pune în contact 
nemijlocit cu activitatea de 
producere a bunurilor materi
ale dar în conformitate cu 
posibilitățile vîrstei. In acest 
fel trebuie apreciate activități
le tehnico-productive din 
școli. Fără îndoială. pentru 
ca acest nou obiectiv școlar 
să corespundă scopului pen
tru care a fost aplicat — a- 
cela de a scoate la iveală din 
personalitatea maleabilă a co
pilului aptitudinile, spiritul 
creator — este necesar să se 
realizeze, o unitate de qînd 
si faptă între cîțiva factori:

școală, familie și întreprinde
rea care patronează școala 
în această privință. Deși e- 
xistă o hotărîre de partid și 
de stat, nu toate întreprinde
rile patronatoare își onorea
ză într-un mod responsabil 
datoriile pe care le au. Fiind, 
probabil, prea solicitate de 
problematica economică pre
zentă unele din ele nu și-au 
elaborat o politică prospecti
vă. de personal — actualii e- 
levi, mîine, poimîine, vor fi 
muncitorii, tehnicienii, ingi
nerii necesari. Deci, cum ne 
preocupăm de el, așa îi vom 
avea.

In Petroșani sînt școli cu 
ateliere bine dotate și cu o 
activitate interesantă (școlile 
nr. 5, 2, 1, liceul teoretic), vă- 
dindu-se ce posibilități au e- 
levii dacă sînt bine îndru
mați. Despre Școala generală 
nr. 6 nu se poate spune că 
are o experiență robustă în 
acest sens. Cu număr mare 
de elevi, are trei ateliere (de 
lăcătușerie, broderie artisti- 
că-artizanat, tîmplărie) a că
ror înzestrare materială nu

creează cele mai optime posi
bilități desfășurării activități
lor tehnico-productive. Am 
încercat să depistăm cauza 
acestei situații.

— Școala noastră — ne 
spunea prof. Maria Stănescu, 
directoarea școlii — are trei 
unități patronatoare : I.P.S.P. 
Livezeni, Autobaza I.T.A. și 
E.M. Livezeni. I.P.S.P. ne pa
tronează din acest an școlar 
și a dovedit multă receptivi
tate față de cerințele noastre 
— ne-a restructurat atelierul. 
Fetele își desfășoară practica 
acolo executînd lucrări de 
bobinaj. Există și promisiu
nea unui strunq pentru ate
lierul de lăcătușerie. Si cu 
Autobaza I.T.A. colaborăm 
bine — acolo fac practică bă
ieții claaei a IX-a, Iar în a- 
nul precedent ne-a ajutat cu 
truse noi de scule. Despre 
E.M. Livezeni nu se pot spu
ne asemenea cuvinte... In a- 
nul trecut am încheiat o mi- 
nută în care se stipulau mai

T. SPĂTARU
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Instantaneu din atelierul-școală al Liceului de cultură 
generală Petroșani.
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Se împîmește tot mai mult un deziderat

major al activității lăcașelor de cultură

de oameni ai muncii

ase-

I/

la

nu- 
fată 
ce-

Totuși, 
să con- 
activita- 
și cul- 
să fie

de protecția muncii, 
în comportarea ne 

a unor tineri și 
instabilitatea perse-

să-si arate efectul
și la UL Livezeni

mai buni participant! Ii 
afa- 
am 
cu 

cui-

Acțiuni diversificate 
cu un bogat conținut 
educativ, adecvate 
tuturor categoriilor

Patria mea e o mare de spice 
Scăldata-n lumini de azur.
Niciunde, pe lume, nu-i alta asemeni. 
I ncinsS cu munți împrejur.

Patria mea e o mare de brațe. 
S-o apere gata, oricînd.
Niciunde, pe
Spre culmile

lume, nu-i alta asemeni, 
păcii urcînd !

Patria mea
Q mare de
Niciunde, pe lume, nu-i alta asemeni
Puternică-n faptă și gînd .'

e o mare de oameni 
inimi vibrînd.

un clocot de viață, 
muncă ș-avînt, 
lume, nu-i alta asemeni.

Patria. mea e 
Un clocot de 
Niciunde, pe.
De aceea o laud și-o cînt!

Patria mea e o mare de schele 
Imens socialist șantier.
Niciunde, pe lume, nu-i alta asemeni 
Sub bolta albastră de cer !

Anton COTCHJ 
membru al cercului literar 

„Lira" Lupeni

— Vă rugăm să ne spuneți 
pentru început care sînt ac
țiunile politico-ideologice și 
cultural-educative organizate 
de Consiliul municipal al sin
dicatelor cu prilejul aniversă
rii sfertului de veac de exis
tență a Republicii.

—• Pentru cinstirea acestui mă- 
îeț eveniment noi am stabilit o 
zeamă de activități care sînt 
deja în curs de realizare. Ast
fel, în momentul de față la 
nivelul municipiului se desfă
șoară faza de masă a concur
sului „Republica Socialistă Ro
mânia în cincinalul 1971-1975" 
și „România pe meridianele glo

bului". De asemenea în colabo
rare cu comitetul municipal al 
U.T.C., încă din luna octom
brie am organizat faza de ma
să a concursului intitulat 
„Conferința Națională a P.C.R., 
act istoric pentru afirmarea 
tinerei generații". Fazele pe 
municipiu ale acestor concur- 

1 suri se vor desfășura pînă la 
data de 27 decembrie cînd ce-

,Ior 
se vor acorda premii. In 
■ră de aceste concursuri 
organizat, în colaborare 
comitetul municipal pentru 
tură și educație socialistă și 
comitetul municipal al U.T.C., 
cîteva acțiuni de amploare în 
cadrul unor mari întreprinderi 
(U.U.M.P., „Viscoza" Lupeni, 
pfreparații) și a căminelor cui- 
tiirale etc. Amintesc, în a- 
ceastă ordine de idei, simpo
zioanele „Patrie, partid, socia
lism" ; „Artă, societate, civili
zație" ; „România contempora
nă ÎS un sfert de veac de la 
proclamarea Republicii".

— Tot în munca politico- 
ideologică se încadrează și ac
tivitatea cabinetelor de științe 
sociale de Ia cluburile sindi
catelor. Care este stadiul in 
care se află această activitate 
în momentul de față ?

După cum se știe, în Valea 
Jfului funcționează deja cîte
va cabinete de acest fel, din 
rîndul acestora făcînd parte 
cabinetele de la cluburile sin
dicatelor din Vulcan, Aninoa
sa, Petrila și Lupeni. In pre
zent sînt în curs de organiza
re cabinetele de la clubul 
sindicatelor din Uricani și de 
la Casa 
șani. 
tu tie 
oare 
scop, 
scurt

ceastă acțiune. Dorim ca acest 
cabinet să fie reprezentativ 
pentru întregul municipiu. In 
legătură cu celelalte cabinete 
deja înființate apreciem în 
mod deosebit felul în care a 
foșt realizat cel de la clubul 
sindicatelor din Vulcan însă 
cerem tuturor directorilor de 
club care au amenajat astfel 
de cabinete să le utilizeze în 
mult mai mare măsură decît 
pină acum, atît pentru acțiuni 
politico-ideologice specifice cît 
și pentru alte diverse activi
tăți cultural-educatice și artis
tice.

1

Interviu cu 
prof. V. CHIRCULESCU 
activist al Consiliului 

municipal al sindicatelor

—■ Fiecare exploatare minie
ră din Valea Jiului are cămi
ne pentru salariații nefamiliști. 
Ce întreprinde Consiliul muni
cipal al sindicatelor pentru a 
oferi locatarilor acestor cărnii 
ne condiții optime de cultură 
educație și recreere ?

— Pentru ținerii nefamiliști 
care locuiesc în aceste cămine 
Consiliul municipal al sindi
catelor a inițiat, înțepind din 
această lună, concursul ,,Că-. 
minul nostru, casa noastră" 
care are ca scop buna gospo
dărire și întreținere, 
și organizarea unor cît maț 
variate și interesante acțiuni 
culturabyeducative și sportiv- 
recreative. Concursul se va în
cheia în 
Casa de 
va avea 
premiere 
cămine. In afară de acest con
curs, începînd chiar din aces
te zile, ne preocupăm de rea
lizarea unor expoziții, gale de 
filme documentare, minispec- 
tacole pentru nefamiliști, cu 
sprijinul fiecărui club din Va
lea Jiului. Pînă acum, Casa 
de cultură din Petroșani a a- 
vut, credem noi, o bună acti
vitate în această privință.

— Indicațiile de partid pre
văd printre altele și faptul 
că activitățile politico-ideolo
gice; cultural-educative și art 
tlstlce să se desfășoare nu 
numai in cadrul instituțiilor 
specializate ci mai ales în rin- 
dul oamenilor, direct la locu
rile lor de muncă. Dorim »ă 
aflăm ce s-a întreprins în a-

precum 1

cînd laiulie 1973
cultură din Petroșani 
loc festivitatea de 
a celor mai bune

ceaștă direcție șl oare șînt in
tențiile de viitor?

— In ultimele luni noi am 
fost preocupați să realizăm o 
serie de acțiuni la locurile de 
muncă, mai concret în sălile 
de apel ale exploatărilor mi
niere. Deși s-au obținut deja 
cîteva rezultate pozitive, to
tuși trebuie șă constatăm că 
există o slabă preocupare a 
unor comitete sindicale și a 
unor cluburi în această direc
ție. In afară de cîteva întîlniri 
cu diverse cadre de conduce
re, programe ale brigăzilor ar
tistice de agitație și specta
cole muzical-folclorice nu 
s-a mai întreprins nimic. Dg 
aceea noi am cerut tuturor 
comitetelor sindicale, condu
cerilor cluburilor ca în aces
te săli de apel să se realize
ze periodic expoziții, proiecții 
de filme documentare șl dia
pozitive, cicluri de conferințe, 
scurte informări politice șl 
chiar ștanduri de cărți din 
fondurile bibliotecilor cu sco
pul de a fi împrumutate pen
tru lectură minierilor. Astfel 
ele acțiuni vor fi materializate 
in cel mai scurt timp.

— Pe plan artistic, care sînt 
preocnpările Consiliului muni
cipal al sindicatelor ?

-= In ziua de 17 decembrie 
Ia clubul din Petrila va avea 
loc faza pe municipiu a con
cursului județean al brigăzilor 
artistice de agitație care ne 
va prilejui un bilanț al rezul
tatelor obținute pină în pre
zent de aceste formații, 
cît Ia dansuri sîntem 
tari am cerut sprijinul 
lor noastre superioare 
șe trimită un cadru de 
alitate care să deschidă 
curs pentru pregătirea instruc
torilor necesari. Trebuie să 
/ac o paranteză și să arăt că 
în mijlocul nostru se afla de 
cîteva luni un colectiv al 
Consiliului Central al Sindi
catelor care ne sprijină con
cret în tot ceea ce întreprin
dem, fiindu-ne 
prețios ajutor.

Dorim ca în 
re să inițiem 
cinecluburilor 
unor invitați din județ și din 
afara Iui. Ar mai fi jncă mul
te de spus îij această direcție 
însă ne oprim aici rezervîndu- 
ne dreptul de a reveni cu alt 
prilej- -

Intru- 
defici- 
foruri- 
să ni 
speci- 

un

i

de uu real și

zilele urnrătoa- 
un festival al 

cu narticiparea

Exploatarea minieră Livezeni 
este o unitate nouă, aflată în 
plin proces de edificare, cu 
un colectiv încă eterogen, dar 
pe cale de a se cimenta. E 
firesc, așadar, ca principala 
preocupare a conducerii mi
nei să o constituie rezolvarea 
cît mai promptă și mai efici
entă a problemelor de produc
ție și de închegare și conso
lidare a colectivului, 
acest fapt nu trebuie 
ducă la concluzia că 
tea politico-ideologică 
tural-educativă poate
cvasiignorată. Din păcate, așa 
cum a reieșit și din lucrările 
ultimei adunări de dare de 
seamă Și alegeri, există deo
camdată o foarte slabă preo
cupare în această direcție. In 
cadrul minei au funcționat 
două cercuri de invățămînt 
politic — pentru studierea sta
tutului P.C.R. și educația mo- 
ral-cetăț.enească — dar studi
ul s.-.a făcut odată cu ședințele 
de partid ceea ce, șM recu
noaștem, nu constituie cea 
mai fericită soluție.

In urma analizării activită
ții politico-ideologice și cul
tural-educative desfășurată la 
nivelul comitetului de partid, 
s-a întocmit un plan de mă
suri, iar problemele prevăzute 
în acest plan au fost urmă
rite și transpuse în viață 
Drept exemplu de felul în care 
au fost 
flăm că 
vizuală 
și că a

înfăptuite acestea a- 
a foșt revizută agitația 
la. incinta principală 
foșt înființat un ștand

cțe cărți. Sigur, toate acestea 
sînt realizări meritorii, dar 
oare numai la atit să se li-, 
miteze activitatea politico-ide
ologică și cui. tural-educativă

de la o exploatare minieră ? 
Fără îndoială că nu. Am fost 
pînă acum și la alte unități 
similare, am urmărit activi
tatea pe această latură desfă
șurată acolo, dar peste tot 
s-a făcut mult mai mult decît 
la E.M. Livezeni. Scriam zilele 
trecute despre sala de apel- a 
minei din Aninoasa, arătînd 
că ea a fost transformată în- 
tr-un lăcaș foarte propice pen
tru realizarea unor felurite 
acțiuni cultural-educative, e- 
xistă acolo „televizorul", o 
gazetă satirică de un fel deo
sebit și un ecran pe care se 
proiectează filme despre pro
tecția muncii; tot acolo se 
prezintă, la intrarea în șut, 
programe ale brigăzii 
ce de agitație a minei, 
diază programe ale 
proprii de radioficare, 
ganizează 
ș.a. Nu s-ar putea face 
și la E.M. Livezeni ? Ni 
replica p'bâte că ' încă 
fost terminat complexul 
administrativ al minei 
tem de acord, 
tunci nu se pot folosi posi
bilitățile existente, 
incinta principală 
puțul est ? In afară 
ta, nu se puteau
aici cîțiva tineri cu care să 
se realizeze o formație de 
brigadă artistică de agitație 
așa cum există, de pildă, la 
E.M. Dîlja ? Nu mai vorbim 
și de alte posibilități cum ar 
fi realizarea unui cor, a unei 
formații de dansuri etc. Poate 
că dintre salariații minei 
fi cîțiva care să știe să 
ie la un instrument; s-a 
pat cineva de depistarea 
Ne îndoim.

artisti- 
se au- 
stației 

se or- 
scurte conierinte 

fel
va

-a 
social- 
; sîn-

dar pînă a-

se 
nu

atît la 
cît și la 
de aceas- 
selecta și

vor 
cîn- 
ocu-
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La căminul pentru nefami
liști, aparținînd minei, activi
tatea politico-ideologică și c.ul- 
tural-educativă este, de 
menea, sub orice critică. Nu 
s-a întreprins mai nimic pen
tru a crea tinerilor o ambi
anță educativă și recreativă 
atît de necesară după orele 
de muncă.

Vina pentru această stare 
de lucruri o poartă comitete
le U.T.C. și de sindicat și 
chiar iostul comitet de partid 
pe mină. Rezultatele acestei 
munci nesatisfăcătoare s-au vă
zut în nenumăratele absente 
nemotivate, în prea repetatele 
abateri de la normele depar
tamentale 
precum și 
civilizată 
chiar prin 
naiului. Noul comitet de par
tid trebuie să controlez.e și să 
îndrume îndeaproape activita
tea politico-ideologică și cul- 
tural-educativă în rîndul an- 
gajaților E.M. Livezeni. să le 
pretindă tovarășilor din comi
tetele U.T.C. și de sindicat pe 
mină să-și facă datorie cu a- 
devărat.

Dimineață 
de poezie

Mîine, 26 noiembrie, înce- 
pînd de la ora 10, in sala de 
lectură a clubului sindicate
lor din Aninoasa are 
dimineață de poezie 
concurs de recitări cu 
ciparea claselor 
școala generală 
te.

a IV-a 
din

Ioc o 
și un 
parti
de la

localita-
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Cu artistul plastic

IULIAN OLARIU, d aspre

Săptămina aceasta in holul 
Casei de cultură din Petro
șani a avut loc vernisajul 
expoziției „Grafica militan
tă" a artistului plastic Iu
lian Olariu. Expoziția a fost 
organizată de Uniunea Ar
tiștilor Plastici și Consiliul 
Centra) al sindicatelor. la

vernisaj partlcipînd un 
meros public. A fost de 
și artistul, care a vorbi 
lor prezenți despre lucrările 
expuse. După deschiderea 
expoziției am solicitat maes
trului IULIAN OLARIU
scurt interviu pentru cetito
rii ziarului nostru.

un

Ce v-a. determinat să deschideți această expoziție în
Petroșani ?

— Trebuie 
chișa mai întii 
cut, de atunci 
țară. Faptul că 
localitatea dv. 
și recunoștință 
Văii Jiului, pe 
că) Ia ei acasă. E o datorie a noastră, a artiștilor să ne ex
punem lucrările în mijlocul celor care ni le-au insiprat, sau 
al celor care ne vor inspira în viitor. Pentru mine personal 
minerii Văii Jiului tac parte din această a doua categorie. 
De altfel, această expoziție va fi prezentată și in sălile de' 
apel de la minele Lonea, Petrila și Lupeni. Aștept cu febri
litate această experiență, unică în ce mă privește, de ca
re-mi leg multe speranțe.

— Aflăm din programul 
cu o retrospectivă...

• Intr-adevăr, expoziția 
mă de lucrări mai vechi și 
mea din ultimii 15 ani.

— Grafica este modalitatea dv. predilectă de expri
mare. artistică ?

— Da și nu. Cind un artist are de spus ceva și genul 
,pe care l-a abordat ani de zile nu-i mai este suficient, atunci 
caută alte forme de expresie. Pentru mine un alt limbaj plas
tic îl constituie sculptura. In 1966 am avut prima expoziție 
amplă de sculptură care a înfățișat figuri de oameni ai mun
cii, compoziții alegorice etc. In grafică am ajuns, după pă
rerea mea, la o mare intensitate, aș zice monumentală, care 
în felul cel mai firesc mi-a impus abordarea și a celei de a 
treia dimensiuni pe care am găsit-o în sculptură.

— Despre arta dumneavoastră criticul de artă Dan 
Hăulică scria cu ani în urmă : „...Olariu are mereu de îm
părtășit ceva serios privitorilor, ceva despre oameni și des
pre viață. Despre oameni, pe care Iulian Olariu îi evocă 
necontenit, înzestrați cu o prezență interioară cum nu cred 
că mai putem afla la altcineva din generația sa... Efortul 
creator al oamenilor care scot șarja incandescentă din cup
toare țîșnește într-o lumină de fulger încremenit... Aceas
tă artă nu e narativă, ci cuprinzător sintetică" ...Credeți că 
vă mai caracterizează și astăzi aceste cuvinte, după un de
ceniu și mai bine de cind au fost scrise ?

— Părerea mea este afirmativă, intr-adevăr, slnt preo
cupat de o artă sintetică. Eu abordez simbolul cu scopul de 
a evita narativul și pentru 'că după mine simbolul este for
ma cea mai pură a trăirii artistice.

— O ultimă întrebare : cum și cind vă gindiți să ma
terializați afirmația făcută mai sus în legătură 
direa in arta dv. a eforturilor, bucuriilor, vieții 
din Valea Jiului ?

- Doresc ca ciclul despre uzine, fabrici și 
care îl vedeți în această expoziție să il completez

să va spun că expoziția de față a fost 
în București, în luna decembrie a anului 
fiind prezentată în multe alte localități 
am adus-o și in fața iubitorilor de artă 
este determinat de sentimentul de admirație
pe care-1 am pentru oamenii minunați ai 
care am ținut să-i cunosc (și să mă cunoas-

des- 
tre- 
din 
din

expoziției că avem de-a face

de fată înmănunchează o sta
tuai noi, reflectînd activitatea

a-

★

cu oglin- 
oamenilor

de cultură din Petro- 
această ultimă insti- 

și fost stabilită sala 
fi amenajată în acest

urmînd ca în cel mai 
timp, să definitivăm a-

26 noiembrie, o- 
căminul cultural 
are loc o trecere 

a brigăzilor artls-
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NOTA

Despre o sală
inospitalieră

și niște gospodari
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Continuitate in activitatea (lansatorilor 1

Amafilm" Lupani a obfinuf

I

ultimul timp 
multe sesi- 

cu starea

pentru aceas- 
Iucruri nu o 
Deva ți dl- 
petrllean șl,

care nu se pripesc
Am primit in 

la redacție mal 
zări în legătură 
deplorabilă în care șe ailă 
sala de spectacole a clubu
lui sindicatelor din Petrila. 
Această sală. de aproape 
500 de locuri, are numeroa
se scaune defecte, șl este 
ținută într-o veșnică stare 
de necurățenie, nu este ilu
minată în mod corespunză
tor și pe deasupra nu este 
nici încălzită^ Se pare că 
instalația de încălzire este 
deiectă de mai mult timp șl 
pînă acum uu s-a întreprins 
nimic pentru a o repara. De 
asemenea, scena este într-o 
situație deplorabilă și încă 
nu s-a amenajat o cabină ca 
lumea pentru artiști.

Toate acestea impietează 
asupra bunei vizionări a fil
melor și spectacolelor pre
zentate în fața publicului pe- 
trllean. Despre starea total 
necorespunzătoare în care se 
află această sală, s-a scris 
în ziarul nostru in urmă cu 
un an. 
chiar și

It
u.

Am primit atunci 
un răspuns din

partea întreprinderii cinema
tografice județene Hunedoa
ra — Deva căreia îl ește 
închiriată sala pentru spec
tacole cinematografice. Vina 
principală insă 
tă stare de 
poartă I.C.J.H.
recția clubului
mal ales, comitetul șlndica- 
tului de Ia E.M. Petrila do 
care aparține clubul șl șala 
tn cauză.

De Ia sesizarea noastră an
terioară a trecut mat bine 
de un an. In această peri
oadă s-au iăcut unele repa
rații în sală, dar șe pare că 
așa ca să nu se spună că 
nu s-au luat unele măsuri. 
Pe bună dreptate cetățenii 
care doresc să vizioneze tn 
mod civilizat iilme Și di
verse alte spectacole tn a- 
ceastă sală precum șl actorii 
care joacă pe această sce
nă cer să se ia măsuri ener
gice pentru ca să șe reme
dieze deficientele semnalate- 
Așteptăm un răspuns ferm 
din partea celor vizați.

{ 
i

Pagină reaiizafcâ de CONSTANTIN PASCU

n

prezentat filmele 
„Brigada" 

Jiului", iar 
a concurat 
„Povești

Ln sala Palatului cultural 
din Lupeni are loc mîine, 26 
noiembrie; la ora 11, o dez
batere publică intitulată „Fa- 
ță-n față cu faptele". Cu
cest prilej vor fi prezentate și 
analizate cazuri de indiscipli
nă ale tineretului din orașul 
Lupeni, cazuri de abateri de 
la normele dn securitate a 
muncii, absOnțe nemotivate

Despre ordine 
și punctualitate"
Tot mîine, 26 noiembrie, o- 

ra 10, la clubul sindicatelor 
din Lupeni se va organiza o 
dimineață tematică pentru co
pii. Tema acțiunii: „Despre 
ordine și punctualitate".

Duminică.
11, ia 

din Iscroni 
în revistă 
tice de agitație. Participă for
mațiile căminelor culturale 

Valea Jiului.

ogoare pe 
, ___ CU o suită

de vreo 10-15 gravuri despre mineri. In zilele care urmează 
voi reveni în Valea Jiului, tocmai cu scopul de a-i cunoaște 
cit mai profund pe minunății oameni ai acestor locuri. Cred 
că in maximum un an și jumătate voi putea să definitivez 
aceste lucrări despre mineri,

Zilele trecute s-a desfă
șurat la Hunedoara faza 
județeană a concursului 

național al cinecluburilor care 
a coincis cu cel de-al IlI-Iea 
festival al cineclubului „Side- 
rurgistul" din acest oraș. Au 
participat cinecluburile din Pe
troșani, Lupeni, Vulcan, Hune-

doara, Arad, Sîmcolaul Mare 
Caransebeș, Reșița, Lugoj și 
Otelul Roșu. Cinecluburile din 
Valea Jiului au prezentat opt 
filrrte care s-au bucurat de o 
bună apreciere. Astfel, cine- 
clubul „Arhafilm 
participat cu filmele „Opțiune 
și „Eram copil".

Astfel,
Lupeni ali
cinecltibul

Vulcan a 
„Răzbunare", 
„De-a lungul 
din Petroșani 
„încurcătura", 
torești* și „Dans așa și așa".

In total au intrat în concurs 
32 de filme dintre care cîteva 
au fost distinse cu premii pen
tru reportai, imagine, regie 
ș.a. Premiul pentru cel mai 
bun film de ficțiune a fost a- 
cordat cineclubului „Amafilm" 
Lupeni pentru pelicula „Eram 
copil", realizată după poezia 
„Ghimpi" de Blaga. Este o no
uă dovadă de prețuire a acti
vității cineamatorilor din Lu
peni care se adaugă Ia nu
meroase succese anterioare.

și 
cel 
cu 

vină-

La clubul sindicatelor din Lupeni șe fac 
eforturi lăudabile pentru a menține și dez
volta tradiția formațiilor de dansuri popu
lare existente aici. In prezent activează opi 
perechi de dansatori maturi și alte opt pe
rechi de dansatori copii, acestea din urma 
fiind formate din elevi de clasa a IV-a de 
la Școala 
satorii au 
lea Jiului 
lării, cum 
Someș" și 
in fața a numeroși spectatori. Numai în anul 
acesta formațiile au realizat 14 spectacole, 
dintre care 8 în județ și în afara sa. De a- 
semmea, aceste formații au participat la spec
tacolele organizate împreună eu celelalte e- 
chipe ale clubului, avînd un -prețios aport la

generală nr. 6 din localitate.* Dati- 
pregatit jocuri populare din Va- 

preeum și din diferite regiuni ale 
ar fi „Bărbuncu", „Invîrtita de la 
altele, pe care le-au prezentat deja

realizarea unor programe de un bun nivel ar
tistic. Este necesar însă ca formațiile de dan
suri să fie prezente nu numai pe scene ci și 
in sala de apel a minei, capitol la care slut 
încă deficitare.

Preocupări asemănătoare există și la clu
bul sindicatelor din Vulcan. Și aici exjstă 
pînă în prezent 8 perechi de dansatori care 
sînt destul de active. Acești dansatori au 
pregătit recent, pe lingă dansurile mai vechi 
aflate în repertoriu, o suită de dansuri din 
Oaș și alta de dansuri oltenești. De aseme
nea, a fost găsită o nouă formulă de pre
zentare a dansului inomîrlănesc. în colaborare 
cu taraful clubului, dansatorii au prezentat 
luna trecută nu mal puțin de 7 spectacole 
dintre care patru pentru fruntașii In produc
ție, iar restul in fața elevilor de la școlile 
din oraș

î 
t
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Mica publicitate

<DIMA(Vta LtfegRAȚ

spectacol

EVENIMENTE
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Instantaneu la stația Peco 
- Livezeni.

iost pusă 
de sudat 
(îotoni). 

sudarea

re creș- 
protejat 
acestea 

de soli- 
solicttă-

magazinele
In urma mă- 

această situația 
fie remediate în

și pe ma- 
sanitare de 
este deose-

exts 
pen

restaurantul Cotnari din Lonea 
restaurantul Transilvania din Petrila

SÎMBATA 25 NOIEMBRIE

aplicat
an, în 
brigada
Ceea ce spunea 

expunere

multe necesități, 
cut foarte puțin 
rea școlii. In 
am fost de 
pentru a stabili 

conducerea

Internațional® în 
popoarelor arabe 

14 XI. 1967),

al 
constituit 

cu pro- 
rezolvat. 
și alți

ce 
asta-i 

anul trecut 
lucreze 

conducte 
cablu dar 

îmbrățișată, 
ce să le 
dotarea.

Soarele răsare la ora 
și apune la ora 16,41. 
trecute din an - - 330. 
rămas» — 36.

ții staționare, cl 
șinile asistenței 
urgentă, ceea ce 
bit de important.ne-a 

că dv. singur ați 
repartizat la baia 

ă unde munciți în 
ceea ce privește 

cores- 
muncitor

de aproximativ 
care s-a rernar- 
lui Aron Caraș- 

în am- 
tovarășul 

‘ „O «ar
mare im- 

valorificarea

Mine-
Chips ; 
Tulipe;

Dacă 
o Belgia ; Munclto- 

Ultimul tren din Gun 
UR1CANT: Tranzit.

intîlnire 
și interpretul 

13,00 Radiojurnal: 
Avanpremieră cotidiană: 
Radioreeorchng: 15,00 Bu
de știri; 16.00 Radiojurnal: 
știință, tehnică, fantezie; 
Clntece și jocuri de nun- 
17,45 Pagini corale aleșe : 
Orele serii: 20.00 Infftp-
hotăririlB Conferinței Na- 

20,10 Zece me- 
20.45 Consem- 

20.50 La 
cu Ionel Bu- 

“ ‘ jUi- 
Și 

Moment 
21,30 Rc- 

,00 Hadlojur- 
Expres-melodii: 24,oo 

știri: 0,03—8.00 Es-

Bărbătcnî. Intru- 
sesizat lipsa dP 
magazinul nr. 72

montaj de cintece șl versuri: 
12,00 Discul zilei: Chris Doerk:
12.15 Recital de operă Valentin
Teodarlan: 12.30 Intîlnire cu
melodia populari 
preferat
13.15 
13.30 
letin 
17.00 
17,25 
tă;
13,00 
mini 
ționale a P.C.K 
lodii preferate, 
nări de Mircea Avram 
hanul melodiilor, 
dișteanu; Ana Piura, Traian 
lecan, Ion Radu, Mariea Pitu 
Gică Crlstea; 21,25 
poetic. Tudor Arghezl 
vlșta șlagărelor: 22, ‘ ' 
nai; 22,30 “ 
Buletin de 
irada nocturnă.

In
care se
Acest praf este în cantitate 
jutai pneumatic și periculos 
roci care conțin bioxid de 
muncitori produce îmbolnăvirea profesional

este o 
și tre- 
respon- 

fiind 
formării 
muncă, 
colabo- 

,1a ge- 
Petrila cu 
; E.M. Lo- 

nr. 2 
Loîieă și- -exem- 

s-ar putea' înmulți. -De 
și 

Ne-am adre- 
Petru Mun- 

l exploatării, 
i-am expus cele de 
domnia-sa ne-a de- 
dezinvoltură :

avem ce să le dăm 
situația 1 

le-am 
suporți 
cleme

i n-a

Coroești să 
salariul pre
să cereți să 
loc de mun

că unde să 
de categorie

Marin
Pentru a putea cerceta și 
punde celor sesizate de 
trebuie să ne comunicați 
tatea unde munciți.

Petre Boboc. Petroșani : 
sionarii de invalidități 
III primesc, pe timpul 
nngalați, pe lingă 
pensia în întregime, 
cestea împreună să 
năși salariul tarifar 
re,

la 
cu 
A- 

ma- 
celor 

electrici
eni» sint materialele

cîtva timp în ur- 
metalul decupat nu 

era folosit. Din primă- 
acestui an. ani ajuns

PROGRAMUL I : 6,00 Muzică
și actualități; 7,00 Radiojurnal; 
a.00 Sumarul presei; 9.50 Miori- 
ța; 9,50 Muzică ușoară: 10,00
Buletin do știri; 10.05 Muzica 
populară; 10,20 Mici piese pen
tru vioară; 10,30 Din țările so
cialiste; 11,00 Buletin de știri: 
>1.05 Melodii de Nicolae Kircu- 
lescu: 11,15 Atențiune, șoferi... 
atențiune, pietonii . 11,35 Te
eînttun, frumoasă Romanța ! —

prin munca, a 
viitoare, care 
nriini progresul

restaurantele Straja și Perla din Vulcan 
restaurantele Minerul și Cina din Lupeni

bloc B, scara 1, apartament
2. Telefon 1069-Petroșani.

Livezeni < 
nouă 

deocamdată 
a făcut oare tot 
face pentru școala 

o patronează ? A 
;ă înțelegere

Dar s-a fă- 
PBntru dota- 

această toamnă 
mai multe ori 

ceva concret 
cu conducerea exploatării; 
mi s-a răspuns că nu pot fa- 

privința 
■a făcui

Abonamentele pentru 
luna decembrie a.c. se

grală a planului pe sorti
mente.

— Din expunerea tovară
șului Nicolae. Ceaușescu am 
reținut îndeosebi două pro
bleme de mare importanță 
pentru noi — ne mărturi
sea ing. Vasile Herman, șe
ful secției construcții me
talice. Prima este aprovizio
narea materială a cărei ne- 
ritmicitate are consecințe a- 
supra producției la unele 
sortimente. De pildă, la ar
mături metalice de mină 
(unde planul pe 10 luni a 
fost realizat dor in propor
ție de 94 la sută) și grinzi 
metalice de abataj la care 
contribuie uneori multe ti- 
po-dimensiuni de materiale. 
Aprovizionarea inegală sau 
neritmică ne crează multe 
greutăți a căror soluționare 
se află în atenția întregului 
colectiv de muncă, lată și 
o comparație foarte conclu
dentă: la- țevi flanșete, pla 
nul a fost realizat în pro
porție de 148 la sută, la tu
buri. de aeraj 116,5 la. sută. 
Aceste fapte au fost posibi
le deoarece materia primă 
(țevi, de la Uzinele „Repu
blica" și de la. Roman) a 
fost asigurată lună de lună. 
Din astfel de situații. Raza 
de aprovizionare și trans
port a C.C.P. trebuie să ex-

din Moscova 
succes expe- 

unor modele de 
cardiopulmonar. 

aceste modele e- 
masajul indirect 
și ventilarea arti

i plăminilor. Dimen- 
micî ale aparatului

de a-și mări cu pină 
la sută volumul la ns- 
spre deosebire de be- 
obișnuit care iși redu

Capa- 
volumu- 

; din a- 
obținută 

ciment a 
un con-

Prin prelucrare termică, 
cărbunele din Kolîvan 
(U.R.S.S.) — zăGămînt de an
tracit recent descoperit tn 
Siberia de vest și ale cărui 
rezerve slut estimate la cca 
100 milioane tone — devine 
conducător de energie elec
trică. Acest cărbune poate fi 
iolosit in producția de elec
trozi necesari industriei me
talelor neferoase.

Pen-
gradul 

cit sint 
salariu, și 
fără ca a- 
poată de- 
in vigoa- 

corespunzător funcției a- 
vute la data pensionării de in
validitate. (art. 59 din Ltsgea 
nr. 27/1966, republicată).

Ori, dacă vi s-ar acorda pen
sia majorată, așa cum cereți, 
drept de care veți beneficia 
numai după încetarea calității 
de salariat, cîștigul dv. ar de
păși prevederile de mai sus 
ale legii privind pensiile de a- 
sigurări sociale.

Ton Bojin, 
cit dv. ați 
becuri, din
Uricani. direct conducerii O.C.L. 
Produse Industriale Petroșani, 

aceasta v-a răspuns în scris la 
domiciliu că becurile electrice 
lipsesc din toate 
din Valea Jiului, 
surilor luate, 
urmează să 
curtad.

Constantin 
Condiția de 
celor interesați 
de i 
niști 
de

deu 
un 
cat 
ca. 
pla 
Nicolae Ceaușescu 
cină de cea mai 
portanță este 
superioară a materiilor pri
me care condiționează, în 
mod hotărîtor, creșterea e- 
ficienței economice", este un 
mare adevăr. Pentru noi, 
cei din secția construcții 
metalice, indicația este un 
criteriu major al muncii.

In Uzina de utilaj minier 
din Petroșani sirena anun
ța sfîrșitul activității schim
bului întii. După o zi rod
nică muncitorii porneau 
spre casă, comentind plini 
de însuflețire direcțiile de 
dezvoltare a patriei, trasa
te pentru viitorul an și în
tregul cincinal, exprimîn- 
du-și atașamentul total față 
de analiza profundă. cu 
înalte semnificații teoretice 
și practice, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Respon
sabilitatea fiecărui muncitor 
pentru îmbunătățirea calita
tivă a activității economice 
am găsit-o ilustrată prin ac
țiuni rodnice, zămislite in 
chiar procesul producției.

tragă concluziile cele mai 
adecvate.

Secția de construcții me
talice a U.U.M. Petroșani 
este consumatoare de mari 
cantități de materie primă 
— metalul. Modul cum este 
folosită, constituie un crite
riu al eficienței economice, 
lată ce ne-a relatat interlo- 
euțorul nostru asupra 
t ui aspect:

— In secția noastră 
tă o foarte atentă grijă 
tru folosirea rațională a 
metalului. In procesul teh
nologic al confecționării 
grinzilor metalice exista fa
za decupării din articulație. 
Cu 
mă 
mai 
vara 
la concluzia că doar prin- 
tr-o operație simplă, de re
topire el poate fi transfor
mat in bile necesare mori
lor de la preparații. briga
da condusă de. Ladislau lu- 
hasz este pilduitoare în a- 
ceastă privință. O conștiin
ță profesională similară e- 
xistă și in procesul de fa
bricație al transportorului 
de mină TR-2, realizîndu-se 
in fluxul tehnologic, o re
distribuire a metalului: 
ceea ce rămine de la ele
mentele mai mari se utili
zează pentru obținerea re
perelor mai mărunte, proce-

In U.R.S.S. a început pro
ducția așa-numitului ciment 
pretensionat. Betonul pregătii 
din acest ciment are proprie
tatea 
la 5 
care, 
tonul 
ce volumul la uscare, 
citatea de mărire a 
lui pieselor turnate 
cest beton a fost 
prin adăugarea în 
zgurilor metalice cu 
ținut bogat de oxid de alu 
miniu.

Maltei, Vulcan, 
bază a înscrierii 

într-o- școală 
conducători auto profesio- 

i este împlinirea vîrstei 
18 ani.

Urmează ca in martie 1973, 
cind împliniți această virstă, 
să prezentați o cerere însoțită 
de actele dv. personale, servi
ciului de personal al autoba
zei 3 transport auto Livezeni, 
de unde puteți obține și alte 
lămuriri la problema ce vă In
teresează.

timpul perforării găuri lor de ruină se formează praf 
răspîndește în atmosf era de la locul de muncă, 

foarte mare In cazul perfora
ta lucrările ce se execută in 
siliciu. Praiul inhalat de către 

numită silico-

PETROȘANI — 7 Nolem
brie: Bărbați cumsecade-,
Republica : Țintim și Templul 
Soarelui , LONEA — 
nil: Adio domnule
VULCAN: Fanfan ta 
LUPENI — Cultural 
e marți, a Belgia 
resc 
Hill

Poligonul de prefabricat e Livezeni.
Se acoperă planșeele pr efabrlcate cu perne de aburi pentru a fi ferite de frig, in 

timpul nopții — unul din ,,tr atamenteie" la cars sint supu se planșeele contra intempe
riilor acestui timp capricios, _________ _____ Foto: I. LICIU

pentru 
de per- 
Maleia. 

și că o 
lucrări

punerea amplă și argumenta
tă, de la recenta plenară, 
un îndreptar inestimabil 
pentru activitatea noastră, 
a tuturor celor care sîntem 
chemați să ne aducem apor
tul viu. concret, neîntrerupt 
la edificarea societății so
cialiste multilateral dezvol
tate. Mai avem multe de 
făcut la. mina. Încă nu fo
losim intensiv toate mași
nile și utilajele, capacități
le de producție. Sectorul 
nostru de transport este 
cheia, aș zice inima produc
ției. Or. deși am obținut li
nele succese certe în ceea 
ce privește, asigurarea sec
toarelor productive cu cele 
necesare la fronturile de lu
cru. aprovizionarea formați
ilor mai suferă pe alocuri 
dip punctul de vedere 
ritmicității. Am, 
colective speciale, 
bleme distincte de 
membrii biroului 
comuniști din cadrul orga
nizației noastre au fost re
partizați pe schimburi. pe 
locuri de muncă. In luna ca
re vine vom anliza în adu
nări două dintre schimburi., 
ale maiștrilor loan Musto- 
cea și' Ștefan Hajclu. care 
vor prezenta informări amă
nunțite asupra modului cum 
s-au realizat practic măsu
rile în sfera lor de activi
tate. In centrul atenției 
noastre stă întărirea disci
plinei, folosirea, bună ații a 
fondului de. timp cit și a 
dotării. I respecta progra
mul de Lucru zilnic, a înde
plini cum se cuvine atribu
țiile care ne revin fiecăruia 
în parte — iată ceea, ce 
trebuie să fie caracteristic 
activității noastre de azi 
înainte ! Ne-o cere partidul, 
ne-o revendică însăși etapa 
cu înalte exigențe pe. care 
o parcurgem către piscurile 
propășirii noastre.

publicul consumator că primește înscrieri pentru 
petrecerea REVELIONULUI 1972-1973 — organizai la 
unitățile din Valea Jiului după cum urmează :

- La restaurantele Tic-Tac, Carpați și Parîngul 
din Petroșani ;

— La
- La

ce 
nr.

Consiliul 
Inspec- 
să gă- 

adecvată 
corespunză- 

școală, e- 
sarcina 

întreprin- 
mai mari 

mai multă 
școli de- 

un ate- 
asistență 
meserie, 
cit de 
lucrări 

un

ză. Pentru combaterea lui se iau o serie de măsuri pe linie 
tehnică : protecția individuală cu mască, captarea uscată a 
prafului și captarea pe cale umedă. Cea mai eficientă mă
sură este injectarea apei în iundut găurii de mină, cap- 
lind praful chia. la locul de formare.

Tănase Georgescu, Coroești: 
Centrala cărbunelui Petroșani, 
care v-a analizat situația 
comunicat 
cerut a fi 
muncitoreasci 
prezent. In 
încadrarea dv. 1 «ceasta 
punde funcției de 
necalificat ce o îndepliniți. Pen 
tru ca Preparatia 
vă poată asigura 
tins este necesar 
fiți trecut într-un

executați lucrări 
superioară.

îvănoiu, Vulcan: 
răs- 
dv., 
nni-

niera
•industrială
tăți 
dar 
tea 
re 
suficient; 
cerințele școlare, i-a 
măcar asistență de s 
te ? Ne amintim că 
de deschiderea noului 
învățămînt a avut loc 
nire între directorii 
și reprezentanți ai 
derilor patronaloare. 
raunicat atunci 
sus-anuintită că ] 
achita de sarcinile

In R.F.G. s-a experimen
tat cil succes un nou proce
deu de congelare a păsări
lor proaspăt tăiate, care îm
piedică transmiterea de a- 
genți patogeni și reduce cu 
90 la sută conținutul de ger
meni de pe suprafața pielii 
păsărilor astfel conservate. 
Noua metodă se bazează pe 
o aerosolizare la rece, în ca
re răcirea cu apă este com
binată cu cea cu aer, și în 
plus se asigură reducerea 
conținutului de apă străină 
din corpul păsării congelate 
cu cca 1,5 la sută, care, prin 
vechiul procedeu, al băii cu 
apă înghețată, se ridica pî- 
nă Ia 20 la sută din greuta
te.

In clinicile 
s-a încheiat cu 
rimeutarea 
reanimata r 
Unul din 
fectuează 
ai inimii 
ficială 
siunile 
de reanimare permit utiliza 
rea lui nti numai ui condi

5 o unitate 
cu posibili- 

mai restrinse, 
ce se pu- 

P'e ca- 
dovedit 
pentru 

acordat 
ipecialita- 

înainte 
an de 

o întîl- 
școlilor 

întreprîn- 
A co- 

i exploatarea 
nu se poate 

de. sarcinile prevăzute 
hotărîre de stat ?

vede din cele 
sus, eficienta activi- 

tehnico-productive din 
se află în strictă de- 

dc' buna colaborare 
școală., si întreprinde-.

In ceea 
Școala generală 
Petroșani, 
municipal și 

școlar trebuie 
o soluție 
dotarea 

a atelierului 
transmitted 

unei, alte 
posibilități 

i, cu 
Multe 
i, avted 

bine dotat și 
(și în 
pedagogie 

rxecută 
realizează 

însemnat, 
sus se des

tinată : 
să-și 
sar- 

școlilor 
că în acest 

o contribuție e- 
realizarea unui 
social-economic :

© 1863 — S-a născut loan 
Cantacuzteo, medic bacterio- 
log, întemeietor al Institu
tului român de microbiologic 
și medicină experimentală 
(m. 1934) • 1886 — S-a năs
cut Gheorghe Niculescu-Mi- 
zil, militant al mișcării mun
citorești din țara noastră 
(m. 1945) © 1923 - S-a năs
cut Paul Niculescu-Mizii, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri ® 1972 ,.7i in
ternațională de solidaritate 
cu popoarele arabe" (hotă- 
rîre adoptată de Conferința

ce nimic. Nici în 
practicii elevilor nu 
nimic pozitiv.

Patronarea școlilor 
chestiune importanta 
buie privită cu toa 
sabilibatea cuvenită 
vorba de începutu 
viitoarei forte de 
Știm că E.M. Dilja 
rează eficient cu Și 
nerală nr. 2; E.M. 
școlile din localitate 
nea cu Școala generală 
din Petrila 
plete s-ar putea' înmulți 
ce nu face acelașj lucru 
E.M. Livezeni ? 
sat tov. inginer 
teanu, directorul 
după ce 
mai sus, 
clara t cu

— Nu 
să execute. 
Totuși, 
propus 
pentru 
pentru 
fost 
n-avem 
privește 
naiat 
lucru

In Japonia, a 
punct o mașină 
raze de lumină 
ceasta permite 
terialelor, inclusiv 
neconducătoare de 
tate, 
plastice, cu ajutorul căldurii 
unei raze luminoase concen
trate provenite de la o lam
pă cu arc. Sudura cu raze 
luminoase realizează îmbina
rea pieselor fără nici un 
contact cil alte corpuri străi
ne și este de o mare puri
tate.

și 
ideea 

Altceva 
dăm. In ce 
le-am ame- 

o masă și un banc de 
plus alte materiale.

Ar trebui recunoscut că 
e destul de puțin, deși cerin
țele unui ațelier-școală nu 
sint exagerat de pretențioase 

am remarcat.
Tot ce am putut, le-am 

dat. Și noi sîntem încă în 
faza organizării, eu sint la se
diul exploatării doar 
a rezolva problemele 
sonal, in rest stat la 
Mai trebuie știut 
parte însemnată de 
ne sint făcute de alte exploa 
lari...

I; adevărat, Exploatarea mi

Unitățile vor asigura meniuri cu un bogat sor
timent de preparate culinare și băuturi alese.

Muzică, dans, surpriză într-o ambianță plăcută 
și deservire ireproșabilă.

Locurile fiind limitate, consumatorii sint invitați 
să rețină mese din timp.

10.45 Muzică populară eu Floa
rea Tănăsescu:

11.00 Comentariu la 40 de ste
me : județul Tași:

11.20 Un sfert de veac în mu- 
zică românească;

12.05 Program de clro;
12.23 ..Mozartlana' 

de balet;
12.50 Telejurnal;
13.05 închiderea emisiunii de 

dimineață:
15.30 Emisiune In limba săr

mană :
li.15 Ritm, tinerețe, dans;
13.00 Drumuri In istoria. Istorie 

moldoveana la Tg. Ocna:
19.20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal.

In cinstea aniversării Re
publicii — cronica marii 
întreceri;

30,00 ..Trofeul Carpați" Ia hand
bal feminin: România — 
U.R.S.S. (repriza a IT-al. 
TransmlBiune directă de 
la Iași;

50.30 Teîe-enciclopedia;
21,00 Iftlm serial: ..Mannlx". 

nXta martor dlapânU',i
21.50 „CJntec, pentru tine tră

iesc Recitat cu public, 
susținut de Doina Badea;

52.45 Telejurnal;
22.55 Săptămâna sportiv»;
23,10 Romanțe cu Magda lancu- 

lescu și Valentin Teodo
ri an.

Deschiderea emisiunii.
Telex;
Cunoașteți legile ?;
A fost odată ca nicioda
tă... „Motanul încălțat";
De vorbă ctf gospodinele 
Mal aveți o întrebare ? 
Transporturile azi și mil 
ne ;

După cum se 
de mai 
taților 
școală se află în 
pefidehță dc buna 
dintre .. școală., și. 
rea patronaloare. 
privește 
6 din 
populai 
toratul 
sească 
pentru 
toare s 
ventual 
patronării 
deri cu 
si am adăuga 
receptivitate, 
monstrează că. 
lier 
competentă 
dar și în 
cît), elevii 
admirabile 
plan de producție 
Din cele de mai 
prinde o concluzie ' 
întreprinderile trebuie 
privească cu seriozitate 
cinile ele patronare 
avînd în vedere 
fel, își aduc 
ficientă la 
deziderat 
formarea, 
nerațiilor 
prelua in 
construirea societății noastre 
socialiste.
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NEW YORK 24 • Corespondentul Agerpres, Constantin
Alexandroaie, transmite : Comitetul pentru problemele eco
nomice al Adunării Generale a adoptat, prin consens gene
ral, o rezoluție privitoare la creșterea eficienței Institutului 
Națiunilor Unite pentru formare și cercetare (UNITAR).

Luînd cuvîntul, delegatul român, Alexandru Niculescu, 
a subliniat contribuția adusă de institut prin programele sale 
specifice de formare a cadrelor și prin activitatea de cerce
tare și elaborare de studii.

Referindu-se la proiectul de creare a unei comisii pen
tru cercetarea viitorului, delegatul român a relevat impor
tanța declarației adoptate la cea de-a (reia Conferință mon
dială de viitorologie, care a avut loc la București, în luna 
septembrie a.c., pentru promovarea, de către O.N.U., a unei 
largi cooperări internaționale în domeniul cercetării viitoru
lui, subliniind, în context, necesitatea lărgirii contactelor cu 
oaonenii de știință, instituțiile și centrele naționale de cer
cetare din statele interesate.

„Al Oumhuriati .

•r

România este
o țară a cărei experiență

Partidele politice
din Argentina

W--. n

Hi!

A

încheierea vizitei trebuie să o studiem in preajma

lui Gemal Biedici
in Turcia

24 (Agerpres). — 
Consiliului Execu- 
al R.S.F, Iugosla- 
Biedici, și-a în-

ANKARA 
Președintele 
tiv Federal 
via, Gemal
cheiat vineri vizita efectuată 
în Turcia la invitația primu
lui ministru Ferit Melen. Po
trivit comunicatului comun 
difuzat de agenția Taniuq, 
șefii celor două guverne au 
constatat că relațiile dintre 
Turcia și Iugoslavia, bazate 
pe principiile independenței, 
suveranității, egalității, inte
grității teritoriale și neames
tecului în treburile interne, cu
nosc o dezvoltare pozitivă. 
Părțile și-au exprimat dorin
ța realizării unei mai mari 
apropieri între potențialul e-

interquver-

situația . in- 
celor două

CAIRO 24. — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Lupu, 
transmite: Ziarul „Al Gumhu- 
rîa" a publicat, sub semnătu
ra redactorului său șef, Ibra
him Nawar, un articol intitu
lat „Două - săptămîni în Româ
nia". In articol se arată :

„Dacă sîntem un popor ca- 
■ re rîvnește să ia permanent 
cunoștință de cele mai avansa
te state ale lumii cele mai 
progresiste regimuri și cele 
mai nobile principii și idei, în 
pofida diferenței de posibili
tăți, după aprecierea mea, 
cred că România este țara a 
cărei experiență trebuie să o 
studiem în cea 
sură posibilă.

România este 
rei condiții se
cu cele ale noastre. Generații 
întregi ea a avut de suferit 
de pe urma asupririi imperia
liste. Părți din teritoriile sale 
au fost luate pentru a fi a- 
nexate altor state. Intr-o a- 
numită perioadă, cercurile im
perialiste au vrut ca România

mai mare mă-

o tară ale că- 
aseamănă mult

conomic al celor două țări, 
subliniind în context impor
tanța acordului. comercial sem
nat anul trecut și convenind 
asupra organizării cît mai cu- 
rînd posibil, a primei reuniuni 
a comitetului mixt 
namental.

In ce privește 
ternațională, șefii
guverne au acordat o atenție 
particulară relațiilor dintre ță
rile balcanice, . reafirmîndu-și, 
în context, convinqerea că ra
porturile . prietenești dintre 
Turcia și Iugoslavia vor; con- 
stitui o contribuție reală Ia 
dezvoltarea relațiilor de bu
nă-vecinătate în această-zonă.

să fie grînarul altor țări pe 
care să le aprovizioneze cu 
carne, legume și fructe. S-a 
încercat să se acrediteze ideea 
că industria nu are perspecti
ve pe teritoriul României.

Ce se întîmplă acum ? Pot 
să spun că România este una 
dintre cele mai frumoase țări 
ale lumii, care a, progresat 
foarte mult, este bogată și 
prosperă, avînd un ritm înalt 
de creștere a producției. 
România a obținut succese re
marcabile în domeniile indus
triei și agriculturii. Ea, dispu
ne de capacitatea și experien
ța necesare pentru a înfăptui 
obiectivele ce și le-a propus. 
Este suficient să arătăm că 
România exportă din produ
sele sale industriale în peste 
60 de state ale Europei, Ame
rica, Africii și Asiei, că este 
în măsură să ofere ajutoare 
materiale și experiență tehni
că, multor state» în curs de 
dezvoltare care au nevoie de 
această asistența". ;

viitoarelor alegeri
24. (Ager- 

politice ca
la începutul acestei săp- 

acceptat să aibă 
cu fostul președin- 

au hotărît să

Lansarea de rachete
Comunicat comun despre pacea

în Orientul Apropiat
purtătoare în U.R.S.S,

aleqeri generale, pre
ia procesul de rein- 
a regimului demo
lară. După cum a a- 

dele- 
pre-

MOSCOVA 24. — Corespon
dentul 
Duță, 
„Zilelor 
românești' 
re se desfășoară,

Agerpres, Laurențiu, 
transmite: In cadrul 

științei și tehnicii 
i“ — manifestare ca- 

în Uniunea 
Sovietică, în cinstea împlini
rii a 25 de ani* de la procla
marea Republicii în România

— la 24 noiembrie a avut Ioc, 
la Casa prietenjei din Mosco
va, o gală de filme documen
tare românești, ilustrînd rea
lizări ale științei 
din țara noastră.

In aceeași zi, la 
instituții științifice

și tehnicii

o serie de 
de presti-

giu din capitala sovietică, au 
fost ținute prelegeri de către 
oameni de știință români, so
siți în U.R.S.S. cu acest pri
lej. De asemenea, în orașele 
Iaroslavl și Novgorod au fost 
deschise expoziții despre rea
lizările românești în construc
țiile de mașini.

DAKAR 24 (Agerpres). — 
Republica Guineea și Arabia 
Saudită apreciază că „pacea în 
Orientul Aipropiat nu va fi 
restabilită și menținută atîta 
timp cît țările din această 
zonă geografică nu își vor fi 
recuperat teritoriile ocupate, 
iar poporul palestinian nu își 
va fi dobîndit drepturile sale 
legitime", se arată în comu
nicatul comun dat publicității 
la încheierea convorbirilor

Leopold
și regele Fey-

tă pentru , independența 
împotriva 
rasismului.
căzut de 
cooperarea 
dită și Senegal în toate do
meniile. In acest sens, se spu
ne în comunicat, o delegație 
senegaleză va sosi în Arabia 
Saudită în prima jumătate a 
lunii martie 1973.

lor,, 
colonialismului și 

Cele , două părți au 
acord' să întărească 
dintre Arabia Sau,-

MOSCOVA 24 (Agerpres)..—. In perioada 25, noiembrie.— 
31 decembrie, în .Uniunea Sovietică vor, fi efectuate lansări 
de rachete.■ purtătoare , intr-io zonă din Oceanul ’ Pacific Leu 
taza de. 50 mile . marine-și avînd - centrul- cu ■. coordonatele 117 
grade,-, 15 minute, latitudine:nordică și 170 grade,. 50 minute, 

. longitudine, esțicăr .. -
Agenția ' TASS a fost

tru asigurarea securității, 
guvernele altor țări, care 
în Oceanul Pacific, să dea
tru ca navele' și. avioanele lor să nu pătrundă în. această 
zonă, în zilele amintite, între orele -12,00-24,00 (ora locală).

împuternicită să declare că, pen- 
guverhul Uniunii Sovietice roagă 
utilizează
dispoziție organelor de resort pen-

căi maritime și aeriene

rjifttre președintele
S'edar Senghor
sal.

Comunicatul 
d« asemenea,
două țări de a acorda sprijin 
popoarelor africane care lup-

menționează, 
hotărîrea celor

Ministrul de externe 
cehoslovac despre 

reglementarea 
situației din Europa

PR AGA 24 (Agerpres). — 
Intr-o expunere făcută la Bra
tislava, Bohuslav Chnoupek, 
ministrul afacerilor externe al 
R.S. Cehoslovace, a relevat 
că tara sa este vital interesa
tă în reglementarea situației 
din Europa — relatează agen
ția CTK. El a reafirmat 
Cehoslovacia
interesată de stabilirea 
relații de bună vecinătate cu 
Austria și R.F.G. „Conducăto
rii 
au 
au 
fel 
lizarea relațiilor dintre R.S.C. 
și R.F.G., pe baza recunoaște
rii nevalabilității așa-numitu- 
lui acord de la Miînchen.

ca
este permanent 

unor

Cehoslovaciei, a spus el, 
declarat neîncetat că nu 
existat și nu există nici un 
de piedici pentru norma -

BUENOS AIRES 
pres). —- Partidele 
re, 
tămîni, au
convorbiri 
te Juan Peron, 
prezinte autorităților arqentini
ene un ansamblu de propuneri 
referitoare la organizarea vii
toarelor 
cum și 
staurare 
cratic în
firmat Hector Campora, 
gat personal al fostului 
ședințe argentinian, documen
tul adoptat cere ridicarea stă
rii de urgență, demisia minis
trului de interne, Arturo Mor 
Roiq, și anularea decretului 
privind condițiile pe care tre
buie să le îndeplinească vii
torii candidați în alegerile 
prezidențiale. Printre altele, 
decretul prevede obligativita
tea. pentru toți cei ce aspiră 
la magistratura supremă, de a 
se afla în tară. înceDÎnd cu 25 
august 1972. făcind, în acest 
mod, ' imposibilă o eventuală 
candidatură a lui Jean Peron, 
care s-a reîntors in Argentina 
abia Ia 17 noiembrie:

După cum s-a anunțat, pre
ședintele Lanusse 
decretul respectiv 
reexaminat, 
vor fi 
cereri 
pârilor

Or,
presă, o. serie de partide po
litice arqentiniene (Partidul 
Comunist, o fracțiune a Parti
dului Socialist, qruparea „Noua 
forță", care unește pături li
berale și de centru ale popu
lației arqentiniene)
cipă Ia convorbirile . cu , foșlul 
președinte, în vreme ce- alte 
formațiuni politice s-au pro
nunțat vehement irapotriva re
întoarcerii lui Peron și a re
intrării sale în viața politică 
a tării.

a arătat că 
ar putea fi 
numai dacă 
acest sens,

. dar 
primite, în 

din partea tuturor qru- 
politice arqentiniene. 

remarcă agențiile de

nu parti-

In atenfia Consiliului Europei șomajul
an rîndul tineretului

ROM/X 24 (Agerpres). — 
Sub egida Consiliului Europei, 
la Roma, a început joi o con
ferință interrfațională, la care 
participă miniștrii muncii și 
problemelor sociale din țările 
membre.

Problemele principale în
scrise pe ordinea de zi a con
ferinței, ale cărei lucrări vor 
dura trei zile, vizează situația 
muncitorilor migrant)’ și 
Yen” forței de muncă a 
tului.

A fost prezentat, din 
Consiliului Europei, un 
cu privire la sporirea șomaju
lui în rîndul tineretului si la 
efectul nociv al acestui flagel

țărilor membre ale 
Europei, șomajul 
mare parte a ab- 

învățămintului su-

Ie, ca, periodic, profesorii uni
versitari să lucreze în între
prinderi industriale pentru a 
fi la curent cu adevăratele 
probleme ale producției.

Participanții la reuniune 
vor dezbate, de asemenea, si
tuația celor 6 milioane de 
muncitori migrant! și a fami
liilor lor.

Consiliul Europei, cu sediul 
la Ștrasbourq, 
mai 1949. Din 
occidental fac 
printre care 
R.F.G., Italia, 
trla, Suedia, 
Beneluxului.

asupra moralului și atitudinii 
tinerilor fată de societate. In 
document s’e subliniază că, în 
majoritatea 
Consiliului 
afectează o 
solvenților
perior. Potrivit cifrelor oficiale 
citate în raport, din cei peste 
700 000 de șomeri italieni, 
300 000 sînt cu studii superi
oare, numărul acestora din ur
mă crescfnd, în fiecare an, cu 
20 la sută. O situație similară 
se înregistrează în Franța și 
Danemarca. Raportul face o se
rie de recomandări vizînd îm
bunătățirea învătămîntului su
perior, suqerînd, printre alte-

partea 
raport

a-

au început la Roma 
unei reuniuni inter- 
a miniștrilor muu-

pilii.
national italian 
și muncii.

tocmai aceea a or- 
orqanelor locale al’p

9 Joi 
lucrările 
naționale 
cii si problemelor sociale din
18 state europene. Dezbaterile, 
care vor 
special 
minranti si
fost deschise de Pietro Cam- 

președintele Consiliului 
al economiei

avea ca obiect în 
situația muncitorilor 

a tinerilor. au

® Corespondentul Agerpres, 
Ștefan Deju, transmite: 
centrul de conferințe al 
ciației pentru răspîndirea 
tei ,,Urania" din Berlin, 
vut loc o
erată aniversării 
Republicii în 
grup de tineri din 
au vizitat recent 
prezentat impresii 
rie, ilustrate cu 
Cei prezenți au
viu interes relatările despre 
dezvoltarea economică și so
cială a României socialiste, 
precum și despre frumusețile 
ei naturale.

JEUNE AFRIQUEU

a luat ființă în 
acest organism 

: parte 17 țări,
Anglia, Franța, 
Norvegia, Aus- 

Turcia și tarile

® La sediul reprezentantei 
permanente a S.U.A. pe lînqă 
Oficiul O.N.U. din Geneva a 
avut loc, vineri, o nouă în- 
tîlnire a delegațiilor sovieti
că și americană, care duc con
vorbiri cu privire la limita
rea înarmărilor strategice — 
anunță agenția TASS.

La 
Aso- 
știin- 
a a-

manifestare consa- 
prodamării 

România. Un 
R.D.G., care 
România, a 
de călăto

ri ianozitive. 
urmărit cu

hotărire, presa din Nicosia a- 
preciază că, în prezent, ale
gerile ar provoca dificultăți 
convorbirilor intercipriote. de
oarece, după cum se știe, una 
din chestiunile principale, 
care se discută în cadrul tra
tativelor dintre reprezentanții 
celor două comunități din insu
lă este 
ganizării 
puterii.

metri cubi de apă pe secun
dă, de zece ori mai mare de
cît în urmă cu două săptămînl. 
Lacul Constanța a absorbit, 
numai în ultimele 24 de ore, 
86,4 milioane metri cubi de 
apă, înregistrînd cea mai ra
pidă creștere a sa din ulti
mii 20 de ani. Pînă în prezent, 
nu au fost înregistrate victi
me.

9 La Moscova s-au încheiat 
lucrările sesiunii Comisiei in- 
terguvernamentale sovieto-po- 
loneze de colaborare economi
că și tehnico-științifică. A 
fost pus de acord programul 
dezvoltării în continuare a co
laborării în domeniul industri
ei chimice, de prelucrare a 
petrolului, construcțiilor de 
mașini și altele. De asemenea, 
a fost discutat modul de rea
lizare a acordului comercial 
bilateral pe anul 1972 și s-a 
analizat problema încheierii 
unor contracte pe termen lung 
pentru livrarea reciprocă de 
mașini și utilaje pe perioada 
1973—1975.

* Aflat intr-o scurtă vizită 
Ia Beirut, ministrul '’bian al 
afacerilor externe. Mansour 
Rashid Kehia, a avut convor
biri cu Yasser Arafat, preșe
dintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei. In cadrul dis
cuțiilor au fost examinate ra
porturile dintre Libia și rezis
tența palestiniană. în contex
tul actualei situații din reqi- 
unea Orientului Apropiat.

® Parlamentul cipriot a a- 
doptat o leqe în baza căreia 
se nrelunqește cu încă sase 
luni mandatul actualelor orga
ne locale ale puteri de stat 
din Cipru. Comentînd această

cantoane ale 
care Lucerna, 
și Valais, 
ca urmare

9 Mai multe 
Elveției, între 
Aargau, Berna, 
avut de suferit
inundațiilor și alunecărilor 
teren provocate de ploile 
rențiale căzute în ultimele 
le. Rîul Reuss a ieșit din mat
că. inundind fermele din va
lea sa. I.a rîndul său, rîul 
Aar avea joi un debit de 1 000

9 Agenția Taniuq transmite 
că, la sesiunea comună a Co
misiei pentru buq’et a Came
rei Popoarelor și a Camerei 
pentru problemele social-poli- 
tice a Adunării Federale Iu
goslave, a fost aprobat buge
tul federal pentru anul 1973. 
Potrivit agenției Taniuq, in
vestițiile buqetare pentru
nul viitor se vor ridica la su
ma de 29,300 miliarde dinari, 
ceea ce reprezintă o creștere 
nominală de 12,5 la sută în 
comparație cu anul curent.

Totul este pregătit, iar 
procesul e ireversibil: îna
inte de. sfîrșitul anului. Gui- 
neea-Bissau va deveni un 
nou stat independent al .4- 
fricii. Undeva, în brusa din 
teritoriile eliberate de sub 
ocupația trupelor colonialiste 
portugheze. Adunarea con 
stituântă. alcătuită clin apro
ximativ 40 de reprezentanți 
aleși de către adunările 
populare la începutul aces
tui an, va proclama crearea 
noului stat.

Una din provinciile por
tugheze „de peste mări" a 
învins. Primejdios exemplu 
pentru celelalte. Poziția in
ternațională a Portugaliei 
este serios zdruncinată, căci 
Lisabona nu-și poate face 
iluzii : o dată independen
tă, Guineea-Bissau va fi re
cunoscută de către zeci de 
țări care. în prezent. se 
pronunță in favoarea miș
cării de eliberare de sub 
dominația colonială, iar, po
trivit normelor Dreptului 
Internațional intervenția, mi
litară portugheză se va 
transforma. în mod juridic, 
în agresiune contra unui 
stat independent. Tristă per
spectivă _pentru colonialiștii

portughezi', dar exaltant e- 
xemplu peiitru celelalte, miș
cări de eliberare din Afri
ca! ' ’

fii ' acest' mod se încheie . 
nouă ani de luptă eroică și 
fără preget a forțelor de e- 
liberare. Pentru trupele co
lonialiste, sfîrșitul a început 
in anii 1968-1969. cînd Parti
dul african pentru inde
pendența Guineei și a Insu-

micșorat. Armata de elibe
rare 
care
cele mai importante ale ță
rii :
lama, Bahata. 
rim. Katio. O 
zițiile sale au 
consolidate, PAIGC a adop
tat, începînd cu iunie 1971 
o strategie nouă, ajungînd 
să demonstreze Comanda-

controlează drumurile 
conduc spre orașele

Bissau capitala, Bu- 
Bissora. Fa- 
dată ce po- 
fost ferm

realizat 
domeni- 

ba- ' 
so

mai 
din 

edificînd 
In pre- 

acționează

DIN PRESA STRĂINĂ

lelor Capului Verde. 
(PAIGC) a lansat atacul pe 
frontul de est, străpungin- 
du-le liniile între sudul eli
berat deja și frontul de 
nord. Atunci; colonialiștii 
au fost forțați să se retragă 
in taberele și cazărmile lor 

Eliberarea teritoriului o- 
riental al Guineei, a confe
rit forțelor PAIGC o posibi
litate de mișcare totală. în
cet, dar sistematic, terito- . 
riul ocupat de trupele co- ■ 
loniale în acest sector a fost

meniului portughez din Gui
neea că pairioții pot lovi 
direct „centrele nervoase" 
vitale ale puterii coloniale. 
In cursul ultimelor luni, ae
roportul Bissau, deși puter
nic apărat, a constituit o- 
biectivul unor puternice a- 
tacuri ale palrioților. Ante
rior, colonialiștii considerau 
ca intangibilă o zonă de 60 
ele kilometri la est de Bis
sau. Astăzi 
tangibilă" e 
trioților.

Paralel cu

însă. „zona 
la discreția

acțiunea sa

Redacția șl administrația ziarului i Petroșani, strada Repab'.lcli Kj. 90, talefon t 1662

in- 
pa-

mi-

litară, PAIGC a 
progrese în toate 
ile vieții sociale, creind 
zele unei administrații 
Ude, alfabetizind cea 
mare parte a popualției 
zonele eliberate, 
structuri sanitare, 
zent, în brusă 
cel puțin 40 de medici. Cînd 
PAIGC 
armată, 
ani, în țară nu existau de- 
cît trei sau patru. Dar efor
tul principal este îndreptat 
spre formarea cadrelor teh
nice. al căror număr se ri
dică astăzi la cîteva mii, 
ceea ce înseamnă mult pen
tru o populație de 800 000 
de locuitori, răspîndiți pe o 
suprafață de 36 000 kilome
tri patrăți. Peste 400 de ti
neri guineezi urmează dife
rite studii tehnice în țările 
prietene. Portughezii, in 450 
de ani de . colonizare, n-au 
permis decît unui număr 
de 12 guineezi să pătrundă 
in clasele superioare ale 
școlilor secundare. Unul 
singur a putut să-și termi
ne studiile universitare: 
este Amilcar Cabrai, inginer 
specialist în hidraulică, lide
rul PAIGC.

a trecut la lupta 
in urmă cu nouă

- Coresponden- 
Paul Diacones- 

Inaintea me-

PARIS 24 - 
tul Agerpres, 
cu, transmite : 
ciului de rugbi România-Fran- 
ța, ziarul „Le Figaro" publică 
în pagina sportivă un articol 
în care Jean Denis se referă 
la turneul făcut de echipa ro
mână în Anglia, unde a cîști- 
gat două partide din cele trei 
disputate. Spre deosebire de 
francezi, rugbiștii români nu vor 
prezenta duminică la Constan
ta debutanți în două posturi 

cazul lui. 
și al lui, 
Dimpotri- 
să tragă 

turneul lor

„cheie", cum este 
Michael Droitecourt 
Jean-Pierre Romeu. 
vă, ei. s-au străduit 
învățăminte din 
întreprins. în Anglia, precum 
și din partidele pregătitoare 
dispdtate, fie în compania e- 
ohiipei R. F. a Germaniei, la 
București, fie în compania , e-.

, r.hipei Farul din Constanta. Ei 
nu au lăsat nimic, la voia în- 
tîmplării. Aceasta tine de ca
racterul lor. Entuziasmul rug- 
biștilor .români nu exclude 

.profunzimea pragmatică. Prin, 
comparație, francezii au rămas 
la stadiul improvizației. Iată 
de ce avem motive să fim

neliniștiți duminică, la Con
stanța.

de șah, 
la Baku, 

tînărul 
Ata, Mi-

MOSCOVA 24 (Agerpres). 
Revelația actualului campionat 
unional masculin 
care se desfășoară 
este fără îndoială 
maestru din Alma
hail Muhin. De remarcat că 
printre învinșii săi figurează 
și marele maestru David Bron
stein. După disputarea a pa
tru runde, Muhin se află în 
fruntea clasamentului cu 3 
puncte, fiind urmat de Ana
toli Lein — 2,5 puncte, Ev- 
gheni Vasiukov, Vladimir Ba- 
ghirov, Valeri Zilberstein — 
2 punte (1) și Vladimir Savon 
— 2 puncte.

RIO DE JANEIRO 24 (Ager
pres). — Cunoscutul fotbalist 
internațional Everaldo a fost 
suspendat pe o perioadă de 
un an de către Confederația 
sporturilor din 
ceasta severă 
fost aplicată 
cursul unui’’ meci de campio
nat, susținut cu echipa sa 
Gremio împotriva formației

Brazilia, 
sancțiune 
dteoarece

A- 
i-a 
în

Cruziero, el l-a lovit pe arbi
trul jocului, Favile Neto.

Vineri a fost zi de odihnă 
în turneul international fe
minin de handbal „Trofeul 
Carpați", care se desfășoară la 
Iași.

Astăzi sînt programate ur
mătoarele partide : Ungaria - 
România (tineret); R. D. Ger- 
mană-Iugoslavia și România - 
U.R.S.S. .

După trei zile de întreceri, 
pe primul loc în clasament se 
află reprezentativa României 
cu 6 puncte, urmată de echi
pele Iugoslaviei —- 4 puncte, 
R. D. Germane și U.R.S.S. — 
3 puncte, Ungariei — 2 punc
te și României (tineret) — 
0 puncte.
■ BUENOS AIRES 24 (Ager
pres). — Turneul internațional 
de tenis de Ia Buenos Aires 
a programat partidele din 
drul sferturilor de finală 
probelor de simplu.

In concursul masculin, 
cătorii argentinieni au furnizat 
două surprize: Julian Ganza- 
bal l-a învins cu 7-5, 2-6, 6-4 
3-6. pe favoritul nr: 1 al tur-

neului, neozeelandezul Onny 
Parun, iar Guillermo Vilas l-a 
eliminat cu 6-2, 7-6, 6-0 
sud-africanul Ray Moore, 
celelalte două 
germanul Karl 
trecut cu 7-5, 
indianul Jazyt 
lianul Jaime Filoll a dispus cu 
3-6, 6-4, 6-2, 6-4 de columbia
nul Ivan Molina.

Partidele feminine disputa
te s-au încheiat cu următoare
le rezultate: Virginia Wade 
(Anglia) — Raquel Giscafre 
(Argentina) 6-0, 6-2; Pamel 
Teeguarden (S.U.A.) — Isa
bel Fernandez (Columbia) 6-4, 
6-3.

pe 
In 

meciuri, vest- 
Meiller l-a în- 

5-7, 7-5, 6-4 pe 
Singh, iar chi-

ca- 
alc.

ju-

Cunoscutul tenisman spaniol 
Manuel Orantes va participa 
la competiția „Turneul cam
pionilor", programată între 28 
noiembrie și 3 decembrie la 
Barcelona. Manuel Oranl.es 
și-a reluat antrenamentele în
că de săptămîna trecută. Du
pă cum se știe, canspiohul spa
niol nu 
le două 
„Marele 
suferind.

participase la ultime- 
concursuri pentru 

Premiu-FILT", fiind
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