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CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE DE PARTID
Hunedoara. Municipiu] si

derurgicilor, care a fost înâl- 
t-at din temelii în anii cons
trucției socialiste si a cunos
cut cea mai tumultuoasă dez
voltare economică și urbanis
tică dintre toate localitățile 
din județ, a avut deosebita 
cinste de a găzdui, ieri, foru
mul comuniștilor hunedoreni
— Conferința organizației ju
dețene Hunedoara a Partidu
lui Comunist Român. Aceas
tă cinste este oc deplin meri
tată : colectivitățile de mun
că din municipiu aduc o pro
digioasă contribuție la suc
cesele înregistrate de econo
mia județului.

La lucrările conferinței, 
desiașurate în sala clubului 
„Siderurgistul", au luat parte 
cei mai reprezentativi mem
bri ai organizației județene: 
delegați aleși in adunările și 
conferințele municipale, orășe
nești și comunale — munci
tori, ingineri, tehnicieni din 
întreprinderi și de pe șantie
re, țărani cooperatori, lucră
tori din unitățile agricole de 
stat și de mecanizare a agricul
turii, intelectuali, activiști de 
partid, de stat, ai organizați
ilor de masă și obștești, mem
bri de partid cu stagiu din 
ilegalitate. Au participat, de 
asemenea, ca invitați munci
tori fruntași, cadre cu munci 
de răspundere în economie, 
învățămînt și cultură, in con
ducerile organizațiilor de 
masă, oameni de știință, se
cretari ai organizațiilor de 
partid din județ, președinți 
și vicepreședinți ai consiliilor 
populare, ziariști.

„.Ora 8 și 30 de minute. 
Conferința a intrat în pro
gramul său amplu și respon
sabil de lucru. Deschizind 
lucrările sale, tovarășul Ioa
chim Moga, prim-secretar 
al Comitetului județean de 
partid, a salutat cu căldură
— în numele delegatilor și 
invitaților — prezența la 
conferință a tovarășului 
VIRGIL TROFIN, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C, 
al P.CJL, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, mi
nistrul Comerțului Interior.

La lucrările conferinței au 
participat, de asemenea, ad- 
juncți ai miniștrilor, cadre 
din aparatul central de par
tid, de stat și din economie.

Delegații au ales apoi, în 
unanimitate, organele de lu
cru ale Conferinței : prezidiul, 
secretariatul, comisia pentru

Membrii
Comitetului judejean 

de partid
Almcșon Ștefan, Andronache 

Nicolae, Bălan Vichente, Blă- 
jan Leontin, Boiangiu Roisa, 
Bota Petru, Boieriu Grigore, 
Boticiu Sabin, Bărțan Ileana, 
Belea Virginia, Bulgărea Au
rel, Cazacu Tomo, Ciriperu Va
sile, Câlinescu Gheorghe, Cos- 
mo Petru, Colcer Aron, Cosma 
loan, Comeo Ștefan, Cotoț Io
sif, Constantinescu Ovidiu, Cris- 
tea Aurel, Dumitrescu Constan
tin, Dineș Loghin, Domsbdy Hil
da, Florea Eugenia, Folticska 
Francisc, Four Viorel, Fieraru 
Constantin, Fodor loan, Fuleo 
loan, Fulgo Cornel, Felea Li- 
viu, Gașpor Francisc, Gavrileț 

Aspect din timpul lucrărilor Conferinței organizației județene de partid. 
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redactarea proiectului de ho- 
tarire, comisia de validare. 
Cu același vot unanim, dele
gații au aprobat următoarea 
ordine de zi:

1. Darea de scamă asupra 
activității Comitetului Jude
țean de partid J

2. Raportul comisiei Județe
ne de revizie ;

3. Alegerea Comitetului ju
dețean de partid și a Comi
siei județene de revizie.

La primul punct al ordinii 
de zi, tovarășul Ioachim Mo
ga a prezentat darea de sea
mă a Comitetului județean 
de partid.

In continuare, tovarășul 
Ioan Codrea a prezentat ra
portul Comisiei județene de 
revizie.

Darea de seamă — sinteză 
exigentă a activității rodnice 
dintre cele două conferințe 
județene și a jaloanelor de 
viitor —, celelalte materiale 
prezentate sau puse la dispo
ziția delegaților și invitaților 
au suscitat un deosebit inte
res, dezbateri fructuoase. La 
discuții au participat i Costa- 
chc Trotuș, director general 
al Centralei industriale Hu
nedoara. Constantin Petre, 
miner șef de brigadă la E.M. 
Lupeni, Erou al Muncii So
cialiste, Aron Colcer, prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal de partid Deva, preșe
dintele Comitetului Executiv 
al Consiliului popular munici
pal, Ana Herlea, tehniciană, 
secretara Comitetului de par
tid al Uzinei chimice O- 
răștie, Aron Popa, rectorul 
Institutului de mine Petro
șani, Constantin Fieraru, 
maistru miner la E.M. Teliuc, 
Cornel Lăpădătoni, președin
tele C.A.P. Ostrov, Francisc 
Folticska. director general al 
T.C.M.M. Hunedoara, Vasile 
Zgircea. secretarul Comitetu
lui comunal de partid Sarmi- 
zegetusa. primarul comunei, 
Vasile Ogherlaci, directorul 
general al Centralei Cărbune
lui Petroșani, Maria Hurmuz, 
lucrătoare, O.C.L. Alimentara 
Hunedoara, Viorel Faur, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al U.T.C., 
Zeno Drăgan, 6trungar, Ate
lierele centrale Criscior, Ilea
na Bărțan. președinta Comi
tetului județean al femeilor, 
Vichente Bălan, prim-vice
președinte al Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului popu
lar județean, Victor Petroesc, 
maistru principal, secretarul 
Comitetului de partid al

(Continuare in pag. a 3-a) 

loan, Giurca Florian. Gorcea 
Maria, Grigoreanu loan, Gruia 
Leonora Teodora, Herlea Ana, 
Hodorog Ionel, Hurmuz Maria, 
Irimie loan, Istrate Gheorghe, 
Kovacs Ferdinand, Knuff Mar
tin, Lăpușcă Aurel, Lăpădătoni 
Cornel, Lucaciu Valeriu Mircea, 
Lungu Petre, Lazăr David, La
zar Miron, Moga Ioachim, Ma- 
riș Elena, Marcu Viorica, Ma
nea Tovică, Manunghevici E- 
manoil, Mărculescu Nicolae, 
Miclean Valeria, Mihai Dumi
tru, Mădean Maria, Mureșan 
Valeria, Negruț Clement, Nis- 
tor Aurel, Nicula Emil, Nicoles- 
cu Ioana, Oargă Elena,

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general

al Partidului Comunist Român

Conferința organizației județene de partid Hunedoara, 
exprimind voința celor peste 74 000 de comuniști, a tuturor 
oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — de pe aceste meleaguri, adresează condu
cerii partidului, dumneavoastră personal, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, conducător eminent, patriot Înflăcă
rat și fiu credincios al partidului și poporului nostru, cele 
mai profunde sentimente de dragoste și atașament față de 
Partidul Comunist Român șl politica sa Înțeleaptă, asigurln- 
du-vă de hotărlrea lor fermă, nestrămutată, de a lupta cu 
toată energia, competența și responsabilitatea pentru înfăptu
irea grandiosului program de edificare a societății socialis
te multilateral dezvoltate pe pămtntul românesc.

Conferința organizației comuniștilor hunedoreni, In spi
ritul Înaltelor exigențe, al principialității, fermității și com
bativității revoluționare ce caracterizează Întregul nostru 
partid, a dezbătut modul cum se Înfăptuiesc sarcinile ce 
revin județului nostru din istoricele hotăriri ale Congresului 
al X-lea și ale Conferinței Naționale a partidului, indicațiile 
prețioase pe care ni le-ațl dat. iubite tovarășe secretar ge
neral, cu prilejul vizitei de lucru făcută In județul nostru. 
In vederea dezvoltării și perfecționării continue a activității 
In toate domeniile vieții economice șl sociale. Vă Informăm, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că organizația jude
țeană de partid, slderurgiștil, minerii, energetlcienii, con
structorii și ceilalți oameni ai muncii din județ sînt angajați 
cu toate forțele in bătălia eroică a Întregului nostru popor 
pentru îndeplinirea cincinalului inainte de termen, pentru 
accelerarea progresului economic și social al României so
cialiste. In 1972, in industria județului s-a obținut o produc
ție suplimentară in valoare.de 140,3 milioane lei. In princi
pal pe seama creșterii productivității muncii. Depășirea pla
nului s-a materializat în 92 milioane kWh energie electrică. 
83 370 tone cocs, 47 700 tone fontă, 35 614 tone oțel, 25 666 
tone laminate finite pline, 2 200 mc cherestea, 6 360 mc pre
fabricate din beton șl alte bunuri.

Aceste realizări, rod al muncii pline de abnegație a co
muniștilor, a tuturor oamenilor muncii huuedorenl, le dato
răm grijii părintești a partidului pentru continua dezvoltare 
economico-socială a județului nostru, sprijinului multilate
ral și neprecupețit pe care conducerea de partid și de stat, 
dumneavoastră personal, ni l-ați acordat In permanență. Fă- 
cîndu-ne mesagerii gindurilor șl simțămintelor tuturor celor 
ce trăiesc și muncesc In județul Hunedoara, vă adresăm 
din inimă, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, muițu-

Ogherlaci Vasile, Ocoș Viorel, 
Pavel Gheorghe, Petresc An
drei, Petre Constantin, Pilly 
Nicolae, Popa Aron, Pogea 
Brincoveanu, Popescu Stelian, 
Pleșa Emil, Popa Sabin, Păstrăv 
loan, Repaș Ludovic, Resigo 
Traian, Rusan leronim, Stancu 
Gheorghe, Sooș Andrei, Simon 
Gheorghe, Ștef Zevedei, Stana

Membrii supleanji 
ai Comitetului

județean
Ana loan, Beia Paraschiva, 

Brăgău Toma, Bodenloz loan, 
Ceuță Nela, Drăgan Zeno 
Gheorghe, Dristoru Nicolae, 
Giurgiu Lucia, Grădinaru Con
stantin, Guia Ana, Gros loan, 
lancu Maria, Lucoiu Laurean, 

Elena, Suba Traion, Scutaru 
Constantin, Szabo Balaș, Stoi- 
can Petru, Stinea Nicolae, Stan 
Nicolae, Teodorascu Ofili a, Trl- 
teanu Nicolae, Tripșa Ștefan, 
Trotuș Costache, Turcu Pavel, 
Vasiu Gheorghe, Vasiu Teodor, 
Zamora Nicolae, Zgircea Va
sile.

de partid
Mădăluță Olga, Marlș Aurel, 
Noum Gheorghe, Ogner llie, 
Pascu Maria, Pirvu loan, Prăș- 
tean Maria, Roșu Benedic, Sooș 
Monica, Vlad Nicolae, Vass 
Gheza.

Membrii 
comisiei 
județene 

de 
revizie

Barbu Traian, Bălan Elena,
Codrea loan, Cașotă llie, Do- 
brin loan, David loan, Todeo 
Gheorghe.

BUCUREȘTI
mirlle și recunoștința noastră fierbinte pentru tot ce ați fă
cut pentru dezvoltarea județului nostru, pentru continua în
florire a scumpei noastre patrii.

Comuniștii, toți oamenii muncii dau o înaltă apreciere 
politicii interne și externe a partidului și statului, prodi
gioasei dumneavoastre activități pe tărimul așezării unor 
relații de prietenie, respect și colaborare in lumea intreagă, 
pentru afirmarea tot mai activă a patriei noastre în solu
ționarea marilor probleme Internaționale.

Marea întrecere a clasei muncitoare, a întregului popor 
pentru a da viață înflăcărate! dumneavoastre chemări de a 
îndeplini cincinalul inainte de termen, a stimulat spiritul de 
inițiativă al comuniștilor și al celorlalți oameni ai muncit, a 
determinat o puternică mobilizare a maselor pentru perfec
ționarea muncii și ridicarea eficienței in toate domeniile de 
activitate. Analizind și evaluind, in lumina sarcinilor plena
rei C.C. al P.C.R. din noiembrie anul trecut, resursele și po
sibilitățile tehnice, materiale și umane de care dispune e- 
conomia hunedoreană, conferința noastră a hotărit ca, pe 
baza rezultatelor obținute, prin generalizarea experienței co
lectivelor fruntașe și punerea deplină in valoare a rezervelor, 
județul Hunedoara să-și sporească aportul la accelerarea 
progresului economic al patriei, dînd in anul 1973 — an ho- 
tăritor pentru îndeplinirea cincinalului Înainte de termen — 
o producție marfă suplimentară, față de prevederile maxima
le ale planului, in valoare de cel puțin 60 milioane lei, con
cretizată în 2 000 tone cocs metalurgic, 11 000 tone fontă, 
10 000 tone oțel, 10 000 tone laminate, 25 milioane kWh e- 
nergle electrică și alte produse. Totodată, printr-o intensă 
și susținută acțiune de reducere a consumurilor specifice de 
cocs, metal, materiale refractare, lemn, ciment, combustibil 
și energie, se vor obține economii in valoare de 10 milioa
ne lei și beneficii suplimentare de 15 milioane lei.

Organizația județeană de partid, încredințează Comitetul 
Central, pe dumneavoastră mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, că toți comuniștii, toți oamenii muncii din 
județ, sînt ferm hotărițl să facă totul pentru a fi în primele 
rinduri ale luptei pentru realizarea mărețului obiectiv națio
nal — îndeplinirea cincinalului inainte de termen —, pen
tru continua propășire și prosperitate a scumpei noastre pa
trii, Republica Socialistă România.

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE 
DE PARTID HUNEDOARA

Membrii Biroului

Comitetului județean
de partid

întrunit teri în ședință ple
nară, Comitetul județean de 
partid a ales biroul și secre

Moga Ioachim, Almășan Ștefan, Andronache Nicolae, Bărțan 
Ileana, Bălan Vichente, Colcer Aron, Dumitrescu Constantin, Faur 
Viorel, Lazăr David, Lucaciu Mircea, Negruț Clement, Nistor Au
rel, Ocoș Viorel, Petre Constantin, Pogea Brincoveanu, Popa 
Aron, Pleșa Emil, Trotuș Costache, Vasiu Gheorghe.

Membrii supleanți
ai Biroului Comitetului 

județean de partid
Cotoț losif, Dineș Loghin, Herlea Ana, Pavel Gheorghe, Și- 

mon Gheorghe, Stoican Petru.

Secretariatul
Comitetului județean 

de partid
MOGA IOACHIM, prim-secretar ;
DUMITRESCU CONSTANTIN, secretar ;
LAZAR DAVID, secretar ;
ALMĂȘAN ȘTEFAN, secretar.

In coleqiul județean de 
partid au fost aleși șapte 
tovarăși. Ca președinte al co
legiului județean de partid a 
fost desemnat tovarășul Pleșa 
Emil.

A
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• COMUNICAT COMUN 

cu privire la vizita 
oficială a președin
telui Consiliului de 
Stat al Republicii So
cialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, 
in Republica Islami
că Pakistan.

• IRAN — metamor
foze semnificative ;

• La încheierea vizitei 
președintelui Repu
blicii Franceze în 
U.R.S.S.;

• Deschiderea lucrări
lor Congresului P.C. 
din Danemarca ;

• Pe scurt.

tariatul și a deseimnat colegiul 
de partid.

In prima sa ședință comisia 
județeană de revizie a ales ca 
președinte pe tovarășul Co
drea loan.

Vizita președintelui 
Consiliului de Stat, 

tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU, 

în Pakistan 
și Iran

Plecarea de la Karachi
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, care a făcut n vi
zită oficială în Republica Isla
mică Pakistan, la invitația 
președintelui Zulfikar Aii Bhu
tto, a părăsit vineri dimineața 
orașul Karachi.

Oaspeții au fost conduși la 
aeroport de guvernatorul Mir 
Rasul Bux Talpur, de ministru) 
principal al provinciei, Mum
taz Aii Bhutto, precum și de 
ministrul securității interne al 
Pakistanului, Akbar Khan, și 
soția acestuia, Fazal Akbar 
Khan — însoțitori de onoare 
pe toată durata vizitei.

Pe traseul de la Palatul gu- 
vernoratului și pînă la aero
port, șeful statului român este 
salutat de locuitorii orașului 
prin aplauze și semne priete
nești.

In salonul de onoare al ae
roportului, pe care sînt arbo
rate drapelele de stat ale Ro
mâniei și Pakistanului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu se între
țin timp de cîteva minute cu 
oficialitățile pakistaneze. Are 
loc apoi ceremonia plecării. 
La scara avionului, oaspeții

r

Eficiența utilajelor executate la U.U.M. Petroșani se fa 
ce tot mai mult simțită la exploatările miniere. La instalația 
de împins vagonete și culbutare am surprins pe mecanicii 
montorl Alexandru Ogăceanu și Geza Matyaș și pe vopsltoa 
rea Magda Brătilă făcind ultimele retușuri.

Foto l Ion LEONARD

CHEIA SUCCESULUI 
omogenizarea brigăzilor 

și buna organizare
Cu... micul dar semnifica

tivul spor de 10 tone rapor
tat la sfirșitul zilei de 11 ia
nuarie a.c., mina Petrila a 
pășit cu dreptul in decada a 
doua... Recuperarea rămine- 
rii în urmă la extracția de 
cărbune nu trebuie aminată 
și colectivul, factorii de con
ducere de aici sînt edificați 
asupra acestui imperativ și 
acționează in lumina lui. 
Realizări frumoase se înre
gistrează în cadrul sectoare
lor III și II, unde proporția 
de îndeplinire a sarcinilor 
de plan de la începutul lui 
1973 se ridică la 111,4 res
pectiv 105,9 la sută. Din 
scurta discuție purtată cu șe
ful sectorului II, inginerul 
Arghir Păcurar, am dedus că

De la schimb la schimb

ÎNTRECERE DÎRZÂ 
ÎNTRE BRIGĂZI

Brigada nou înființată a 
lui Ene Stere, de la secto 
rul V al minei Lupeni s-a 
desprins din brigada c'e 
frontaliști a lui Vasile Rusu. 
Actualul șef de brigadă a 
fost acolo șef de schimb... 
„S-a desprins un colectiv 
dintr-un altul, dar firele din
tre ele, nevăzute (de toți) 
dar trainice, nu s-au rupt..." 
Șeful de sector, inginerul 
Nicolae Răspopa surîde cu 
înțeles. Apoi sc-nsuflețcștc 
brusc: „Uite, ăsta miner 
(și-1 prinde de braț pe Ene), 
scrieți despre el...“ „Nu mă 
dați la ziar, îi prea repede, 
să iau și eu avînt vreo 3—4 
luni.. “ De la „camera" 6 
vest, împreună cu ortacii 
scosese un „supliment" dc 
cărbune după primele zile 
ale noului ap de 45 tone. 
Azi, cînd scriu aceste rîn- 
duri brigada raportează mai 
mult de dublul sporului de 
atunci... Ene Stere primește

\__________ ___ 

sînt salutați cordial de guver
natorul provinciei, de mlnli> 
frul principal.

La ora 10,30 (ora locală), ae
ronava prezidențială decolea
ză, indreplindu-se spre Tehe
ran. Pină la granița cu Iranul, 
aeronava este escortată de 
reactoare ale forțelor militare 
aeriene pakistaneze.

Desfășurată sub semnul prie
teniei, stimei și încrederii re
ciproce, vizita efectuată în 
Pakistan de președintele 
Nicolae Ceaușescu se înscrie 
ca un moment de cea mai ma
re însemnătate in dezvoltarea 
colaborării multilaterale ro- 
mâno-pakistaneze, căreia ii 
deschide noi și ample perspec
tive. Așa cum au subliniat în 
cuvintările lor cei doi preșe
dinți și cum se arată în Decla
rația solemnă și în Comunica
tul comun, popoarele român și 
pakistanez nutresc convingerea 
că această vizită va aduce o 
contribuție din cele mai re
marcabile la adîncirea rapor
turilor prietenești dintre cele 
două țări și popoare, cores
punzător intereselor reciproce, 
ale cauzei păcii, înțelegerii și 
cooperării internaționale.

(Continuare in pag. a 4-a)

intensa grijă, preocuparea 
stăruitoare a corpului mediu 
tehnic și ingineresc pentru 
omogenizarea brigăzilor — 
in care sens se remarcă, prin 
rezultatele meritorii obținu
te, cele conduse de VASILE 
GLIȘCA, CONSTANTIN STAN 
și IOAN TABACU, pentru or
ganizarea procesului de pro
ducție, executarea oportună 
a reviziilor mecanice, res- 
pectind cu strictețe graficul, 
aprovizionarea formațiilor de 
lucru în așa fel îneît să aibă 
tot ce le trebuie la front, 
constituie factorii de bază ai 
bunelor realizări dobindite 
pină in prezent. întregul co
lectiv al sectorului este ho
tărit să încheie cea lintii 
lună a anului cu o producție 
.,de vîrf". Ii dorim succes1

La grupă pe oricine, numai 
să-l tragă șpre muncă mă 
car o fărîmă de inimă, in 
rest are el grijă : „Mie-mi 
sînt dragi, că și eu am ve
nit nou aici..." Mai aude pe 
cîle unul : „Mă, ești prea 
moale, mă, nu te-nfingi în 
ei„.“ Da’ păi cum să se-nfi- 
gă ? ,Js pentru vorba plăcu
tă. înțelegerea, asta-i, da' 
din amîndouă. părțile...“ „Și 
totuși. dacă...“ încerc să-l 
contrazic. „Geaba-i tot spui 
unui om. dacă nu te-nfele- 
ge după sămn...u Nu-1 prea 
scoți din ale lui pe briga
dierul Ene.. Maistrul prin
cipal Ion Flori ne întreru
pe : „Ai lui Nicolae Gavra 
au un plus de peste 400 to
ne, frontalistii lui Rusu au 
trecut de 250 tone spor..." 
Ene Stere : ....au ambiție și
le place munca..?' Anropo 
și de propria-i brigadă ?

T. MORAR
_______ y

valoare.de
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Poșta literară
) e- 

dor 
sare

ION BOTA. Urlcani. Deo- 
• amdatfi nimic nou: răzlețe 
vei uri reușite. Așteptăm 
un timbru nou. anunțat de 
poeziile In vers alb.

VALENTIN N„ Petroșani. 
Incercațl-vă condeiul In 
piqrame In continuare, 
I uncii în ele mal multă ț 
șl piper.

ball foarte grav: să mal 
scriu ? Dosigiir. dar mereu 
altfel.

TEATRUL
DE

AMATORI

turâ clin Petroșani prezintă 
un nou spectacol cu „Pa* 
cală argat**, adaptare pentru 
teatru de Petre Dulfu a bi
necunoscutei pocești popu
lare.

și echilibrul
„Sărbătoriții noștri

Iii de brigăzi de la E. M. 
Vulcan — cei mai In vlrstă 
și cei mai tineri. Promiță
toare In felul cum c con
cepută, acțiunea, programată 
la ora 17 la club, se va in
dicia print r-un bogat pro
gram artistic susținut pen
tru invitați de formațiile ar
tiștilor amatori.

activităților
din 

o in- 
per

je șe-

Ziua sectorului

Lonca organizează astăzi, de 
la ora 17. o acțiune cultu- 
ral-educatică și distractivă 
complexă, destinata mineri
lor din localitate — „Ziua 
sectorului I". Inițiativă mai 
veche in Valea Jiului, o con
semnăm pentru posibilitățile 
multiple de sondare a opi
niei oamenilor muncii, fapt 
pe care consiliul de condu
cere existent fn fiecare club 
trebuie să-l aibă in

parale/ cu di stășurarea ce
lorlalte activități. Ziua sec
torului sau n întreprinderii 
trebuie să fie un instru
ment de atracție spre via
ța cotidiană 
cultură.

a instituției de

și cititori

bibliotecii 
din

clu-
Lu-

cu

Zn cadrul 
bului sindicatelor 
peni, are loc astăzi, la ora 
18. int Unirea cititorilor
scriitorul localnic, prof. Cor
nel iu Rădulescu, autor al. 
volumului de povestiri „Va
ră fierbinte" Ifțjărut anul

culturale

d e W 11 f f

dubii/ sindicotelor

in jurul cluburilor căminelor culturale din Valea Jiu
lui sini grupați sule de artiști amatori care caută sâ-si ex
prime cil mai potrivit talentul și diversele aptitudini. Cea mai 

I m re parte se orientează spre muzica ușoară sau populară, 
iapt care dovedește că pe lingă aceste instituții cullural-ar- 
tistice nu se intreprinde nici o muncă de îndrumare, de că
lăuzire a omului. Și cită nevoie este de această politică de 
formare a artiștilor amatori I Dar pentru că acțiunea orienta
tivă și, in același timp, de perspectivă, nu există, efectele 
negative sint vii și pregnante : inexistența formațiilor cora
le. qoluri in brigăzile artistice de agitație și, cel mai mult, 
numărul redus al formațiilor de teatru. In mod practic, tea
trul de amatori nu este decîl la Casa de cultură din Petro
șani si la clubul din 1 onea. Numai cind este absolut nece
sar se încropește in mare grabă o piesă a cărei reprezentare 
descurajează in primul rind pe actorii amatori care-și pierd 
încrederea în posibilitățile lor reale și abandonează acest 
qen spectacular. Acesta este raționamentul care explică ac
tuala stare a teatrului de amatori.

O excepție r na- .bilă o reprezintă formația Casei de 
cultură din Petroșani, iormată dintr-un grup statornic, omo
gen si intr-o permanentă evoluție interpretativă. ..Frunze care 
rd" de I .D. Sirbu. ..Păcală argat" de Petru Dulfu. ..Funcțio

narul de la domenii" de Petre Locusteanu, sini ultimele trei 
nontări interesante, trecind de nivelul amatorismului, ale 
acestei echipe bine sudate. însuflețită de Gheorghe Negraru, 
nslructor cu contribuție intensă. Acum se pregătește come- 
ia D-ate carnavalului" de 1. I. Caragiale (in distribuție Gh. 

Neqraru Gh. Seres. Cornelia Olaru, Ana Peșcan. loan Vell- 
ca loan Codrea, Emerik Ianyi, etc.) fapt care dovedește 
■ ieslerea valorică a artiștilor amatori capabili acum să inclu
dă in repertoriu comedia dificilă, care presupune o bună sla- 
pinire a mijloacelor interpretative, compoziții de virtuozita
te. Spre sfîrșitul lunii ianuarie, piesa va îi prezentată in 
premieră.

Atenția tuturor cluburilor e necesar să se îndrepte mii 
stăruitor si spre acest gen. pentru a realiza un echilibru al 
activităților și pentru a spori prestigiul instituției. Perseve
rența este mijlocul, chiar selectiv, de promovare 
bune politici teatrale printre artiștii amatori.

Instantaneu din spectaco
lul „Inimă rece**, prezentat 
de colectivul Teatrului de 
Slat ..Valea Jiului**, pe sce
na Casei de cultură din Pe
troșani.

Foto: Ion LICIU

JEANINA DUPONT, Vul
can. Mai Interesantă r ron- 
lesiunea dec it poeziile. Dacă 
au Idol ? Fără îndoială, dar 
dați-lo și veșmintele cores
punzătoare, Deocamdată sint 
Inegale și confuze, cu stri
dențe șl teribilisme (do undo și 
pseudonimul ciudat), care se 
elimină in funcție do serio
zitatea și detașarea cu care 
vă formați și o cultură poe-’ r'del Li
tieră indispensabilă. No Intre, si-lomath

VASII.E SARCU. Petro- 
șanl. Lfislnd (cu durere) de-o 
parte multele greșeli grama- 
tlcnle, ..Povestea" trimisă e 
slăbuță. Dacă e un început, 
continuați i scrieți dar pa

li șl lec hiri mai

Grădină roditoare
Ți-c bolta -naltă șl văzduhul pur 
Nutrlndu-ml vlsurlle-nar ipatc. 
Coplll-țl rid in prispă șl in Jur 
E o lumină ce dă sens contur 
Florii șl Ierbii, rlntrcclor loatc I...

Republică, grădină roditoarei 
Din 
Mal 
Sub 
Cil

an in an lot mal boqaf țl-e rodul, 
mlndră crește holda pe ogoare 
ploaia razelor de soare

de frumos mai clntă vara codrul!

Te-am așteptat de mult ca pe-o mireasă 
Șl te-am visat in anii de urgie
Te văd aevea-acum tot mal frumoasa 
Inveșmlnfală-n straie demătasă.
ȘI gindul meu și fapta le*nchin țlc l.„

Jonn CH1RAȘ

A treia premieră a Teatru
lui de stat „Valea Jiului" din 
Petroșani este spectacolul 
„Inimă rece", dramatizare de 
Eduard Covali, după basmul 
scriitorului 
Exprimarea 
mijloacele 
lui f< 
mai întinsă 
specii literare pe cît de larg 
răspîndită și apreciată, pe a- 
tît de dificilă în reprezentare 
dramatică.

Elementul principal al bas
mului îl constituie atmosfera, 
atemporala și asp>atială, din 
care reiese că acțiunea poate 
avea loc oriunde și orieînd. 
personajele fiind. în cea mai 
mare p>arte, niște simboluri 
ale realității proiectate in 
zona fantasticului. De aceea 
realitatea și fantasticul se 
împletesc permanent expri- 
inind modul de viată al po
porului și psihologia lui. Bas
na I are un foarte bogat fond 

exem- 
prin 

. -------sale.
De fapt, eroii sint delimitați: 
de o parte forțele binelui, 
de alta ale răului, învinse în
totdeauna de inteligenta, cins
tea, 
lui, 
cît personificarea 
Binele învinge răul 
ta este morala oricărui basm. 
Multi scriitori, atrași de a- 
cest farmec optimist, s-au 
plecat asupra basmelor dînd 
la iveală opere puternice, ci
tite cu desfătare și inepuiza
bil interes la orice vîrstă.
Frații Grimm, Charles Per-

Wilhelm Hauff. 
unui basm 
proprii 

necesară 1
asupra

prin 
tea tru- 

o discuți'* 
acestei

etic, povățuind prin 
piaritatea intimplărilor, 
are trec personajele

iscusința, puterea bine- 
care nu este altceva de- 

poporuiui.
— aceas-

a-

noi Eminescu,
și Petre Ispirescu

rault, la 
Creangă 
sint legați de acest străluci
tor fond uman bl basmelor. 
Wilhelm Hauff (1802-1827) a 
fost o apariție meteorică, dar 
prodigioasă. în literatura ro
mantică germană. Spre deose
bire de frații Grimm, adepți 
ai culegerii și publicării fără 
intervenții care le-ar altera 
frumusețea, W. Hauff scrie 
basme în care inspirația fol-

lui rau al pădurii, Michel O- 
landezul. Acum are bani, își 
poate satisface orice capri
ciu, dar este nefericit, uscat 
sufletește, disprețuit do oa
meni. Iși va recîștiga inima 
cu ajutorul duhului cel bun 
și va munci de acum cirțstil, 
fapt care-i va aduce și feri- 
c irca. Basmul se clădește pe 
o metaforă antitetică: inimă 
caldă și inimă rece. Inima 
calda semnifică cinstea, res

trale doar feeria poate comu
nica exact fondul de idei al 
basmului, altfel montarea este 
un eșec. Regizorul Marcel 
Șoma n-a realizat acest cel mai 
important, dar și cel mai di
ficil, element : atmosfera care 
să transporte spectatorul în- 
tr-un univers in care totul e 
posibil. Scenele se succed ne
diferențiate, personajele nu 
sînt caracteriz.ate pregnant 
iar spectacolul este șovăitor

este sărăcită în me- 
etic robust.
Teatrul din Pelro-

C r o n i
rlorică se simte mai puțin.' 
intr-o 'imbă aleasă dar acce
sibilă și plină dc farmec. 
„Inimă rece" (alături de „Muk 
cel mic") este cunoscut la 
noi atit din traducere cît și 
dintr-un mai vechi film. Ac
țiunea se petrece in Pădu
rea neagră, ținut din sudul 
Germaniei. Peter Munk, fiul 
unui sărac cărbunar ce trăia 
din vînzarea mangalului, piz- 
muiește pe cei care duc o 
viața ușuratică, ajungînd să-și 
disprețuiască munca și dorind 
o înavuțire rapidă. Iși amin
tește de o legendă locală ca
re vorbea despre 
de sticlă, duh bun 
tronează meșteșugul 
acolo, sticlăria, și 
anumiți oameni.
de sprijinul omulețului care-1 
îndeamnă spre cumpătare, în
țelepciune și cinste, Peter 
Munk își vinde inima duhu-

a-

Omulețul 
care pa- 
răspîndit 
ajută pe

Nemulțumit

pectul și dragostea pentru om 
și muncă, singurele surse ale 
fericirii. Ignorînd aceste ca
lități umane, individul se 
lienează, izolîndu-so intr-o
iluz.orie fericire care se des
tramă asemenea unui vis, Pe
ter Munk, trecînd prin ex
periențe dureroase, află 
doar munca cinstită dă 
existenței.

,Inimă rece", ca 
basm, are un generos 
de idei cu valabilitate 
mereu actuală. Acesta . 
da o bună substanță pentru 
un spectacol care să se adre
seze nu numai tinerelului. 
Dar reprezentarea scenică a 
basmului trebuie să fie inge
nioasă pentru a crea, în 
primul rind, atmosfera în care 
elementele fantastice să alter
neze cu cele realiste, unite 
astfel incit să dea o unitate 
de ton. Dintre formulele tea-

că 
sens

orice 
iond 
etică 

poate

din lipsa uneî concepții adec
vate.
este 
care 
mina 
ternică.
ciozitatea se țin lanț : intîlni- 
rea lui Peter Munk cu duhu
rile pădurii ; introducerea ne
justificată scenic a Lisbeth-oi, 
scenele groase de la circiu
mă ca și călătoria lui Peter 
(reprezentată prin dansuri, 
imperfecte, și muzică) etc. Ne
inspirate sint costumele și 
decorul (semnate de Virgil 
Popa) care pot contribui sub
stanțial la izbutirea spectaco
lului ca, de altfel, și eclerajul. 
Regizorul putea interveni 
în condensarea
muzicale pentru ca spectaco
lul să cîșlige in densitate. Da
torită acestor slăbiciuni 
concepție (ca și a altora 
mărunte, dar importante) „Ini-

Singura scenă reușită 
apariția sticlarilor, 
vocea,
crează

Stingăciile și

mișcarea 
o irapresi

$i
momentelor

de 
mai

mă rece" 
sajul său

Pentru
șani, montarea acestui basm 
este costisitoare : aproape toa
ta forța actoricească este cu
prinsă in distribuția numeroa
să facînd necesară și o li- 
qurație foarte bogată. Compo
zițiile nu sini deosebite. Doar 
Mihai Clita (Peter Munk), 
Ștefania Donca (Mama) și Eu
genia Papaiani (Lîzbeth) ies 
in relief; Ilie Ștefan (Omule
țul de sticla) se remarcă prin 
giumbușlucuri inutile iar Flo
rin Plaur (Michel Olandezul) 
iși construiește rolul doar cu 
vocea. Neadincirea psihologi
că e un fapt aproape generai 
de unde și lipsa de contur 
a personajelor, stridențele. In
tr-un cadru echivoc se miș
că' personaje ale căror acțiuni 
dezordonate nu conving.

Neslujită de mijloace de 
reprezentare adecvate, premie
ra „Inimă rece" a Teatrului 
din Petroșani constituie o ne
reușita artistică ce se răs- 
frînge și asupra conținutului 
etic al dramatizării. Se dove
dește, o dată mai mult, ce 
responsabilitate apasă asupra 
regizorului, a cărui concepție 
artistică poate 
sufletească 
spectacol 
lucrat mult 
vertențe
periență din care teatrul tre
buie să 
mească repertoriul în 
direct proporțional cu 
artistice existente.

activitatea cultural- 
cativă și artistica de 
ă din Valea Jiului 

constata o 
de concepție, o 
mai. exactă a necesităților re
ale ale omului și, in consecin
ță se oferă acțiuni bogate in 
conținut și cu eficiență. Dar a- 
ccst proces nu este lesnicios, 
înaintează greu datorita fap
tului că în unele locuri doar 
directorul clubului este au
torul programului de activi
tăți, consiliile de conducere 
avind doar o viață formala. 
In aceste condiții sînt eviden
te atit sărăcia tematică cit și 
deteriorarea relațiilor dintre 
club și locuitori între care 
iu se mai stabilește un dia
log trainic. De fapt sfera de 
muncă a instituției de cultură 
este mult mai cuprinzătoare: 
trebuie să cunoască nu numai 
„temperatura" spirituală a lo
calității și să-i răspundă în 
consecință, ci să orienteze 
interesul general, să-l mode
leze prin forme organizatorice 
mai atractive, potrivit cerin
țelor societății noastre. Ast
fel trebuie conceput rolul de 
factor educativ.

Clubul sindicatelor din Pe
trila dovedește in mod con
stant o ciudată inactualilale 
în concepția activității gene
rale. Analizînd planul lunar 
reiese că divertismentul este 
latura care se bucură de cea 
mai susținută atenție: joi ale 
tineretului (la care se mai 
prevăd acțiuni de tipul „Etică, 
educație, cultură”, „Cum știm 
să ne distrăm" etc. imprecise 
și nedeterminate), seri cultu- 
ral-distractive. Activitățile cu 
miez sint minime, concepute 
in mod rigid și avînd o tema-

restructurare 
determinare

tică arbitrară. In 12 ianuarie 
s-a prevăzut o consultație — 
„Educația științifică, ateistă a 
maselor, cerință a umanismu
lui socialist". Dincolo de a- 
ceastă formulare imperativă

se află o totală neindemnare 
si necunoașterea muncii de e- 
ducare științifică, a posibilită
ților formale, diferențiate pen
tru anumite categorii de oa
meni, care nu numai că tre
buie să transmită un volum 
de cunoștințe, dar să formu
leze și convingeri, modificări 
de atitudine. Eficiența acestei 
„consultații" nu poate fi de- 
cît nulă. O altă temă care 
mustește de... generalități este

cu-Librăriile vor primi 
rind ultimele apariții 
editoriale, ilustrînd toa

te genurile de carte, de la li
teratura beletristică, științifică 
sau tehnică, la volumele de 
îrtâ românească și universa
lă.

Monumentala lucrare sem
nată de Virgil Vătășianu „Is
toria artei europene — arta 
in perioada Renașterii", care 
a văzut lumina tiparului la 
Editura Meridiane, constituie 
o contribuție românească a- 
preciată îd domeniul teoriei» 
criticii și istoriei artei univer
sale. Pornind de la o prezen
tare a Renașterii și artei euro
pene in secolul al XVI-lea, 
lurrarea oferă o analiză com
plexă a arhitecturii, sculpturii, 
picturii si a celorlalte arte în 
c adrul principalelor școli și in
fluenta acestora asupra dife
ritelor țări europene, printre 

jre și tara noastră. Textul 
este însoții de 400 de repro-

duceri alb-negru și color.
„Pictura românească in ima

gini", studiu de sinteză întoc
mit de Dan Grigorescu, Vasi- 
le Drăguț, Marin Mihalache 
și Vasile Florea, apărut pînă 
acum in limbile română, fran
ceză, engleză, germană și rusă 
iși propune ca, prin cele peste 
1 000 de rej roduceri să pre
zinte. de astă dată, cititori
lor de limbă maghiară, prin- 
ipalele momente și persona

lități ale picturii noastre din 
diverse epoci.

Caracteristicile românești ale 
așa zisului „Stil 1 900" apă
rut in arta universală la in- 
ceptul secolului nostru 
cele mai diverse 
sint analizate de 
stantin in studiul 
1 900 in România", 
pentru imagistica 
pentru ornamentul 
arabescul decorativ, interesul 
pentru arta mobilierului sau 
atenția dată plasticii fațadelor

sub 
denumiri. 

Paul Con- 
său „Arta 
Predilecția 
simbolistă, 

vegetal,

in arhitectură sint doar cile va 
din reperele acestui stil in 
arta românească.

Sub redacția lui Cezar Lă- 
zăresr o. Editura Meridiane a 
scos de curînd de sub tipar 
o amplă lucrare „Arhitectura 
româneasca in imagini". Stu
diul prezintă etapele mai im
portante ale evoluției acestei 
arte, personalitățile care prin 
creația lor i-au 
perspective.

Tot la Editura 
apare in limbile 
germană, volumul 
— monumente istorice 
artă" alcătuit de Adrian Vic
tor, Ion Buftea și Petru Lupan.

In domeniul beletristicii uni
versale, Editura Univers oferă 
cititorilor creații aparținînd 
celor mai diverse genuri șl 
epoci, de la literatura antichi
tății — „Tristele și Ponticele*' 
de Ovidiu. ediție bogat ilus
trată de Mircea Dumitrescu, 
in traducerea lui Teodor Naum

— pină la literatura contem
poraneității : „Amintiri de la 
curtea cu juri și Sechestrata 
din Poitiers" de Andre Gide 
sau studiul lui Rene Girard

deschis noi

Meridiane va 
română si 

„România 
și de

și

•au nu să în- 
o piesă. Acest 

lără stil, deși s-a 
la el, plin de inad- 
hibrid este o ex-

învețe să-și întoc- 
raport 
forțele

T. SPATARU

ani de la nașterea abatelui 
Prevost, o nouă ediție a ro
manului său Manon Lescaut", 
intr-o prezentare grafică rea
lizată de Octav Grigorescu.

[ D I I 0 II H L E
intitulat „Minciuna romantic ă 
șl adevărul romantic", celebru 
în critica franceză 
război, remarcabil 
riu al principalelor 
romanului modern, 
literatura franceză.
cu prilejul împlinirii a 375 de

dv după 
comenta- 

valori ale 
Tot din 
a apărut

Colecția „Orfeu" a Editurii 
Univers se îmbogățește cu o 
ediție bilingvă româno-rusă a 
operei poetului Ivan Bunin, 
distins cu premiul Nobel în
tre cele două războaie mon
diale.

Un interesant „Eseu asupra

Slsternati- 
teriloriului si proteja- 
meclEului ambiant. 

oare, această problemă

„Relația om-medlu. 
zarea 
rea 
Este.
atit de importantă la Petrila 
unde, doar după clteva minu
te de mers Io afli în mijlocul 
naturii ? Faptul că problema
tica specifică localității nu 
intră în atenția celor respon
sabili de activitatea culturală 
este un indiciu sigur că rea- 

nu e 
petri- 
rațio- 
merg 
la o

litatea din Petrila nici 
cunoscută. Evident că 
leanul face următorul 
nament: de ce să mai 
la club pentru a asista 
■ onferință despre om și mediu 
cînd o pot asculta, mai do
cumentat, la televizor sau la 
radio ? Nici aspectele de pro
ducție, specifice minei 
preparației, nu se bucură 
mai mult interes. Astfel 
aici 
„Orientări 
friectivelor 
logii noi, moderne de exploa
tare..." Și mai poale fi vorba 
de eficientă culturală ?

Hotărît lucru, la clubul 
Petrila nu s-a întreprins 
mic pentru a fi cunoscuta 
nia locuitorilor, pentru a 
detecta sfera de inteTese. 
cesități și preocupări speci
fice. Interesant este că aceas
tă optică este însușită și de 
comitetele de partid, U.T.C. și 
sindicat care o aprobă cu 
seninătate. Există o necesitate 
de primă importanță la clubul 
din Petrila : abandonarea a- 
cestei atitudini culturale, sim
plistă și ineficientă educativ 
in favoarea responsabilității, 
in spiritul programului de e- 
ducație socialistă elaborat de 
partid și însușit de fiecare 
dintre noi.

sau 
de 
și , 

întîlnim generalități: 
în proiectarea o- 
miniere. Tehno-

din 
ni-

ne-

S. T.

creației artistice — Contribu
ție la o estetică dinamică" va 
apare în limba franceză sub 
semnătura lui Liviu Rusu, iar 
Ion Ianoși, în cartea sa „Ro
manul unui oraș", înfățișează 
istoria literară a Leningradului 
de azi prin viața și opera ce
lor mai cunoscuți 
care au trăit aici: 
Lermontov, Gogol, 
Dostoievski, Maiakovski.

Peste 50 de interviuri luate 
de Beke Gyorgy unor scri
itori români și maghiari vor 
apare curînd în Editura Kri- 
lerio, în volumul „Fără in
terpret", tipărit in cele două 
limbi, iar mai multe reporta
je, aparținînd unor scriitori 
maghiari vor fi adunate in 

/culegerea „Salul contempo
ran".

— Planul Editurii Științifice 
pe acest an cuprinde un în
semnat număr de lucrări din 
diverse domenii ale activității

scriitori 
Pușkin, 
Tolstoi,

de cercetare. El reflectă preo
cuparea editorilor de a pune 
la dispoziția celor interesați 
un bogat material informațio
nal, corespunzător cerințelor 
actuale ale dezvoltării vieții 
economice» sociale și cultura
le in țara noastră.

Consemnăm în acest sens 
viitoarea apariție a unor lu
crări de un real interes teo
retic și practic cum sint; 
„Prospectarea și previziunea 
pieții interne" de C. Florescu 
și D. Patriche, „Coordonarea 
relațiilor financiare și de cre
dit" de A. Babe, „Conducerea 
«întreprinderilor și organiza
rea serviciilor" de 1. Puiu etc. 
Discipline ca filozofia, socio
logia, psihologia, logica sint 
prezente pe agenda editurii 
atit prin studii și cercetări ori
ginale — „Progresul moral" 
de Constantin Vasile, „Titu 
Maiorescu — filozof și teore
tician al culturii" de Simion 
Ghiță, „Etica lui Kant" de N.

Belu — cit și prin traduceri 
din Platon, Schopenhauer.

Istoria va fi ilustrată, la 
rîndul său, dc mai multe lu
crări care tratează perioade 
de mare complexitate din tre
cutul poporului nostru. Men
ționăm dintre acestei „Contri
buții la istoria științei și teh
nicii în Țările Române in se
colele XV-XIX" de C.C. Giu- 
rescu. „Țara Românească in 
secolele XIV-XVI" dc Dinu 
Giurescu, „Dicționar do isto
rie a României" și altele. In 
aceeași editură urmează să 
apară lucrări privind aflica- 
•țiile laserilor, chimia com
pușilor organometalici, polua
rea și protecția mediului, bio- 
mcteorologia, relieful Români
ei, peșterilor din țara noastră 
etc.

Un alt capitol al planului 
editorial se referă la dicțio
nare, cursuri și manuale cen
tru studierea limbilor străine.

(Agerpres)
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CONFERINȚA
JUDEȚENE

ORGANIZAȚIEI 
DE PARTID

(Urmare din pag. 1)

OSII 2 dm cadrul C.&. Hu
nedoara. Maria Mitrofan, pro
fesoară, dire.i ..r< , Scolii u.- 
nerale nr. 4 Deva. Ghmrehe 
Vasiu. pFLm-seol ir ai Co
mitetului municipal de perlld 
Hunedoara, președintele Co
mitetului executiv al Cons- 
Jiului popular municipal. Ilie 
Xndsrel. Jurnalist, secret 'rnl 

Comitetului dr port id al sex - 
ției furnale. Uzina ..Victoria 
Calnn, David l-aznr. secret t 
al Comitetului județean de 
partid. Pocea Brincovesmu,

torn nl sindicatelor.
Raportul comisiei de vali

dare a fost prerontat de to
varășul David Ubz&t. Cnvîn- 
tul, dc înaltă răspundere par

tinică al participant Uor la 
decbateri a exprimat, do la 
tribuna conferinței, hotârirca 
și angajamentul organizației 
județene de partid, a celor 
peste 74 000 de comuniști, a 
oamenilor muncii hunedorem 
— români, maghiari, germani 
sj de a’te naționalități — de a 
face totul pentru a da viață 
sarcinilor ce revin Hunedoa
rei din mărețul program C- 
l.il’Oi îl dc Congresul al N-lea 
și Conferința Națională a 
partidului, de a munci șl ac
ționa în spiritul hotărârilor 
PI- narci C.C nl P.C.R. din 
noiembrie 1972 pentru a în
de»1 ini exemplar planul nc 
anul în curs și a crea astfel 
< audițiile înfăptuirii înainte 
dc termen a prevederilor 
cincinalului.

Prin qift'ul lor. < omuniștil. 
locuitorii acestor străvechi și 
prospere meleaguri și-au ma
nifestat încrederea șț adeziu
nea deplină față do întreaga 
politică internă si externă a 
partidului și statului nostru, 
cea mai aleasă considerat ic 
față dc activitatea neobosită 
desfășurată de conducătorul 
iubit al partidului și sta
lului. to\ .irdșul NICO1 AF 
CEAUȘESCU, i onsacrată creș
terii prestigiului României în 
lume și n contribuției ei 
la soluționarea marilor pro
bleme nlo contemporaneității. 
Întâmpinat cu vii aplauze. a 
luat, cuvântul. în încheierea 
dt -baterilor, tovarășul Virgil 
Troiln.

Conferința a ales, apoi, noul

lomitet județean dc p.rlid si 
comisia Județeană dc rcvirir 
l\i ,i adoptai, dc asemenea, o 
hol Ari re programul dc lu
cru. de acțiune al ‘organiza
ției județene dc partid, ,1 Iu 
turor colectivităților c’c mun
că in activitatea d< viitor, 
consacrată sporirii neîncclilc 

i contribuției județului nos
tru in opera de făurire i -o- 
< iotații noastre socialiste mul* 
lilateral dezvoltate.

Intr-o atmosferă dc puter
nic entuziasm, dc calde ova
ții In adresa partidului și 
conducerii sale, conferința a 
adoptat și adresat o telegra
mă Comitetului Central al 
P.C.R , tovarășului X’lfOl.tE 
CEAUȘF.SCU. secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român.

Comunistul Remus Oprednu unul din lăcătușii dc revizie la C.F.R. Petroșani ta
ce revizia trenului nr. 2 705 înaintea cursei. Foto: I. IICIU

Incepind de azi. Ia mina Paroșeni, minuirea lemnului in 
depozit se efectuează cu ajutorul bolinderului cu care a iost 
dotată mina. Aceasta înseamnă operativitate in trimiterea 
malerialuiui lemnos spre abataje.

Concurs de reportaje, 
portrete și însemnări

Din dorința de a stimula activitatea publicistică ’ a co
respondenților voluntari din mine, fabrici și uzine, de pe 
șantiere de construcții, din transporturi, din instituții etc., 
in prezentarea muncii și vieții omului zilelor noastre, de a 
descoperi și promova talente autentice in gazetărie, ziarul 
nostru și Filiala Uniunii ziariștilor ORGANIZEAZĂ IN 
CURSUL LINII IANl VRIE A. ( . UN CONCURS DE RE
PORTAJE. PORTRETE ȘI ÎNSEMNĂRI. Cîștigfitorilor 
concursului li se atribuie premii in obiecte, diplome și men
țiuni. Decernarea premiilor va fi făcută dc către un Juriu 
alcătuit dc Uniunea Ziariștilor și redacția noastră.

Totodată, concursul are ca scop și o preselecție a ce
lor dornici să candideze la CONCURSUL DE ADMITERE 
LA FACULTATEA DE ZIARISTICA DIN CADRUL ACA
DEMIEI „ȘTEFAN GHEORGHIU*.

Programul universității serale 
de marxism-leninism

PENTRU ZILELE DE 15, 16 și 17 IANUARIE 1973
ECONOMIE anul 111, în ziua dc luni 15 ianuarie, ora 17;
PRINCIPII Șl METODE ALE MUNCII DE PARTID 

anul II. în ziua dc marți 16 ianuarie, ora 17 ;
POLITICA EXTERNA A P.C.R. anul I în ziua dc 

miercuri 17 ianuarie, ora 17.
Cursurile pentru toate secțiile universității au loc în 

sălile cabinetului municipal dc partid.

începe sezonul corn jetiționai de schi

UN ÎNCEPUT 
MERITORIU

In cadrul întrecerii lansate de Comitetul municipal 
al U.T.C. în scopul impulsionării acțiunilor voluntar-patrio- 
tice de colectare a metalelor vechi, rezultatele obținute în 
primele zile ale anului așează în fruntea clasamentului 
următoarele organizații: pe locul I. Preparația Coroești, 
al cărei secretar este tînărul Stei ian Corobea, pe locul II, 
se situează organizația E.M. Vulcan, secretar — Marin 
Cucu. iar pe locul HI. organizația E.M. Paroșeni, secretar — 
Victor Doja. Orașul Vulcan, continuă astfel tradiția anului 
trecui, reușind pînă la ora actuală șă predea beneficiarului 
peste 270 tone dc metale vechi. •

Noi fronturi de lucru
ta mina Dilja se ailă înLr-o 

fază avansată lucrările de pre
gătire a noi fronturi de lu
cru. menite să contribuie la 
sporirea producției de cărbu
ne. Este vorba de trei abata
je cameră care vor începe 
să dea producție, din decada 
a doua a acestei luni. Răs- 
v-unzind cerințelor de a asi- 
uiira permanent linia de front

necesară îndeplinirii planului 
si. prin aceasta, condiții op
time de lucru tuturor sectoa
relor productive, conducerea 
exploatării a impulsionat, în 
mod ritmic, executarea aces
tor pregătiri. Astfel, cele trei 
abataje suplimentează în mod 
eqal și judicios, actuala linie 
de front a fiecăruia din sec
toarele productive ale minei.

Răspundem celor ce ne scriu
• ALENE FLORIN. Vul

can. Concluzia comisiei care 
v-a vizitat la locuință pen
tru constatarea situației a- 
dusă dc dv. la cunoștința re
dacției nu confirmă in între
gime „argumentele" inserate 
în scrisoare. Vi s-a dat re
partiție pentru aragaz, o da
tă cu primirea căldurii s-au 
îmbunătățit și condițiile ofe
rite de apartamentul în care 
locuiți. iar ultima problemă 
la care va referiți este regle
mentată de prevederi legale 
pe care conducerea întreprin
derii este obligată să le res
pecte.

© IOAN POPA, Petroșani. 
Intrucît prin răspunsul ce 
ne-a fost trimis de conduce
rea E.M. Dilja, nu ni s-a con
firmat existența în 1972 în 
cadrul unității a unui curs de 
calificare în meseria de lăcă
tuș, vă recomandăm să vă 
prezentați la serviciul perso
nal al minei. în măsură să 
clarifice problema dv. în lu
mina actelor normative în vi
goare.

• I. CIORTEA. Paroșeni. 
In vederea limitării consumu
lui de energie electrică la 
strictul necesar, iluminatul pe 
porțiunile de șosea din afara 
orașelor, deci și între Paro

șeni și Vulcan, a fost sistat 
dc Centrul de distribuire a 
energici electrice Petroșani, o 
dată cu alte măsuri luate pen
tru reglementarea folosirii e- 
nergiei și de către alți consu
matori. Aceasta tocmai pen
tru a putea face față cerințe
lor privind iluminatul public 
al străzilor din interiorul lo
calităților după cum ne-a pre
cizat conducerea C.D.E.E. prin 
adresa nr. 54/R trimisă re
dacției.

e ȘTEFAN BOKO, Petro
șani. Regretăm că — deși a 
trecut destul timp de cînd am 
trimis, in sinteză, serviciului 
de învățămînt din cadrul Cen
tralei cărbunelui Petroșani 
scrisoarea dv. referitoare la 
explicațiile solicitate în legă
turii cu faptul că. după ce ați 
absolvit cu media 8,55 cursul 
de mecanici mașini dc extrac
ție, mina Livezeni refuză să 
vă elibereze certificatul a- 
testator —, nu vă putem da 
un răspuns lămuritor întrucît 
precizările cuvenite nu ne-au 
fost furnizate nici în prezent. 
Dacă le mai așteptați, nu a- 
vem decît să facem și noi a- 
celaș lucru, pînă cînd servi
ciul respectiv se va hotărî în 
sfîrșil să-.și respecte obliga
țiile.

Duminică, pe pârtiile din 
masivul Paring. fruntașii 
schiului din Valea -Jiului își 
vor disputa întâietatea în 
tradiționalul concurs de des
chidere a sezonului, organi
zat dc către comisia dc spe
cialitate a Consiliului muni
cipal pentru educație fizică 
și sport. Concursul acesta 
constituie, de fapt, o primă 
verificare a pregătirilor dc 
pînă acum și preludiul com
petițiilor cu caracter republi
can ce sc vor desfășura, în 
conformitate cu calendarul

„P A R î
In împrejurimile cabanei 

Straja s-a desfășurat concursul 
dc schi din cadrul „Olimpia
dei albe a Văii Jiului — Pa
ring ’73", competiție aflată 
la a Vra ediție.

Concursul a stîrnit în rîn- 
dul participantelor un interes 
deosebit, fiecare căutînd, în 
ciuda timpului nefavorabil, 
să scoată un timp cit mai 
bun, să reprezinte unitatea 
școlară într-un mod cît mai 
onorabil. In final, concurcn- 
ții nu au avut ce regreta. Pâr
tia cu zăpadă puțină, gerul 
i-a „mobilizat" total înlr-o 
întrecere dinamică, din care 
a ieșit învingător... sportul.

Organizatorii — Consiliul

competițional. „Alpinii11 se vor 
întrece pe așa numi Ui „pantă 
de sub stâncă", în proba de 
slalom special (seniori, senioa
re, juniori, junioare și co
pii). Startul primilor' concu- 
renți sc va da la ora 10. Ne 
exprimăm convingerea că a- 
matorii dc schi și pasionați! 
excursioniști vor avea prile
jul să urmărească întreceri 
spectaculoase.

Tuturor concurenților suc
ces !

Dorcl VLADISLAV, 
președintele C.M.E.F.S.

N G ’7 3“
municipal Petroșani al Orga
nizației pionierilor — au reu
șit să dea concursului un ca
racter atractiv, interesant și 
inedit, ținînd seama dc con
dițiile specifice.

întrecerile au fost cîșligate 
de Ovidiu Hegeduș (Școala 
generală nr. 3 Lupeni), Iosif 
Iluda (Școala generală nr. 6 
Lupeni). Gheorghe Moroșan 
(Școala generală nr. 2 Lupeni), 
Gheorghe Ișvănuț (Casa pio
nierilor Petroșani). Francisc 
Schmidt (Școala generală nr. 
6 Lupeni). Rodiră Cosma 
(Școala generală nr. 6 Lu
peni).

D. CORNEA

Echipa condusă de comunistul Latkulik Francisc surprinsă in timpul studierii in colectiv a noului flux de pio- 
dticen mixtelor 10-80 mm procedeu care contribuie la Îmbunătățirea recuperării cărbunelui. Noul flux, dalorltă hăr
niciei echipei din fotografie va Intra in procesul de producție ca premieră a anului ’73.

Foto : M. HORGA

MICA PUBLICITATE
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Silaghy 

Tiberiu, eliberată do E. M. Peirila. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Vladislav 
Viorel, eliberată de E. M. I.o nea. O declar nulă.

Colectivul tipografiei din Petroșani anunță cu adîncă 
durere incelarea din viață, după o grea suferință, a to
varășului lor de muncă MARINESCU NICOLAE, muncilor 
linotipist, in virslă de -18 de ani, care timp de peste 20 de 
an! a lucrat cu devotament pilduitor pentru editarea zia
rului local.

Amintirea lui va răminc veșnic vie in memoria celo care 
l-au cunoscut și îndrăgit ca pe un admirabil coleg, și to
varăș de muncă.

înmormântarea are loc as lăzi, la ora 15. de la biserica 
ovanghelică.

de vedere
O propunere

Am trecut în nenumărate 
rinduri prin fata bufetului 
„Carpați" din Vulcan, (acela 
cunoscut de localnici sub nu
mele de „La Dincă**, in care, 
la orice oră din zj — în a- 
fara zilelor de plată — nu 
găsești mai mult de 2-3 con
sumatori) și de fiecare dată 
simțeam că îmi scapă nese
sizat un anume lucru a că
rui importantă îmi părea e- 
videntă. Lucrul respectiv, cu 
importanta respectivă mă de
termina să-mi tot găsesc mo
tivul unui nou drum prin 
partea locului. Și iată că in
tr-o zi lovit si subsemnatul 
de oiștea lui leremia, și lu
minat de o rază a luj Mercur 
(marele comerciant care ros- 
tuia treburile prin mitologie), 
m-am dumirit.

— Bună ar fi pentru noi.

cămin Ui. o alimentară in 
locul acestui bufet fără cll- 
enți, Ură program, fără rost 
— r.il-a declarai, deunăzi, un 
lin r locatar al căminului din 
apropiere.

In apropierea bufetului se 
află, intr-adevăr, căminul 
pentru nefamiliști al E.M. Pa
roșeni. Bufetul se mai afla 
totodată, 1j intrarea intr-un 
cartier cu destulă populație 
al orașului Vulcan. Se pare 
că spațiul comercial (cu ce
le câteva sticle dc rom și al
tele dc iurt pe caro le arc 
in rafturi) nu este utilizat 
după cele mai ardente cerin
țe aie locuitorilor. In aceas
tă situație, socotim că ar fi 
util să i se găsească destina
ția potrivită pe măsura ce
rințelor populației, fapt ce 
nu ar contraveni (zicem noi) 
nici cu cerințele comerțului.

Ce-ar fi dacă propunerea 
s-ar transforma în fapt ?

Controverse
Discuții aprinse a inspirat 

o anume referire critică, fă
cută zilele trecute in coloa
nele ziarului. Se spunea, cu 
prilejul unui sondaj, că chel
tuielile făcute de delegați 
pentru recrutarea fofțelor dc 
muncă, intr-un an de zile, la 
o singura mină, erau mai 
mari decit costul transportu
lui muncitorilor recrutați. Do 
aici, controverse, De aici, pă
reri pro și contra dar pentru 
că lot veni vorba, erau, re
cunoaștem, maj mult contra 
decît pro I

— E normal ca delegații 
să coste mal mult decit mun 
cilorll. s-a afirmat de către 
unii economiști. Gindițl-vâ 
spuneau aceștia, că pentru 
delegați s-a plătit transpor
tul dus șl întors, iar in plus 
și diurna, pe cind pentru

muncitori nu s-a plătit decit 
transportul la aducerea lor. 

Ne-am gindit. Ne mai gin- 
dim și azi dacă „e normal". 
Ne gîndim bunăoară, că, ia
tă, așa încep unele lucruri 
să-și schimbe fața, iar unele 
fenomene economico să-și 
piardă conținutul. Știind a- 
ceslc schimbări, și aceste 
pierderi, vom fi mai bine pre
gătiți pentru viață, și nu ne 
vom lăsa surprinși, sau cu
prinși de o prea mare mira-' 
ro cînd vom afla că amba
lajul trebuie să coste mai 
mult docil marfa ; că vom 
ciștiga in eleganță dacă vom 
purta o curea de ceas mai 
scumpă decît ceasul, sau no 
vom lega pantofii cu șireturi 
mai scumpe decît numitele 
încălțări. Continuînd deduc
țiile, intr-o zi vom afla că 
soclul unei statui conține, 
prin truda sculptorilor, mai 
multă valoare simbolică și 
o mai mare cheltuială de mă
iestrie. docil statuia însăși. 
Aceasta va li, poate, statuia 
vreunuia caro cheltuiește azi 

mai mult decit produce...
I. M.

UTECIȘTII 
sprijinitori 

devotați 
ai producției
Tinerii Pavel Gheorghe. Io

nel Făgaș. Mirean Prhop. 
Constantin Maxrr. Grigore 
Colceriu, Petru Olarii, Dumi
trii Nichifo-, Ioan Ccrglu?- 
zan. loan MArcus și alții, din 
organizația U.T.C. nr. I i 
E.M. Uricanl, au inițiat re
cent din dorința fermă dc a 
sprijini susținut producția, o 
acțiune voluntar-patriotlcă.

Cu această ocazie ei au 
descărcat un vagon dc lemne 
necesar exploatării și au sti
vuit in depozit 9 mc. dc scin
dară.

Asemenea acțiuni vor mai 
avea loc, ele constituind bu
ne prilejuri pentru educarea 
prin muncă șj pentru muncă 
a tinerilor.

întreprinderea de gospodărie 
comunală Petroșani 

angajează imediat
— un strungar
— un electrician auto
— un buldozerist
— doi tractoriști
Salarizarea în conformitate cu prevederile

H.C.M. 914/1968.

angajează urgent:
2 conducători auto cu permis de cir

culație B.C., pentru transportul produse
lor pe rutele comerciale din Valea Jiului.

Condițiile de angajare și salarizare conform 
H.C.M. 914/1968 și Legea Nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot primi zilnic în
tre orele 7 — 15 de la conducerea Fabricii dc pro
duse lactate cu sediul în Livezeni. telefon 1824.

CALENDAR
SIMBATA, 13 IANUARIE

Soarele răsare la ora 7,50 
și apune la ora /.ne
trecute din an -- 13. Zile 
rămase — 359,

EVENIMENTE

@ 1948 — A fost instituit 
ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" (25 de 
ani) @ 1949 — Marea Adu
nare Naționala a votat Le
gea sfaturilor populare din 
țara noastră © 1945 — In 
Italia a fost creată Agenția 
de presă ANSA © 1973 — 
Conferinței a conducătorilor 
partidelor socialiste (Paris 
13-14).FILME

PETROȘANI — 7 Noiem
brie ; Fuga e sănătoasă ; 
Republica ; Ferma din Ari
zona. seriile I-II ; I.ONEA : 
— Minerul Apa vie; VUL
CAN : Ultimul Iren din Gun 
Hill i LUPENI — Cultural : 
Fanfan la Tulipc ; Munclto-

resc : Dă-I înainte < owboy ; 
URICANI ; Cinci pentru in
fern. RADIO

PROGRAMUL 1. 6.00 Mu
zica .și actualități; 7.00 Ra
diojurnal; 8.00 Sumarul pre
sei; 9,30 Miorița: 9,50 Or
chestra Bob Iosifescu. 10,00 
Buletin de știri: 10,05 Melo
dii populare muscelene; 
10,20 Mici piese instrumen
tale; 10,30 Din țările socia
liste; 11,00 Buletin dc știri; 
11,05 Muzică ușoară dc Mfi- 
lineanu: 11,15 Radioclub tu
ristic; 11,35 Partidul mi-e 
mîndria — cîntece: 12.00 
Discul zilei : Frank Schobel:
12.30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal:
13.30 Radiorecording: 15.00 
Buletin dc știri: 16,00 Ra
diojurnal; 17,00 Știință, Teh
nică. Fantezie; 17,25 Ciută 
Viorica Flintașu și Arțemi- 
za Bejan; 17,45 Pagini co
rale alese; 18,00 Orele scrii: 
20,00 Zece melodii preferate; 
20,45 Consemnări; 20,50 La 
hanul melodiilor; 21.25 Mo

ment poetic: 21,30 Revista 
șlagărelor; 22,00 Radiojur
nal; 22.30 Ringul dansului; 
24,00 Buletin dp știri; 0,03 
— 6,00 Estrada nocturnă:

21,50 Orășelul Copiilor mal 
mari ;

22,30 Telejurnal ;
22.40 Săptămina sportivă ;

23.00 Seară de lieduri și ro
manțe.

T V
9.00 Deschiderea omisiunii ; 

Telex ,
9,05 Rapsodia pentru nai și 

orgă cu Gheorghe 
Zamfir și Mareei Col
lier ;.

9,20 A fost odată ca nicioda
tă... „Micul toboșar" ;

9,50 Dc vorbă cu gospodine
le ;

10,05 Vetre folclorice: ..Țara 
Biliariei" — zona Beiuș- 
Vașcflu ;

10,25 Cercetări pentru viitor
11.10 Concert de estradă ;
11.35 Biblioteca pentru toți; 
12.05 Capodopere ale muzicii 

universale ;
12.50 Telejurnal ;
16.30 Emisiune in limba ger

mană i
18.15 Ritm, tinerele, dans; 
19,00 Biruit-au gîndul. Ln ani

versarea nașterii 'lui Mi
ron Cost in ;

19,20 1001 de seri i
19.30 Telejurnal ;
20,00 52 de inițiative In 52 de 

săplămini ,
20.15 Teleenclelopodia ;
21,00 Film serial : Mannix ;

LOTO
La tragerea Loto din 20 ia

nuarie 1973 au fost extrase 
din urnă următoarele nume
re cîștlgăloare :

Extragerea 1: 58. 34, 51,
14, 79, 60. 32, 50, 33. 

Fond de premii 150 526 lei. 
Extragerea u 11-a : 70, 5,

90, 20, 71, 86, 78.
Fond de premii : 603 795 lei.

VREMEA
Valorile temperaturii în

registrate în cursul zilei de 
ieri au fost următoarele:

<9 Pelroșuni; maxima 2 
grade i minima —4 grade.

@ Paring ; maxima - - 8 
grade; minima — 11 grade.

O Stratul de zăpadă la Pa
ring este de 8 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme in gene
ral frumoasă cu cer variabil, 
vini slab pînă la potrivit din 
sectorul nord — nord-vest.



simbAtA Ts ianuarie i»r»

zita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Pakistan și Iran

EHERAN 12 (Agerpres). — 
ieri, 12 ianuarie, după in- 
ierea vizitei in Pakistan, 
ședințele Consiliului de 
! al Republicii Socialiste 

îușescu, a sosit in Iran, un- 
va efectua o vizită neofiri- 

la invitația Șahinșahului 
hammad Rera Pahlavi A- 
mehr și a împărătesei Fa- 

i Pahlavi Șahbanu.
’ aeroportul Mehrabad din 

ipelele de stat ale Români
și Iranului, președintele

Dineu în onoarea oaspeților
Vineri, ia Palatul Nvavaran.

■ ■■ ■ . Moham- 
id Reza Pahlavi Aryamehr, 
împărăteasa Farah au ofe- 
un dineu in onoarea pre- 

dintelui Consiliului de Stal, 
colae Ceaușescu, și a tova-

?poarele noastre.

dineului, desfășu- 

cei doi șefi de
l toasturi.

Doresc maii intîi să urez bun
salut pe distinșii
ti, pe care avem

narea să-i avem in mijlocul
istru $i al e căror vizite au
rtat întotdicauna pecetea u-
j spirit nu

unei înțelegeri bi-
intcrnaționale. a
ul său Șahinșahul.

Cum se faice, oare, că două
ri care nu sint vecine, care
: regimuri sociale diferite pot

se înțelesiqă așa de bine?
jrincipalul motiv
ire dintre noi pro
clitică de pace, de

i națională și de
iternatională.

după-amiază. am
>u prilejul de a

b întreține îndelung cu dum-
domnule președin-

. și, odată mai mult, am con-
intelegerea noas-

i asupra probleme-
r internaționale nu va putea
*cît să du(ră la întărirea pe
ai departe a prieteniei dintre

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială a președintelui 

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, în Republica Islamică Pakistan
La Invitația președintelui 

epublicii Islamice Pakistan, 
ulfikar Aii Ehutto. președin
te Consiliului de Stat al Re- 
ublicii Socialiste România, 
lîcolae Ceaușescu, împreună 
u tovarășa Elena Ceaușescu, 
u iăcut o vizită oficială in 
akistan, între 8 și 12 ianua- 
ie 1973.
Președintele Consiliului de 

tal al Republicii Socialiste 
omânia și personalitățile care 
•au însoțit au vizitat, in cursul 
ederii lor în Pakistan, obiec- 
Ive economice, așezăminte so- 
ial-culturaie și monumente 
iîorice din orașele Islamabad, 
farbela. Rawalpindi, Lahore 
i Karachi. Distinșii oaspeți au 
ost primiți pretutindeni cu 
.aldă ospitalitate și cu mani- 
eslări de prietenie și ale sti- 
nei reciproce dintre poporul 
omân si poporul pakistanez. 
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
lomânia a exprimat admira- 
ia sa pentru succesele obți- 
îute de poporul pakistanez, in 
icurta perioadă de la obține- 
rea independenței sale, in do
meniile economic, social, cul
tural și a urat poporului pa
kistanez succese și mai mari 
in activitatea sa viitoare de 
construire a unei patrii pros
pere.

Președintele Republicii Is
lamice Pakistan a declarat că 
poporul pakistanez urmărește 
cu o mare admirație importan
tele realizări ale poporului ro
mân in dezvoltarea economi
ei sale naționale și a exprimat 
convingerea guvernului său ca 
poporul român va continua să 
prospere in viitor.

Intre președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. și președintele Re
publicii Islamice Pakistan. Zul
fikar Aii Bhutto, au avut loc 
convorbiri oficiale cu privire 
la evoluția relațiilor bilaterale 
si la unele probleme interna
ționale importante.

La convorbiri au participat : 
din partea română — George 
Macovescu. ministrul afacerilor 
externe, Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior. 
Gheorghe Oprea, consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat. Mihai Magheru, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia în Republica Islamică 
Pakistan, Lucian Petrescu, di
rector în Ministerul Afacerilor 
Externe, Iosif Pop. director în 
Ministerul Construcțiilor de 
mașini grele.

Din partea pakistaneză — 
J. A. Rahim, ministru pentru 
problemele prezidențiale, mi
nistrul comerțului și producți
ei. Mubashir Hasan, ministrul 
finanțelor, planificării și 
dezvoltării, Aziz Ahmed, se
cretar general la Ministerul A- 
iaccrilor Externe. Răii Raza, 
consilier special al președinte
lui Oamarul Islam, vicepreșe
dinte al Comisiei Planificării. 
Mumtaz A AJvie, secretar Ia 
Ministerul Afacerilor Externe. 
M. A Jafri director general 
in Ministerul Aiacerilor Exter
ne, S. A D. Bukhari, ambasa
dorul Republicii Islamice Pa
kistan in Republica Socialistă 
România.

Convorbirile s-au desfășurat

SOSIREA LA TEHERAN
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceausescu, si tovarășa Elena 
Ceausescu au fost infimpinati 
de Șahinșahul Iranului si îm
părăteasa FaTah. Cei doi șefi 
de stat își string miinile cu 
căldură si cordialitate. Preșe
dintele Consiliului de Stat pre
zintă apoi gazdelor persoanele 
oficiale române care îl înso
țesc — George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, 
Gheorghc Oprea, consilier al

In toastul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu. după ce a 
exprimat bucuria de a se re- 
intilni cu Maiestățile lor Im
periale, de a vizita din nou I- 
ranul, a apreciat ca deosebit 
de interesante convorbirile 
purtate cu Șahinșahul, in 
cursul după-amiezii.

Mentionind că intre țările 
noastre sint relații bune de 
prietenie si totdeauna au exis
tat relații bune, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus: 
Faptul că orinduirile noastre 
sociale sini deosebite nu poa
te să împiedice ca două po
poare, animate de dorința de 
a se dezvolta corespunzător 
dorințelor lor, de a fi litere 
si independente, să trăiască în 
bună prietenie cu toate cele
lalte state. Două popoare care 
doresc să colaboreze între ele, 
așa cum sint popoarele noas
tre, nu pot să nu dezvolte re
lații bune de amiciție. Sigur, 
va trebui să adaug la aceasta 
rolul important pe care Maie
statea Sa l-a jucat în dezvol
tarea acestor relații de priete
nie.

In cursul convorbirilor de 
astăzi, am putut din nou să 
constatăm că in cele mai im
portante probleme internațio
nale avem același fel de jude
cată, că sintem animați deopo
trivă de dorința de a contri
bui la afirmarea, in relațiile 
dintre state, a principiilor e- 
galității, respectului indepen- 

intr-o atmosferă de cordialita
te și înțelegere mutuală, ca
racteristică relațiilor de strin- 
să prietenie dintre cele două 
țări.

In dorința de a da expresie 
aspirațiilor de pace și înțele
gere ale poporului român și 
poporului pakistanez și de a 
dezvolta, in continuare, rapor
turile dintre cele două state, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Isla
mice Pakistan, Zulfikar Aii 
Bhutto, au semnat o Declara
ție solemnă comună cu privire 
la relațiile bilaterale și la rela
țiile cu toate celelalte state.

Ei au exprimat convingerea 
că. pentru realizarea unei 
păci trainice, este esențial ca 
toate statele să respecte prin
cipiile proclamate în aceas
tă declarație, principiile su
veranității și egalității in 
drepturi a tuturor statelor, 
respectării independenței lor 
naționale și a integrității lor 
teritoriale, neamestecului în 
treburile lor interne, renunță
rii la amenințarea cu forța 
sau folosirea forței, la exer
citarea de constringeri sau 
presiuni, reglementării dife
rendelor internaționale prin 
mijloace pașnice, pe baza 
dreptului internațional și a 
justiției, conform Cartei Or
ganizației Națiunilor Unite.

Analizând relațiile româno- 
pakistaneze. cele două părți 
au constatat cu satisfacție că 
ele au înregistrat o dezvolta
re rapidă. Părțile au căzut de 
acord că există condiții favo
rabile pentru dezvoltarea în 
continuare a acestor relații, 
corespunzător intereselor . po
poarelor român și pakista
nez. ale păcii și înțele
gerii internaționale.

Ei au exprimat, de aseme
nea. dorința de a folosi de
plin posibilitățile oferite de 
economiile în dezvoltare ale 
României și Pakistanului in 
vederea intensificării, pe baza 
avantajului reciproc, a schim
burilor comerciale, cooperării 
economice și tehnîco-științi- 
fice, a relațiilor culturale, 
precum și activităților în alte 
domenii.

In scopul asigurării unei 
dezvoltări de lungă durată a 
relațiilor economice intre ce
le două țări, părțile au ho- 
tărît să încheie un acord de 
cooperare economică și tehni- 
co-științifică, pe termen lung, 
și să înființeze o Comisie 
mixtă guvernamentală de co
operare •

Cu ocazia vizitei au fost 
semnate :

1. Protocolul cu privire la 
dezvoltarea relațiilor econo
mice dintre România și Pa
kistan, cuprinzând principiile 
convenite și modalitățile de 
cooperare.

2. Acordul intre Guvernul 
Republicii Socialiste România 
și Guvernul Republicii Islami
ce Pakistan privind transpor
turile aeriene.

3. Acordul între Comitetul 
de Stat al Radioteleviziunii 
Române și Societatea pakista
neză de televiziune. 

președintelui Consiliului de 
Stat.

La rindul său, șeful statului 
prezintă președintelui Nicolae 
Ceausescu si tovarășei Elena 
Ceaușescu pe ministrul Curții 
imperiale. Assadollah Alam, 
ministrul afacerilor externe A. 
I Ahmad Mir Fonderesky, ge
neralul de armată Djaafar Cha- 
fcghat, șeful Casei militare im
periale, și alte personalități i- 
raniene venite în întâmpinarea 
solilor poporului roman.

deniei și suveranității națio
nale, neamestecului în treburi
le interne, avantajului reci
proc, sintem animați de dorin
ța de a ne aduce contribuția 
noastră — modestă, desigur — 
la o politică de pace și coope
rare internațională. Aceasta 
face să existe o perspectivă 
bună de colaborare și in vii
tor intre țările noastre.

Trebuie să remarc cu satis
facție că, în cursul convorbi
rilor de astăzi, am putut con
stata progresul realizat în re
lațiile dintre cele două țări ale 
noastre si posibilitatea așeză-

Convorbirile dintre președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceausescu șl Șahinșahul Iranului,

Mohammad Reza
Vineri 12 ianuarie, la Pa

latul Nyavaran din capitala 
iraniană, au avut loc convor
biri între președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu și Șanhinșahul Ira
nului, Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr.

In cursul convorbirilor, cei 
doi șefi de stat au relevat 
progresul realizat în relațiile

4. Acordul intre Comitetul 
de Stat al Radioteleviziunii 
Române și Radiodifuziunea 
din Republica Islamică Pa
kistan.

Convinse de importanța și 
rolul pe care știința și teh
nologia modernă îl au in pro
cesul dezvoltării, cele două 
părți au convepit să explore
ze posibilitățile de cooperare 
în domeniul folosirii pașnice 
a energiei nucleare. In acest 
scop, ele au convenit ca orga
nele lor de specialitate să e- 
laboreze, cit mai curind, ca
drul juridic care să regle
menteze și să permită lărgi
rea relațiilor în acest dome
niu.

Cele două părți au con
venit să intensifice contacte
le la toate nivelurile. să 
facă schimb de delegații și 
experți in diverse domenii, 
pentru concretizarea posibili
tăților de cooperare.

Cele două părți au făcut 
un schimb de vederi asupra 
principalelor probleme inter
naționale actuale. Ele au 
constatat cu satisfacție că 
punctele lor de vedere coin
cid sau sint foarte apropiate 
asupra tuturor problemelor 
discutate.

Cei doi președinți au cons
tatat că au fost obținute pro
grese in îndeplinirea acordu
rilor de la Simla. Ei și-au 
exprimat speranța vă vor fi 
întreprinși. în continuare, noi 
pași în direcția normalizării 
situației în subcontinentul 
sud-asiatic, exprimînd, în le
gătură cu aceasta, convinge
rea lor că înfăptuirea unei 
păci durabile impune respec
tarea strictă a principiilor de 
drept și justiție internaționa
lă. a drepturilor și îndatori- 
lor cuprinse corespunzător in 
tratate, convenții, rezoluții 
ale organizațiilor internațio
nale și alte instrumente in
ternaționale .

Cei doi președinți au subli
niat rolul crescînd al țărilor 
mici și mijlocii în viața in
ternațională și necesitatea ca 
toate statele să participe la 
soluționarea principalelor pro
bleme ale lumii contempora
ne.

Cele două părți au subli
niat importanta pe care ar 
avea-o. pentru asigurarea și 
consolidarea securității mon
diale, adoptarea unor măsuri 
reale și efective pentru înce
tarea cursei înarmărilor, în
făptuirea dezarmării și, în 
primul rind, a dezarmării nu
cleare. Ele au afirmat, de 
asemenea, poziția lor în sen
sul desființării tuturor baze
lor militare străine, retrage
rii trupelor de pe teritoriile 
altor state.

Cele două părți au subliniat 
faptul că Republica Socialis
tă România și Republica Is
lamică Pakistan acordă o ma
rc importanța creșterii rolu
lui Organizației Națiunilor U- 
nite. astfel ca aceasta să poa
tă contribui mai eficient la 
rezolvarea problemelor in
ternaționale, la crearea unor 
condiții mai bune pentru pro
movarea cooperării, păcii și 
securității în lume.

Părțile au exprimat îngri

După ceremonia prezentări
lor. președintele Consiliului 
de Stat și Șahinșahul Iranului 
iau loc pe podiumul de onoare 
instalat pe aeroport.

Sint intonate imnurile de 
stat ale României și Iranului. 
Cei doi șefi de stat trec apoi 
în revistă garda de onoare. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de Șahinșahul Roza 
Pahlavi Aryamehr și Împără
teasa Farah, iau loc apoi In
tr-un elicopter special, îndrep- 
tindu-se spre Palatul Alb din 
Aadabad, reședința rezervată 
oaspeților străini.

români
rii lor pe o bază de lungă du
rată, ceea ce va da, fără îndo
ială, un nou impuls dezvoltării 
relațiilor noastre. Cu convin
gerea că vizitele reciproce și 
convorbirile cu Majeslatea 
Voastră au fost și vor fi întot
deauna in folosul popoarelor 
noastre, cît și al cauzei păcii 
in general, aș vrea să exprim 
speranța de a vedea pe Maies
tatea Sa și pe împărăteasa Fa
rah in România, de a putea să 
continuăm convorbirile, de a 
dezvolta în continuare relații
le de colaborare și prietenie 
între popoarele noastre.

Pahlavi Aryamehr
dintre România și Iran, pre
cum și posibilitatea dezvoltă
rii lor pe o bază de lungă du
rată și de ascensiune conti
nuă.

Au fost abordate, de aseme
nea, unele probleme actuale 
ale vieții internaționale, ex- 
primîndu-se dorința ca cele 
două țări să contribuie în con
tinuare la opera de pace și 
colaborare internațională.

jorarea față de menținerea, 
în diferite părți ale lumii, a 
unor focare de tensiune și 
conflicte armate, care cons
tituie o amenințare la adre
sa păcii mondiale. In legă
tură cu aceasta, ele au rea
firmat deplina solidaritate și 
sprijinul popoarelor lor fa
ță de lupta eroică dusă de po
poarele vietnamez.’ cambod
gian și laoțian pentru liber
tate și independență naționa
lă; Ele și-au exprimat speran
ța că actualele negocieri vor 
duce la o grabnică soluționare 
care va pune capăt războiului 
din Vietnam.

Cele două părți, trecând în 
revistă situația actuală din O- 
rientul Apropiat, au subliniat 
că se pronunță pentru o re
zolvare politică a conflictu
lui pe baza Rezoluției Consi
liului de Securitate din 22 
noiembrie 1967.

Exprimînd solidaritatea lor 
cu lupta popoarelor pentru 
libertate și independență na
țională, părțile au reafirmat 
sprijinul lor deplin pentru 
realizarea asipiițațiilor legiti
me de dezvoltare economică 
și politică de sine stătătoare 
a acestor popoare. Ele au 
reafirmat, de asemenea, ne
cesitatea lichidării rămășițe
lor colonialismului, respectă
rii drepturilor fundamentale 
ale omului și au exprimat de
votamentul lor față de drep
tul popoarelor de a-și hotărî 
singure soarta și față de în
deplinirea rezoluției O.N.U. 
în această privință.

Luînd în considerație situa
ția economică din lume, cele 
două părți au exprimat con
vingerea că este esențială în
lăturarea obstacolelor care 
frînează progresul economic 
al țărilor în curs de dezvol
tare. In acest, scop, ele au 
fost de părere că toate state
le trebuie să se bucure nes
tingherit de succesele științei 
și tehnologiei moderne și că 
trebuie create condiții favo
rabile pentru dezvoltarea co
merțului și colaborării econo
mice internaționale, fără dis
criminări, pe baze reciproc 
avantajoase.

A avut loc un schimb de 
vederi în legătură cu situa
ția actuală din Europa și 
convocarea conferinței gene- 
ral-europene pentru securita
te și cooperare. Părțile au 
exprimat speranța că efortu
rile colective vor duce la e- 
liminarea forței, vor deschide 
noi căi de cooperare și vor 
stabili principiile fundamen
tale ale relațiilor dintre sta
tele europene.

Cele două părți au subli
niat importanța contactelor 
ca mijloc de promovare a 
înțelegerii reciproce și au fost 
de acord că vizita în Pakis
tan a președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România a adus o con
tribuție valoroasă Ia întări
rea relațiilor de prietenie și 
cooperare intre țările și po
poarele lor.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au invitat pe președintele Re
publicii Islamice Pakistan, 
Zulfikar Aii Bhutto, împreu
nă cu soția, să facă o vizită 
oficială în România. Invita
ția a fost acceptată cu plăce
re. Vizita va avea loc la o 
dată care va fi convenită de 
ambele părți.

La încheierea vizitei președintelui
Republicii

MOSCOVA 12 (Agerpres). 
— La încheierea vizitei neo
ficiale a lui Georges Pompi
dou, președintele Republicii 
Franceze, în Uniunea Sovieti
că, și a convorbirilor cu Leo
nid Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., a fost dat 
publicității un comunicat so- 
vieto-francez. Convorbirile, 
menționează agenția T.A.S.S.,

Deschiderea lucrărilor 
Congresului P. C.
ds n Danemarca

COPENHAGA 12 (Ager
pres). — La Copenhaga s-au 
deschis, vineri dimineața, lu
crările Congresului al XXIV- 
lea al Partidului Comunist 
din Danemarca. La Congres 
participă numeroși delegați 
și invitați, precum și dele
gații c’e peste hotare, re
prezentând partide comuniste 
și muncitorești din Europa, 
Asia Și America Latină. La 
Congres participa o delega
ție a C.C. al P.C.R., condu
să de tovarășul Cornel Bur
tică, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. Cu prilejul des
chiderii lucrărilor Congresu
lui, conducătorul delegației 
C.C. al P.C.R. a înmînat con
ducerii Partidului Comunist 
din Danemarca mesajul de 
salut al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân.

După alegerea comisiilor 
de lucru ale Congresului. 
Knud Jespersen, președintele 
Partidului Comunist din Da
nemarca, a prezentat rapor-

I VlGlk

ANGLIA. Pretutindeni in lume continuă demonstrațiile prin care se cere ca războ
iul din Vietnam să ia sfîrșit cit mai repede posibil, spre a mai putea fi salvate mii de 
vieți și bunuri materiale de o inestimabilă valoare. In foto : Demonstrație la Londra și 
veghi organizate pentru a se pune capăt războiului Indochinez, în primul rînd al celui din 
Vietnam.
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IRAN - metamorfoze semnificative
Au trecut 10 ani de cind 

Iranul a angajat marea sa bă
tălie pentru dezvoltare, pentru 
a se afirma, dincolo de feeria 
legendelor, drept un stat in 
plină ascesiunc, conectat la 
ritmul trepidant al civilizației 
moderne. In prezent, obiec- 
tivele celui de al 5-lea
plan cincinal prevăd alo-
carea unor fonduri de
2 460 miliarde riali (32 mili-
arde dolari) pentru „sectorul
dezvol tării", subînțelegîndu-se 
prin aceasta, în special rea
lizarea unor obiective indus- 
trial-agrare de mare interes 
pentru economia națională. 
Noul plan prevede, totodată, 
că produsul national brut al 
Iranului (in prezent — 1 226 
miliarde riali) va înregistra 
o creștere de 11,4 la sută a- 
nual, ajungi nd la slirșitul 
cincinalului la 2 110 miliarde 
(1973-1978).

Puternica dezvoltare pe 
care a cunoscut-o în ultimul 
deceniu sectorul industrial a 
determinat mutații fundamen
tale in structura economică i- 
raniană. In acest sens, se poa
te aminti schimbarea raportu
lui dintre industrie și agricul
tură : ponderea agriculturii — 
60 la sută in urmă cu 10 ani, 
a ajuns astăzi la 22 la sută 
din procesul național brut, 
(deși producția agricolă a e- 
voluat favorabil, îndeosebi ca 
urmare a înfăptuirii reformei

Franceze in
s-au desfășurat într-o atmos
feră de încredere și înțelege
re reciprocă, corespunzătoare 
relațiilor dp prietenie și res
pect dintre popoarele Uniu
nii Sovietice și Franței.

O atenție deosebită a fost 
acordată evoluției situației 
din Europa, acțiunilor desfă
șurate pentru înlăturarea 
principalelor surse de încor- 

tul de activitate al G. G. 
al partidului. In continua
re. delegații vor proceda 
la examinarea situației poli
tice, economice Și sociale a 
țării și vor dezbate programul 
de acțiuni al partidului în 
lupta pentru îmbunătățirea 
nivelului de viață al oame
nilor muncii, pentru întărirea 
păcii pe continentul euro
pean și în lume. Lucrările 
Congresului vor dura trei zi
le.

La sosirea în Copenhaga, 
delegația C.C. al P.C.R. a 
fost întîmpinată de Ib Nor- 
lund și Per Kristensen, mem
bri ai Biroului Politie Și se
cretari ai C.C. al P.C. din 
Danemarca.

In după-amiaza zilei de vi
neri, tovarășul Cornel Burtică 
a avut o întrevedere cu Ivar 
Noergaard, ministru al co
merțului exterior, pentru pro
blemele piețelor europene și 
relațiile cu țările nordice. A 
fost prezent ambasadorul 
român la Copenhaga, Gheor
ghe Ploieșteanu.

agrare), comparativ cu indus
tria care, de la 15 la sută, a- 
tinge astăzi un procent de 49 
la sută. Ilustrind acest proces 
de industrializare, proporția 
populației active angajate în 
agricultură scade și ea de la 
56 la 44 la sută.
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Pilonul de bază al industriei 
iraniene continuă să rămînă 
industria petrolului ce furni
zează 85 la sută din venituri
le in devize. In mai puțin de 
10 ani, fondurile obținute din 
valorificarea „aurului negru" 
au crescut de la 308 milioane 
dolari la 1 920 000 000 dolari. In 
acest domeniu trebuie mențio
nate eforturile continue ale 
oficialităților de la Teheran 
pentru a îngrădi rolul compa
niilor străine ce acționează in 
tară și pentru a spori contro
lul statului asupra importante
lor resurse ale subsolului ira
nian.
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Aflat in netă expansiune, 
sectorul industrial se caracte
rizează atit prin dezvoltarea 
sectoarelor tradiționale cît 
mai ales prin apariția unor 
ramuri noi. Pe baza rezerve
lor de țiței, ca o nouă expre
sie a politicii de industrializa
re, crește importanta indus
triei petrochimice. Se pot a- 
minti, în acest sens, fabrica 
de îngrășăminte chimice de la

0. R. S S.
dare pe continent, pentru în
tărirea securității europene, 
pe baza intangibililâții fron
tierelor actuale, a neameste
cului în treburile interne, e- 
galității, independenței, re
nunțării la folosirea forței 
sau la amenințarea cu folo
sirea ei, asigurării condițiilor 
necesare pentru extinderea 
colaborării, mai bunei cu
noașteri reciproce, dezvoltării 
schimburilor. Comunicatul ex
primă speranța părților că va 
fi realizat un consens gene
ral în ce privește convocarea 
conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare, 
în lunile ce urmează.

L. Brejnev și G. Pomp’dou 
și-au exprimat profunda în
grijorare în legătură cu con
tinuarea războiului și a inter
venției străine în Indochina 
și și-au reafirmat speranța că 
tratativele ce se desfășoară 
în prezent vor duce neîntâr
ziat Ia o reglementare. In ce 
privește situația din Orientul 
Apropiat, părțile și-au reafir
mat sprijinul pentru rezolu
ția Consiliului de Securitate 
al O.N.U., din noiembrie 1967.

In cursul convorbirilor, a 
fost relevat progresul obți
nut in domeniul cooperării 
industrial-econ ornice și s-a 
reafirmat dorința U.R.S.S. și 
Franței de a-și dubla volu
mul schimburilor de mărfuri 
în perioada 1973-1974.

Președintele Pompidou I-a 
invitat pe Leonid Brejnev să 
facă o vizită în Franța. Invi
tația a fost acceptată, data 
vizitei urmînd să fie stabili
tă ulterior.

Shiraz, complexul petrochimic 
de la Abadan și cel de la 
Bandar Shahpur, care realizea
ză o prelucrare superioară a 
țițeiului, ob{inindu-se o gamă 
variată de produse destinate 
atit consumului intern, cît și 
exportului. Industria siderur
gică, metalurgică, constructoa
re de mașini sint și ele noți
uni in economia iraniană.
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Odată cu desființarea vechi
lor relații de producție feuda
le prin înfăptuirea reformei a- 
grare, principala preocupare a 
autorităților in sectorul agri
col s-a concretizat în dome
niul modernizării acestuia si, 
totodată, in cel al dezvoltării 
cooperativelor rurale, avind 
rolul de a sprijini economic și 
financiar țăranii împroprietă
riți. Modernizarea s-a mate
rializat prin efectuarea unor 
lucrări de irigații, construirea 
de baraje și lacuri de acumu
lare (pină in prezent au fost 
date in folosință șapte bara
je, iar alte șase sint în curs 
de construcție), prin utilizarea 
îngrășămintelor chimice și 
prin dotarea acestui sector cu 
mașini agricole mecanizate. 
(In ultimii ’ cinci ani, numărul 
tractoarelor a crescut la a- 
proape 30 000, o bună parte 
din „caii putere” de pe ogoa
rele iraniene fiind creația 
constructorilor de la Brașov).

• Lin telescop uriaș desti
nat studierii exploziilor so
lare Și a cîmpurilor magneti
ce ale Soarelui va fi cons
truit in statul Arizona, dint 
Statele Unite. Avind o Înălți
me de 2ă de metri și un dia
metru de 8 metri, noul Ins
trument a început să fie ins
talat încă din luna trecută și 
va permite, după părerea spe- 
< i iliștllor, sa fio analizate, 
în condiții superioare, radia
țiile solare, ceea ce va însem
na. în mod concret, evitarea 
unor accidente pentru noii 
astronauți.

Q La șantierele companiei 
nipone de construcții navale 
..Ishikawajima-Iiarima Hea
vy Industries", din localitatea 
Kurc, a fost terminată cons
trucția celui inai mare tanc 
petrolier din lume, „Globtick 
Tokio", cu un deplasament 
de 447 000 tone.

Nava, care la 11 ianuarie 
și-a început cursele de pro
bă în largul mării, are o lun

gime de 379 metri și o lăți
me de 62 metri, fiind dotată 
cu un motor sistem turbină 
de 45 000 cai putere. Costul 
total al construcției acestui 
gigant al mărilor și oceane
lor este de 15 miliarde yeni.

© Potrivit datelor furniza
te de Centrul național pentru 
controlul asupra epidemiilor 
al S.U.A., epidemia de ..gripă 
londoneză", care a izbucnit 
în această țară spre finele a- 
nului trecut, continuă să se 
răspîndească.

Astfel. în ultima săptămînă 
a lui decembrie trecut au de
cedat, numai la New York, 
din cauza acestei boli, 102 
persoane.

• După negocieri dificile 
între reprezentanții sindicali 
și patronat. în cursul cărora 
zeci de mii de metalurgiști din 
landul vest-german Baden- 
Wurttemberg și din alte re
giuni ale R.F. a Germaniei, 

j au participat la o serie de 
I greve de avertisment, au 
• fost încheiate noi contracte 
I colective, prin care circa 
’ 1 200 000 de lucrători siderur-
Igiștj din landul Renania de 

Nord — Westfalia și alți 
j 600 000 din landul Baden- 
I Wurttemberg au obținut sa- 
' tisfacerea unor importante 
| revendicări privind condiți- 
» ile de viață și muncă.
J © La Aden s-a anunțat că, 

| în capitala sud-yemenită se 
I desfășoară lucrările unei se- 
j siuni a Comitetului Central 
| al Frontului Național din Re- 
' publica Democratică Popula- 
| ră a Yemenului, ai cărei par- 
» ticipanți discută „situația pre- 
I zentă și viitorul revoluției 
J yemenîte44.

IDupă cum .relatează coti
dianul „Al Saura“, organ al

I C.C. al Frontului Național, 
I pe ordinea de zi a sesiunii fi- 
‘ gurează probleme privind u- 
I nitatea inter-yemenită. orga- 
* nizarea partidului Frontul 
| Național și activitatea aces- 
’ tuia în rindul maselor, precum 
| și situația economică finan- 
• ciară a țării.
i ® După o întrerupere de 
j o lună, joi au fost reluate, 
I la Nicosia, convorbirile in- 
| tercomunitare, menite să re- 
J glementeze problemele dintre 
| comunitățile greacă și turcă 
' din Cipru.

Relațiile economice dintre 
România și Iran, de altfel, sint 
deosebit de satisfăcătoare în 
evoluția lor. Ele au un carac
ter reciproc avantajos, afirma 
recent ministrul adjunct al e- 
conomiei. Aceste relații se 
concretizează, îndeosebi, prin 
participarea specialiștilor ro
mâni la realizarea unei - serii 
de importante obiective ale e- 
conomiei iraniene. In afara o- 
biectivului de la Tabriz în zo
na Mării Caspice se înaltă 
complexul forestier de la Ne
ka. Un alt complex agro-indus- 
trial se construiește la Rașth. 
Fabrica de sodă de la Shiraz, 
instalația de flotație plumb și 
zinc, proiectul hidroenergetic 
de la Saveh, șase silozuri de 
cereale, depozitele frigorifice, 
reprezintă noj și noi materia
lizări ale noțiunii de coopera
re economică româno-iraniană, 
în beneficiul ambelor părți.
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Depozitar al unor tulbură
toare mărturii ale celor citor- 
va milenii de civilizație și cul
tură, Iranul cunoaște astăzi, 
pe lingă aura legendei, poezia 
nouă, dar severă a efortului 
de innoirj și prefaceri. întrea
ga tară trăiește acum din plin 
o adevărată febră a unor sem
nificative mutații, angajindu-sa 
ferm pe calea dezvoltării și a 
progresului său.

Venera ANGHEL
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