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Sărbătorirea tovarășului 
\I(OIAl CEAUȘESCU

Dejun cu prilejul 
conferirii titlului

de Doctor Honoris Causa
împărtășind simțămintele 

de însuflețită dragoste, pre
țuire și recunoștință cu care 
întregul popor sărbătorește pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al parti
dului. președintele Consiliu
lui de Stat, la aniversarea a 
55 de ani de viată și 40 de ani 
de activitate în mișcarea mun
citorească și în rîndurile par
tidului. oameni de știință, 
artă și cultură l-au omagiat, 
sîmbătă pc conducătorul 
iubit al partidului și statu
lui nostru. în cadrul dejunu
lui oferit de Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist 
Român. Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri, cu pri
lejul conferirii titlului de 
Doctor Honoris Causa al U- 
niversitătii din București, e- 
veniment primit cu deosebi
tă satisfacție de intelectuali
tatea românească, de întreaga 
noastră națiune.

La dejun au participat to
varășa Elena Ceaușescu. to
varășii Ion Gheorghe Maurer. 
Manea Mănescu. Paul Nicu- 
lescu-Mizi". Gheorghe Pană, 
Virgil Trofin. Ilie Verdeț. 
membri și membri supleanți 
ai Comitetului Executiv, se
cretarii C.C. al P.C.R., îm- 
■preună cu soțiile.

In marea sală de recepție 
a Consiliului de Miniștri se 
aflau rectorii institutelor de 
învătămînt superior din Bu
curești si. din țară, membri ai 
Senatului Universității din 
Capitală, președinții Acade
miei Republicii Socialiste Ro

mânia. Academiei de științe 
sociale și politice, Academiei 
de științe agricole și 
silvice. Academiei de 
științe medicale, membri
ai conducerii Ministerului E- 
ducației și învâțămîntului. 
Consiliului Național pentru 
Știință si Tehnologie. Consi
liului Culturii și Educației 
Socialiste, academicieni și 
al ți reputat i savanț-i, profe
sori universitari, reprezen
tanți ai unor importante ins
titute de cercetare, scriitori, 
muzicieni și artiști plastici, 
slujitori ai teatrului și cine
matografiei. ziariști — inte
lectual1 din toate generațiile 
care ÎȘi consacră talentul, pa
siunea și întreaga putere de 
creație înfloririi culturii 
noastre socialiste, afirmării ei 
în lume.

Urîndu-i cu căldură tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
multă sănătate, fericire și via
ță îndeLungată spre binele 
poporului și al patriei, spre 
gloria națiunii noastre socia
liste. ei au ținut să-i mulțu
mească. cu toată puterea ini
mi'. pentru grija deosebită a- 
cordată propășirii învățămîn- 
htl'i1. științei, artei și culturii, 
pentru crearea unui cli
mat de manifestare plena
ră a talentelor, de valorifica
re deplină a capacităților 
creatoare. în slujba poporu
lui. a nobilelor sale năzuințe.

Toastînd în numele ’ oa
menilor de Știință, președin-
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Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarăși.
Doresc să vă mulțumesc tu

turor pentru urări și feli
citări pentru tot ceea ce ați 
rostit aici la adresa mea. a 
politicii partidului și statului 
nostru socialist.

Mi-e greu să cuprind. in 
cele ce voi spune, toate donie- 
niile pe care le reprezentați 
dumneavoastră, cei care ați 
vorbit aici sau participați la 
această masă.

Aș dori. încă o dată, să su
bliniez rolul important al în- 
vățâmintului și științei in în
treaga activitate de făurire a 
societății noi a societății co
muniste — care nu poate fi 
decît o societate bazată pe ce
le mai înalte cucerir? ale ști
inței și culturii. De aceea, 
mulțumind încă o dată neutru 
decernarea titlului de Doctor 
Honoris Causa, doresc să pro
mit că. împreună cu dumnea
voastră. conducerea partidu
lui și statului nostru va cău
ta să asigure dezvoltarea as
cendentă a învățămîntului și 
științei românești, astfel ca 
acestea să joace un rol tot 
mai important în întreaga 
activitate a societății noastre 
și. totodată, să aducă o con
tribuție mai însemnată la ști
ința și cultura universală.

De asemenea, as dori să 
menționez rolul tot mai im
portant ce revine literaturii, 
artelor plastice, muzicii, tea
trului. cinematografiei. pre
sei. tuturor mijloacelor de 
educație, în formarea omului 
nou. în înarmarea Iui cu cea 
mai înaltă cultură. cu concep
ția materialist-dialectică des
pre lume și viață. Așa cum 
am spus în nenumărate rîn- 
duri. făurirea societății so
cialiste multilateral dezvolta
te presunune si formarea u- 
nui om cu calităt; deosebite, 
cu o cultură înaintată, cu o 
concepție avansată — și. în 
această privință, toate dome
niile pe care le reprezentat! 
dumneavoastră au un rol de 
mare importantă. Doresc 
să-mi exprim convingerea că. 
în anii ce urmează. împreună 
cu clasa muncitoare, țărăni
mea. cu întreaea intelectuali
tate. cu toți oamenii muncii 
care desfășoară o intensă acti
vitate pentru edificarea si dez
voltarea bazei materiale a 
socialismului, si dumneavoas
tră. toți cei care lucrați în 
domeniul culturii și științei, 
al literaturii si ariei, veți face 
totul pentru a păși în rînd 
cu întregul popor. Tn felul a- 
cesta, veți contribui ca socie

tatea noastră socialistă să-și 
întărească și mai puternic 
coeziunea, ca omul de mîine 
să fie un om stăpin pe desti
nele sale, cu o înaltă cultură, 
cu o înaltă civilizație mate
rială și spirituală. Iată ce 
doresc să obținem — și sînt 
convins că vom obține — prin 
activitatea tuturor acestor 
sectoare de creație. (APLAU
ZE PUTERNICE).

Umanismul pe care îl creăm 
noi este un umanism nou. ba
zat pe concepția materialist- 
dialectică. care pune- mai 
presus de toate omul, colecti
vitatea. interesele generale ale 
întregii națiuni. Sînt convins 
că toți creatorii de cultură 
vor face totul pentru ca. prin 
intermediul literaturii. al 
sculpturii și picturii, al mu
zicii. al teatrului și cinema
tografiei, al celorlalte arte 
să dea expresie acestui nou 
umanism. In felul acesta, vom 
putea spune că. intr-adevăr, 
toți creatorii de frumos sînt 
alături de clasa noastră mun
citoare, că ei pășesc in rînd 
cu clasa conducătoare a socie
tății. care este cea mai uma
nistă și care făurește societa
tea cea mai umanistă din lu
me.

Iată, tovarăși, ceea ce am 
dorit să subliniez cu acest 
prilej. Doresc să vă asigur că, 
în ce mă privește, voi face 
totul pentru a sprijini, a în
curaja și a imprima această 
linie și aceste principii în 
toată activitatea noastră. Sînt 
convins că în acest fel ser
vesc cauzei construirii socia
lismului șl comunismului în 
RnmÂnia. interesele poporului 
meu. «Ic națiunii noastre so
cialiste. cauza păcii și cola
borării internaționale. (A- 
PT XT’ZE ÎNDELUNGATE).

Doresc ca, la rîndul meu, 
mulțumind Încă o dată pentru 
felicitările și urările ce mi 
le-ați adresat, să vă urez 
dumneavoastră, tuturor cadre
lor didactice, oamenilor de 
știință, artă și cultură, suc
cese tot mai mari în înfăp
tuirea aspirațiilor partidului 
și poporului nostru.

Multă sănătate și fericire! 
(APLAUZE ÎNDELUNGATE) 

Doresc ca ultimul pahar 
să-l bem pentru minunatul 
nostru popor, pentru poporul 
român — căruia să-i dorim 
viată fără de moarte — pen
tru națiunea noastră socialis
tă căreia «ă-i urăm să trăias
că in milenii. (APLAUZE 
ÎNDELUNGATE. PUTERNI
CE).

Dineul de la Casa

Ministerul Apărării Națio
nale și Ministerul de Interne 
au oferit, slmbătg seara, un 
dineu, la Casa Centrală a Ar
matei, în cinstea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat, Comandantul 
suprem al forțelor armate, cu 
prilejul celej de-a 55-a aniver
sări a zilei de naștere și îm
plinirii a 40 de ani de acti
vitate in mișcarea muncito
rească și în rindurile partidu
lui.

La dineu au luat parte to
varășa Elena Ceaușescu, to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Manea Mănescu, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Gheorghe Pană, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, membri 
și membri supleanți ai Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați 
de tovarășii general de arma
tă Ion Ioniță, ministrul apără
rii naționale, și Ion Stănescu, 
ministrul de interne, cu soțiile.

Centrală
a Armatei
Trompeții au intonat onorul 

la Comandant.
In sunetul marșului de in- 

timpinare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu urcă scările monu
mentale, străjuite de ofițeri 
reprezentind toate armele, ca
re dau onorul Comandantului 
suprem. Ca un simbol al tra
dițiilor străbune ale luptei po
porului român pentru liberta
te, pentru independență și a- 
părarea patriei, alături de o- 
fițerii armatei noastre popu
lare sint ostași in ținuta lup
tătorilor daci, oștenilor lui 
Ștefan cel Mare și Mihai Vi
teazul, militarilor primei 
armate pămintene românești, 
dorobanților de la Plevna și 
Grivița, eroilor de la Mără- 
șești si Oituz și din războiul 
antihitlerist.

In marea sală de marmură, 
tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena 
stat întîmpinați cu 
aplauze, cu urarea 
trăiască !“.

Sînt de -față adjuncți ai mi
nistrului apărării naționale și

Ceaușescu 
Ceaușescu 
puternice 

„Mulți ani

coai ministrului de interne, 
mandanți de armate, de arme 
și de mari unități, șefi ai di
recțiilor centrale, generali 
ofițeri superiori.-

La începutul dineului 
intonat Imnul de Stat al 
publicii Socialiste România.

Adreslndu-se Comandantu
lui suprem, general de arma
tă Ion Ioniță a spus:

Permiteți-mi ca, la 
aniversare a zilei de 
și la împlinirea a 4 
de activitate neobosită 
carea muncitorească și 
durile partidului, să dau glas 
dragostei nețărmurite și devo
tamentului fierbinte pe care le 
nutrește, fată de Dumneavoas
tră, armata populară și să vă 
transmit din adincul inimilor 
noastre, cele mai calde feli
citări și urări de fericire și 
sănătate.

Uniți în cuget și simțiri cu 
întregul popor, militarii de 
toate gradele își exprimă bu
curia si mîndria legitimă că 
in fruntea partidului și a tă-

și

s-a 
Re-

a 55-a 
naștere 
decenii 
în miș- 
in rîn-
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Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși,
Doresc să mulțumesc mi

nistrului apărării naționa
le, ministrului de In
terne, care, dind glas simță- 
mintelor armatei noastre și 
ale personalului din Ministe
rul de Interne, mi-au 
felicitări și urări. Ei 
primat sentimente de 
re Ia adresa mea. a 
partidului și statului.

Nu am de gind să 
prea mult. Cu două zile 
urmă m-am referit la unele 
probleme și nu este locul in 
acest moment să vofbesc des
pre activitatea și sarcinile a- 
cestor două ministere care 
au un rol deosebit de impor
tant în statul nostru socialist.

După cum știți, partidul și 
statul nostru acordă o înal
tă prețuire forțelor armate, 
fac totul și vor face și în vi
itor eforturi pentru dotarea 
lor. pentru ridicarea nivelu
lui pregătirii de luptă și po
litică al militarilor. Este ade
vărat. întreaga politică a par
tidului și statului nostru es
te îndreptată spre o politică 
de colaborare, de prietenie cu 
toate statele lumii. Depu
nem eforturi susținute pentru 
dezarmarea generală și, în 
primul rînd, centru dezarma
rea nucleară. Salutăm pașii 
înregistrați pe calea destin
derii. a lichidării conflictelor 
militare. Acționăm cu toată 
fermitatea pentru o politică 
de cooperare internațională, 
dar. totodată, sintem conști- 
enți că nu trebuie să ne fa
cem iluzii că toate lucrurile 
vor merge de la sine că este 
necesar să acționăm în con
tinuare pentru accentuarea 
destinderii în viața internațio
nală. pentru securitatea euro
peană. pentru înțelegere în 
Balcani, pentru o politică de 
pace și 
poare, 
ce în 
mare, 
facem 
cauacitatea de apărare a na- 
trieî noastre. Aceasta este o 
obligație patriotică, o obliga
ție față de viitorul poporului 
nostru șl, privind mai larg, 
față de cauza socialismului 
în general, șî, pînă la urmă, 
față de cauza promovării u- 
nei noi politici în viața in
ternațională.

Apreciem eforturile care se 
fac pentru ridicarea nivelu
lui pregătirii de luptă și poli
tice a forțelor armate și aș 
dori să adresez șl cu acest 
prilej calde felicitări tuturor 
ostașilor armatei noastre și 
să le urez succese tot mai 
mari în întreaga lor activita
te (VII APLAUZE). Desigur 
trebuie să depunem în con
tinuare eforturi — șî vreau 
să vă asigur. în numele con
ducerii de partid șl de stat, 
în numele meu personal, — 
că vom face totul pentru a 
ridica, nivelul de dotare al 
armatei noastre populare.

Nu doresc să vorbesc mai 
mult, dar fiți siguri că nu 
există moment, — aș putea 
spune, că nu există zi în ca

adresat 
au ex- 
prețui- 

politicii

vorbesc
în

connerare între nn- 
Cît timp nu se va tre- 
mod hotărît la dezar- 
noi sîn^em obligati să 
totul pentru a întări

re conducerea noastră de 
partid să nu se preocupe, să 
nu se gindească ce trebuie 
tăcut pentru a avea garanția 
că vom putea apăra, dacă va 
fi nevoie, independența, su
veranitatea, viața liberă a po
porului nostru, cuceririle sale 
revoluționare. (APLAUZE 
PUTERNICE).

Apreciem, de asemenea, ac
tivitatea lucrătorilor din Mi
nisterul de Interne. Așa cum 
nici în legătură cu Forțele 
Armate nu am vorbit de fie
care armă, nu voi vorbi nici 
in ce privește Ministerul de 
Interne pe diferite sectoare 
de activitate; fiecare își are 
rolul, importanța și misiunea 
sa _ și toate sint la fel de 
importante. Trebuie să spun 
că dăm o apreciere înaltă fe
lului în care diferite com
partimente ale Ministerului 
de Interne î$I îndeplinesc mi
siunea. Facem totul pentru a 
crea condițiile cele mai co
respunzătoare pentru ca fie
care compartiment să-și înde
plinească în cele mai bune 
condițiuni sarcinile pe care le 
are.

Desigur, organele Ministeru
lui de Interne au un rol deose
bit în apărarea proprietății so
cialiste, a vieții pașnice de zi 
cu zi a fiecărui cetățean. Așa 
cum am spus și în alte înv 
prejurări. dorim ca lucrătorii 
din Ministerul de Interne să 
aibă permanent în față poli
tica generală a partidului 
nostru, care urmărește feri
cirea și bunăstarea omului, a 
întregului popor. Deci in în
treaga lor activitate ele tre
buie să facă totul pentru a 
asigura viața pașnică a po
porului pentru a garanta le
galitatea socialistă și a face 
ca fiecare om. fiecare cetă
țean al patriei noastre să se 
simtă pe deplin in siguranță, 
să știe că nimeni și nicioda
tă nu va putea fi nedreptă
țit. dacă își face datoria, da
că este un cetățean cinstit, 
demn, al patriei sale. (A- 
PLAUZE PUTERNICE)

întreaea activitate a orga
nelor Ministerului de Interne 
trebuie să fie îndreptată nu
mai și numai împotriva ace
lora care încalcă legile tării 
care încearcă să dăuneze mer- 
sului înainte al construcției 
socialiste, independentei pa
triei, fericirii fiecărui om. 
Numai astfel vor putea spune 
că aceste organe î$i fflC* într- 
adevăr. pe deplin datoria, că 
înfăptuiesc în mod just po
litica partidului si guvernului 
Trebuie să spun că. pe an
samblu. aceste organe acțio
nează tocmai In această di
recție. (APLAUZE).

Aș dori, deci, să urez lu
crătorilor din toate comparti
mentele de activitate ale Mi
nisterului de Interne succe
se tot mai mari în domeniile 
Ia care m-am referit mai îna
inte — și să-mi exprim con
vingerea că șl în viitor aces
te organe Iși vor face pe de
plin datoria. înfăptuind nea
bătut politica partidului nos-

tru comunist. (APLAUZE PU
TERNICE).

In line, aș dori să mențio
nez, atit pentru militarii for
țelor noastre armate cit și pen
tru cei din Ministerul de In
terne că întotdeauna trebuie 
să vegheațl la apărarea Inte
reselor poporului, că datoria 
voastră supremă este de a ga
ranta Independența și suvera
nitatea patriei. Trebuie să fiți 
permanent în strlnsă legătură 
cu poporul, pentru că numai 
și numai tn strinsă legătură cu 
poporul, armata noastră, orga
nele Ministerului de Interne, 
pot fi cu adevărat puternice, iși 
pot îndeplini pe deplin misiu
nea lor. Vă urez, deci, noi 
succese in întreaga voastră 
activitate I

Doresc să urez tuturor os
tașilor și lucrătorilor din Mi
nisterul de Interne realizări 
tot mai mari în munca lor I 
Vă urez dumneavoastră, celor 
prezenți aici, tuturor celor ca
re lucrează in armată și în 
Ministerul de Interne multă 
sănătate și multă fericire I

Rog pe soțiile ofițerilor pre
zente aici, și ale tuturor ofi
țerilor, să înțeleagă că atunci 
cind ip-am referit la armată 
le-am inclus șl pe ele pentru 
că și ele sint, intr-un fel. par
te integrantă a armatei. Deci 
și soțiilor ofițerilor șl milita
rilor noștri le adresez urări de 
sănătate și fericire.

In sănătatea voastră, a tu
turor 1 (APLAUZE PUTERNI
CE. ÎNDELUNGATE).

OBIECTIVELE 
ANULUI 

1973

• RITMICITATE
• PRODUCTIVITATE
• ECONOMII

PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE

ÎN CONDIȚII DE EFICIENȚA RIDICATĂ !

colectivelor miniere
Clnci exploatări miniere din Valea Jiului și anume Paro- 

șeni, Petrila, Vulcan, Lonea și Uricani înscriu in bilanțurile 
lor de producție dinaintea încheierii ultimei decade a lunii 
ianuarie îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan la ex
tracția cărbunelui. După situațiile întocmite ieri dimineață, 
clasamentul stabilit pe baza volumului de cărbune extras 
peste planul la zi este următorul : Paroșeni — 2878 ; Petrila 

2643 j Vulcan — 1521 ; Lonea — 34 și Uricani — 13 tone

Mina Uricani 
în cadență

Două din cele trei sectoa
re de producție ale minei 
Uricani, beneficiind de o li
nie de front activă cores
punzătoare sarcinilor de

normală
plan Și ca urmare a contri
buției deosebite aduse de 
brigăzile conduse de minerii 
Gheorghe Scorpie, Jenică 
Năstase, Pavel Madaras Și

Joan Nichite, au înregistrat 
în perioada scursă de la în
ceputul anului plusuri de 
producție. Acestea sînt sec
toarele II cu o ,zestre', pî- 
nâ ieri dimineață, de 2 900 
tone, și I cu 450 tone de 
cărbune peste plan. Ca ur
mare a rezultatelor frumoa
se obținute de cele două sec
toare. mina Uricani a făcut 
primul pas, de 13 tone, care 
marchează însă pentru în
tregul colectiv al minei tre
cerea de la minus la plus, 
înscrierea minei în cadența 
cerută de onorarea sarcinilor 
de plan. I

Patru sectoare cu plusuri de producție
De la mina Vulcan am ob

ținut ieri dimineață vestea 
îmbucurătoare că plusul de 
cărbune pe exploatare se ri- 

| dică Ia 1-521 de tone subs- 
I tanță utilă. Patru sectoare, 
I respectiv, IV cu 1 560, III

cu 1 044, V cu 800 și II
412 tone de cărbune au cea 
mai apreciabilă contribuție 
la volumul de producție rea
lizat pe mină in plus de sar
cinile de plan.

Relevăm în mod expres

cu sporurile de producție 
trase în primele 26 de 
din ianuarie <?e brigăzile 
conduse de Ștefan Ga nț și 
loan Bud, de la sectorul V, 
respectiv — 210 șl 500 tone 
de cărbune.

ex- 
zile

PROBLEMELE-CHEIE ALE EXTRACȚIEI
indica- 

pro- 
su- 

. re
alizare scăzut, de numai 70,7 
la sută, s-a consemnat la lu
crările de pregătire a liniei de 
front viitoare. Nu s-a acordat 
atenția cuvenită calității căr
bunelui, produsul livrat pre- 
parației înglobînd o cantitate 
de cenușă și un conținut de 
umiditate peste normele ad
mise.

Atit darea de seamă prezen
tată cit și dezbaterile care au 
avut loc în cadrul adunării 
generale a reprezentanților sa- 
îariaților minei Petrila au 
bordat deschis și direct, 
spirit critic și autocritic, 
special ceea ce trebuie între
prins de acum încolo pentru

extrăgind peste sar- productivității muncii,careLa E. M. Petrila — mină cu
prestigioasă tradiție între uni- cinile avute, o cantitate supli- tor îndeplinit doar în
tătile economice ale Văii Jiu- mentară de 6 360 tone de căr- porție de 94,5 la
lui, s-au obținut în 1972 o se- bune — a raportat, cu mîn- tă. Un procent de
rie de rezultate meritorii 
care și-a adus contribuția 
tregul colectiv in frunte 
comuniștii: față de anul pre
cedent, prețul de cost al pro
ducției de cărbune a fost re
dus cu peste 10 lei pe tonă; 
la lemnul de mină s-a reali
zat o reducere a consumului 
specific de 4 mc, iar la che
restea de 0,7 mc raportîndu-ne 
la mia de tone extrase ; gra
dul de refolosire a armături
lor metalice a crescut de la 
60 la 71 la sută; la atelierul 
mecanic al minei planul de 
confecții a fost cu 22,7 la su
tă ; economiile dobîndite prin 
aplicarea în procesul de pro
ducție a 15 inovații. însumea
ză mai bine de 3 milioane lei. 
O remarcă aparte se cuvine 
făcută la adresa sectorului IV

la 
în- 
cu

drle pe deplin îndreptățită, o- 
norarea obligațiilor anuale la 
data de 17 decembrie 1972.

Dar, cu toate succesele re-

Adunarea generală 
a oamenilor muncii 
de la E.M. Petrila

purtate, mai ales in ultima 
parte a anului activitatea co
lectivului de muncă ai E. M. 
Petrila nu s-a ridicat la nive
lul cerințelor, al exigențelor 
actuale. Elementul de bază ca
re a afectat negativ îndepli
nirea integrală a planului de 
cărbune l-a constituit nereali- 
zarea sarcinilor de sporire a

RĂSPUNSUL

a- 
cu 
în

Traian MULLER

(Continuare în pag. a 3-a)

la chemareacolectivului de salariati al minei Petrila
♦

la întrecere lansată de către Exploatarea minieră Deva
Mobilizați de obiectivele mărețe elaborate de Congresul 

al X-lea și de Conferința Națională a P.C.R., de sarcinile 
trasate de către conducerea superioară a partidului și statu
lui, personal de către secretarul general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu ocazia vizitei de lucru făcută in Valea Jiului, 
la mina respectivă, colectivul de muncitori, tehnicieni și in
gineri de la E.M. Petrila. întruniți în recenta adunare gene
rală, se angajează să valorifice mai bine toate resursele ma
teriale și umane pe care le dețin, pentru realizarea în mod 
exemplar a sarcinilor economice încredințate unității în cel 
de-al treilea an al cincinalului.

Analizînd posibilitățile existente in cadrul sectoarelor șl 
al locurilor de muncă, adunarea reprezentanților oamenilor 
muncii, dind qlas voinței Întregului colectiv, răspunde la 
chemarea lansată de Exploatarea minieră Deva, anqajîndu-se 
să realizeze peste sarcinile de plan :

© extragerea suplimentară a 3 500 tone de cărbune ;
© realizarea întregului volum do Investiții — cu obține

rea unei economii de 700 mii lei — și a lucrărilor de pregă
tiri, în scopul asigurării liniei de front, devansarea punerii in 
funcțiune a unor obiective de investiții cu : 30 zile la suitorul 
central de aeraj șl rambleu , 90 zile ' 
blocul I, orizontul XIV B, 30 zile la 
de aeraj, blocul 1. orizontul XIV A, 
vestiră blocul O, orizontul XLV ;

© depășirea planului producției globale cu 500 mii lei și 
a producției marfă cu 500 mii lei ;

© creșterea productivității muncii pe 
productivă cu 1 tonă muncitor și an i

© extragerea a 45 mâi tone de cărbune prin introducerea 
complexelor mecanizate de susținere In stratul 3;

© sporirea vitezelor medii de avansare la lucrările de 
pregătire și deschideri cu 1 ml/lună la galerii și 0.5 ml/lună

la transversala vestică, 
transversala si suitorul 
30 zile la transversala

total activitate

la suitor, prin introducerea și folosirea mijloacelor mecaniza
te de săpare ;

• Îmbunătățirea calității cărbunelui extras cu 0.1 punc
te;

©creșterea indicelui de folosire a fondului de timp cu 
2 la sută ;

©reducerea consumurilor specifice la i lemn de mină cu 
0,2 mc/1 000 tone, cherestea rășinoasă cu 0,1 mc/1 000 tone 
Si enerqie electrică 0,1 kwh/tonă

© reducerea cheltuielilor de producție cu 100 mii lei ,
© obținerea unui beneficiu suplimentar de 160 mii lei ;
© realizarea peste sarcinile planificate a 20 ml lucrăr 

miniere executate in regie proprie ;
© sporirea exigenței tuturor salariaților pentru respec

tarea normelor de protecție și igienă a muncii. în care scop 
se va extinde inițiativa ca: „Fiecare anqajat al unității 
(ie un pion al respectării N.D.P.M."

© întronarea cadrelor tehnice șl economice in acțiune 
de invenții, inovații și raționalizări, de organizare științific, 
a producției și a muncii, astfel ca fiecare cadru tehnic să re 
zolve in cursul anului 1973, in afara sarcinilor curente de ser 
viciu, cel puțin o temă legată de perfecționarea producției

Sub Îndrumarea permanentă a organelor si organizațiilor 
de partid cu sprijinul organizațiilor de sindicat și U.TC. - 
vor spori eforturile pentru a valorifica la maximum ooter 
țialului uman $i rezervelor materiale.

Se va milita neabătul pentru permanentizarea electivele 
și limitarea fluctuației, pentru recrutarea, pregătirea și caii 
ficarea cadrelor de muncitori, maiștri și ingineri, capabili <•' 
stăpinească procesul tehnologic, utilajele și agregatele per 
fecționate. pentru mal buna orqanizare a muncii și întărire 
disciplinei in producție, răspunzînd astfel prin fapte grijii p*»t 
manente pe rare rartidul și statul o poartă minerilor.
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De la Hollywood

parc zo- 
de nord, 
iși freca

Lntînipiare 
neobișnuită 

la
Nottingham
O intîmplare neobișnuită. 

«Iar pină la urmă, din ferici
te. fără urmări tragice l-a 
scos din anonimat pe micu
țul lan Allison, in virală dc 
șapte ani din orașul englez 
Nottingham. Jucindu-se pe un 
teren de construcții, lan a a- 
lunccat intr-o groapă, unde a 
fost acoperit de o masă de 
nisip. Scos la suprafață după 
20 de minute, toate încercă
rile de a-1 salva păreau 
darnice. Inima încetase 
mai hală, așa că trupul 
a fost luat și urcat intr-o 
s|nă a salvării și trimis la 
morgă. Dar strada era plină 
de hirloape. iar la o zdrunci
nătură mai serioasă, spre stu
pefacția infirmierilor care-1 
însoțeau, micuțul lan a înce
put să respire și să-șl revină. 
După o noapte de asidue în
grijiri. starea copilului s-a îm
bunătățit

Cum pot fi 
combătuți 
vampirii

\ ampirii (niște lilieci lungi 
de îroâ 8 cm), cauzează a- 
nual moartea 
de vite din 
(din centrul 
in .Argentina 
ata 
mii 
nani zaț ia 
dezvoltare internațională pare 
S& fi găsit o metodă -prin in
termediul căreia s-a» putea 
repurta un succes sigur în 
lupta împotriva lor. Intra cit 
vampirii sînt foarte sensibili 
la substanțele otrăvitoare an-

a unui milion 
America Latină 
Mexicului pină 
de Nord) și In 

ă de asta, mai pot trans- 
■ turbarea și omului. Or- 

americană pentru

în curind, pe pistele dc schi

Zăpadă artificială
In curind, pe lista importurilor Elveției va figura 

nou produs, zăpada. — anunță agenția Associated Press 
esta este pe scurt conținutul declarației făcute duminică 

de un purtător de cuvint al companiei britanice ..Skimat", 
specializată in producția dc ..zăpadă" artificială. Utilizarea 
acestui produs este simpla. Pantele care se pretează prac
ticării schiului se ..înzăpezesc" prin îmbinarea a mii de uni
tăți de masă plastică, realizindu-se astfel o mantie de nea 
artificială. Produsul a /ost folosit pină in prezent in îm
prejurimile Londrei, unde amatorii de schi au practicat 
sportul preferat în condiții optime datorită in primul rind... 
plasticului alb.

Potrivit declarațiilor reprezentantului firmei britanice, 
in urma a trei ierni neobișnuit de blindc. produsul a de
venit deosebit de solicitat chiar și in țări ca Elveția. Fran
ța și Austria. El a anunțat, totodată, faptul că firma a sem
nat recent un important contract cu guvernul belgian pri
vind realizarea in această țară a cinci piste de schi aco
perite cu zăpadă .^Skimat".

Di'\n VHNTEI W
1**^ ^TEHNICII

ticoagulante și mai dispun și 
de obicedul de a se spăla re
ciproc, s-a ajuns la ideea de 
a stropi, cu astfel de substan
țe, cițiva vampiri prinși în 
Mexic și în Brazilia și de a 
le da apoi drumul. Urmarea 
a fost, că în regiunile res
pective numărul vitelor mus
cate de vampiri a scăzut cu 
95 la sută ;aceasta deoarece, 
fiecare vampir tratat cu ase
menea 
moartea 
semenii
tină în
posibilitatea, că animalele ar 
putea deveni, cu timpul, imuni 
față de această otravă, la 
cum s-a întîmplat și în 
zul unei anumite specii 
șobolani în Anglia.

substanțe cauzează 
a cel puțin 30 din 
săi. Trebuie să 
orice caz seama

se 
de

fel
ca
de

Record de viteză pentru turbotrenuri
Prototipul „001“ al turbotrenului francez „TGV“. care e- 

lectuează pe o cale îerată specială intre Bordeaux și Mor- 
-nx (Landes) încercări la mare viteză, a atins 304 km/h. A- 

ceastă viteză constituie un record pentru trenurile acționate 
cu turbină cu gaze.

In prealabil au iost eiecluate încercări in cursul cărora 
siteza a iost mărită treptat la 240. 260. 280 și 295 km/h. A- 
ceste încercări au avut drept scop determinarea stabilității 
(renului in timpul încrucișării cn o garnitură staționară. în
cercările vor fi continuate, urmind să se determine efectele 
aerodinamice ale încrucișării cu qarnituri care se deplasează 
in sens inse

■ 
a 
s
9
K 
a

■
Q

a

în
ORIZONTAL: i) A rămas 

casă (fig.); 2) Are priză 
casă ; 3). Serveau de mult

i casele mari. — In vilă! ; 
Pe acoperiș! — Ca urma-

• ...—... in palate I ; 5) Mer- 
? pe ghicite — E scos din 
a să. uneori, cu bita; 6) U-

șureazâ casa (fig. pL). — Su- 
: ortă multe de-a le casei ; 7) 
Sint pe capul gospodinelor...
— pene! , 8) Uitate... (sing.)...
— deschise, inundă casa — 
La geam! j 9) E de copt la 
mașina de gătit (reg.); — Din 
vadră ! — La casele înalte
•0) In pivniță I ...—— și în 
cămară! — Primul la oasă;
11) — In căsuță! — Sint în
bucătărie ...—... usluroiate ;
12) Una rare iti intră in casă 
pe ușa din dos — Ca un nu
măr la casă.

VERTICAL: 1) Și-a refăcut 
casa (fem.); — 2) Nlu-ți dă 
voie-n casă — Se ține de casa 
omului ; 3) O casă... memoria- 
!ă ; 4) La bucătărie! — Una 
înaintea casei ! — Scris pe
unele case ; 5) Cu puține case
— In cabinet 1 ; 6) Seamănă 
< u fantomele — Trece pe lin
gă casă 7) Diminutiv mascu
lin — Cutezător antic. — In ca
meră I ; 8) A pîndi — Din 
rupă ' ...—... în pivniță 1 ; 9) 
Puse la curent — Casa copi
lului ; 10) In casă, la război
— Crescuți pe lingă casă — 
Aveau case mari; 11) La zar!
— In bucătăriei se face
pentru masă ; 12) A aprinde 
focul ... la casă ; 13) E
la modă — E de-al

Niniorile rare sini din c* 
in co mal i re event* In ță
rile din Asia Mică, an ocolii 
pină *mm parte* nordică * 

Europei unde in mod noi 
mai. in prezent, ar trebui 
să fie zăpadă.

Un ttnăr 
laxindn-ne In atmosfera 

O deqrahă primăvăratecă 
tr-iin parc din Oslo.

Dezvoltarea 
energeticii 
nucleare 
poloneze

La Varșovia n lost înfiin
țat Consiliul de slat pentru 
problemele folosirii energiei a- 
tornice in scopuri pașnice, ca
re a dezbătut proiectul pro
gramului activității științifice 
in sfera cercetărilor poloneze 
de fizică atomică pînă In 1985 

Pentru început, tehnica alo- 
mi< ă va fi aplicată in noi sec
toare ale economiei naționale. 
Printre acestea, un loc de sea
mă il va deține montarea și 
utilarea primei centrale ato- 
moeleclrdce din Polonia, care 
urmează să fie dată în 
ploatare in 1980-1982. Centra
la alomoelectrică va 
straită în colaborare cu Uni
unea Sovietică, constituind 
un poligon de experimentare 
a energeticii atomice, caro la 
sfirșitui secolului va avea un 
rol hotărîtor in economia po
loneză.

Se vor continua cercetările 
fundamentale de fizică atomi

că. în primul rînd în acele 
domenii in care realizările po
loneze și-au adus un dport 
însemnat in patrimoniul ști
inței mondiale. Printre aces
tea se numără, în primul rind. 
fizica energiilor înalte și a 
particulelor elementare, 
desfășoară activitatea de cer
cetare în domeniul generato
rilor niagnetohidiodinamici și 
tehnicii plasmei.

Laborator
la 1OOO metri adîncime

Scafandrii din R.F.G, dispun 
de o nouă cameră subacvatică 
dc test, în care pot fi simu
late presiuni corespunzătoare 
adîncimii de 1 000 metri. Cel 
mai mare simulator de acest 
qen din R. F. a Germaniei a 
fost construit de o firmă din 
nordul țării pentru a fi utili
zat mai ales pe uscat. El face 
posibile testuri medicale și teh
nice de laborator, in condiții 
in mare parte conforme natu
rii. Mai întfi, scafandrii sînt 
pregătiți treptat într-un ci
lindru cu presiunea din adîn-

cimea do lucru dorită. După 
perioada de adaptare, ei co
boară cu aparatele de respi
rat in cisterna oufundată in 
apă, o sferă de otel gros de 
42 de milimetri. Presiunea in
terioară din cele două came
re poate fi ridicată pînă la 
100 at. șl corespunde atunci u- 
nef adînciml marine de 1 000 
m. Simulatorul urmează să fa
ciliteze sub observație știin
țifică acele experimente care 
slujesc pregătirii unor Impor
tante acțiuni de cufundare in 
largul mării.

r

Danii TOMOȘ

In probleme de 
artă am fost și sint 
un autodidact. In bi
roul unde lucrez, a- 
casă, peste tot unde 
mă duc. nu mă des
part de transistor. 
Cineva, nu știu ci
ne, dar important e 
că știu ce a spus, 
cea : „Viața fără 
nefacerile științei 
fără frumusețile 
tei, nu înseamnă 
mic". De aceea, dra
gii mei, ori de cile 
ori am posibilitatea, 
nu mă dau înapoi de 
a contempla un Gau
guin, un Aman, un 
Itenoir și chiar și un 
Picasso pentru că ar
ta. dragii mei, con
tribuie la... formarea 
conștiinței, la forma
rea unor ...ăăă... i- 
dealuri înaintate. De 
aceea. Beethoven, Mo
zart... ăăă... Strauss 
au fost înaintați, au 
fost oameni mari. El 
și alți mari muzici
eni, au slăvit numai 
arta, ei au fost... 
ăăă... aceia care au 
luptat pentru un i- 
deal estetic. pentru 
înflorirea artei mu
zicale. Ăștia au fost, 
dar unii profesori de 
muzică de azi... Bu
năoară, la o repetiție 
de cor unde am a- 
juns, așa ca... ăăă... 
meloman, dirijorul.

zi- 
bi-

ar- 
ni-

un profesor de mu
zică, nu făcea nimic 
pentru că, chipurile, 
n-avea tenori. Am 
rămas surprins. E- 
rau acolo vreo 40 de 
bărbați. Era mare lu
cru să-i împartă în

Imaginea vi
rusului gripei ,,A-2-England 
(42) 72" descoperit pentru 
prima oară in Anglia, așa 
cum arată mărit de... 120 000 
de ori. In prezent acest vi
rus care a Invadat inlreaga 
Europă, este analizat la la
boratorul de cercetări al t - 
niversilățll din Rasei.

...proiecte
Mark Spitz, înotătorul mi

nune al Jocurilor Olimpice, a 
refuzat o ofertă de 25 000 do
lari : i se ceruse să-și radă 
mustața pentru o publicitate 
la televiziune. A acceptat In 
schimb 10 000 dolari pentru a 
juca rolul unui dentist In
tr-un spectacol cu Bob Hope. 
Spitz speră, de asemenea, să 
ciștige 5 milioane dolari. in 
timp de doi ani, Impnimutin- 
du-șl numele unor afișe pu
blicitare : se pregătește, tot
odată, să devină actor in ill* 
mele de televiziune destinate 
celor mici și de lung metraj 
pentru cel mari.

Secret!
Cifrul casei de bani de la 

posta centrală din Mulhouse, 
de un.de au fost furate peste 10 
milioane de franci, trebuia să 
fie cunoscut doar de două per
soane. S-a dovedit însă că a- 
cest cifru era cunoscut de 24 
de angajați ai poștei, printre 
care și două femei de servi
ciu. Potrivit regulamentelor, 
cifru) trebuia schimbat la fie
care 6 luni ; în realitate însă, 
acest lucru nu se mai făcuse 
de 10 ani.

contra oboselii
la volan

Firma franceză „Niagara” a 
pus la punct un procedeu 
pentru combaterea oboselii șl 
durerilor lombare cauzate de 
șederea îndelungată la volan. 
Este vorba de o pernă de 
plastic dotată cu un motor 
electric dc 12 sau 24 volți, 
branșată de tabloul de bord 
șl care masează spatele șo
ferului. Intensitatea masajului 
este reglabilă prjntr-un roos- 
tat.

„Războiul cafelei", așa cum

Leii sint revînduți cu suprapret 
in

Proprietarul unui 
□logic din Irlanda 
Patrick Stephenson, 
miinile de mulțumire gindin* 
du-se la ideea unei adevărate 
lovituri în comerțul cu ani
male sălbatice. Calculul era 
simplu: in Marea Britanie se 
află peste două mii de lei. în 
schimb în continentul cald. în 
Africa, numărul lor este in 
continuă scădere, iar rezerva-

tiile naturale africane pentru 
a mai putea să mențină cit 
de cit speciile, pentru a nu 
fi supuse unei complete dis
pariții, trebuie să importe a- 
nimale din alte părți. Ideea i-a 
surîs proprietarului irlandez. 
< are a și vîndut Parcului na
tional din Kenya opt pui de 
lei la un preț exorbitant. El 
speră să primească in conti
nuare și alte cereri din tarile 
africane.

la închisoare
este denumit de ziarele oc

cidentale conflictul dintre producători și consumatori, este 
în plină desfășurare. Țările producătoare cer. ridicarea pre-
țului ou 1,5 tâ siiitf, mai ales din cauza recoltei slabe din 
Brazilia, țară care acoperă 35 de procente din consumul 
mondial de ca fear Țările con suma toare resping în mod ca
tegoric mărirea prețului de cumpărare, cei mai puternici 
opozianți fiind importatorii americani, aceștia avind, după 
cum se pare, cele mai puternice motive să o facă, întrucit 
S.U.A. se situează pe primul loc pe glob la consumul de 
cafea.

STIATI CA...
Reluind cercetările înce

pute In 1891, de savantul Gr. 
G. Tocilesou. un colectiv dl 
Muzeului Militar Central din 
București a scos la iveală 
relicvele oastruiui roman 
Aratele, aflate pe malul Ol
tului, in apropiere de mănăs
tirea Cozia. Potrivit unor in
scripții găsite pe zidul por
ților castrului, cetatea a fost 
construită de un detașament 
de arcași sirieni, în anul 138. 
înlocuit fiind apoi de o sub- 
unitate a Cohortei 1 Hlspa- 
norum veterana qufngenaria 
equitata. In urma cercetări

lor arheologice, s-a ajuns Ia 
concluzia că această antică 
fortificație, ale cărei ziduri 
de apărare și turnuri rămase 
în mare 1 parte intacte, sub 
stratul do aluviuni, a con
stituit un puternic bastion 
de apărare a drumului stra
tegic roman care ducea spro 
Dacia Felix, Cu toată grosi
mea zidurilor sale, castrul 
și-a găsit sfîrșitul existen
tei, înainte ca triburile da
cilor să elibere, in 245, Li
mes Alutanus, fiind acoperit 
de o revărsare neobișnuită 
a orelor rîului.

marelui artist român Constan-...ln semn de omagiu adus
tin Brâncușl, sculptorul american Tal Streeter a creat o re
plică a vestitei Coloane a Infinitului pe care a rldlcat-o In 
Connecticut ? Opera sculptorului american are 23 m înălți
me și cîntărește 25 de tone. Recent, la Universitatea din 
Craiova a fost prezentat un film realizat de studenții Uni
versității din Massachuttes (S.U.A.), in care se prezintă a- 
ceastă coloană in stil brâncușian.

eu niște cazuri! Și 
dă roade! Numai că 
tinereii ăștia veniți 
de pe băncile con
servatoarelor îl ta
chinează mereu: cică 
n-ar fi la modă, că 
nu mai e la curent

le.., muzică. Se chi
nuia, săracul, să co
pieze niște note pen
tru cor și orchestră. 
Muncă-n plus, ce. 
mai! Urechea e ba
za ! După cfteva zile 
ii văd, tot amărit.

Pledoarie pentru... artă
două ? Obținea și te
nori și ...ăă... bași. 
Chestie de inițiativă. 
Ce, parcă n-au mai 
fost și alte cazuri, la 
fel de asemănătoa
re ?! Eu, mai bine 
prefer sâ văd că o- 
mul se chinuiește de- 
cft să se tot... ăăăă... 
lamenteze că din 
stoc fi lipsesc teno
rii. Auzi, domnule! 
Păi ăștia sint rari de 
tot. Un Caruso, un 
Slezak, e greu să 
mai avem. Profeso
rii ăștia nu fac artă 
pentru artă. E de 
multe ori un invăță- 
tor mai bun decit 
un profesor de muzi
că. E sufletist, e ino
culat cu microbul 
muzicii. Mai cunosc

cu
Ei
autentic popular, chiar 
dacă nu folosește 
septima de dominan
tă. Dar nu-i înțeles.

înnoirile muzicii, 
aș ! Baliverne! E

FOILETON
Parc-ar fi o pictură 
abstractă. Și mai zic 
că dirijează in doi 
timpi in loc de trei. 
Păi. și ce-i ? Trea
ba să meargă! Să 
sune frumos. Ce se 
tot bagă-n folclorul o- 
rășenesc ? Habar 
n-au cum a evoluat 
istoricește.

li fac odată o vizi
tă, unui amic, tot

Cind 
dacă 
cauza 
alea pe care nu le-o 
fi terminat de scris, 
rn-a fulgerat cu niș
te priviri de parcă... 
vai, vai! Pină să-l 
lămuresc despre ce-i 
vorba, au trecut ci- 
teva minute. Cică, in 
limbaj mai adecvat 
se zice „știme". Ei, 
ce-i! Parcă hirțoage- 
le contează. Muzica 
înseamnă artă și nu 
birocrație. Și tot a- 
cest amic ii spunea 
la altul „de-al lui" 
că nu Știe ce să mai 
facă la cor. Eu nu-s 
artist, da-mi place 
arta, ador frumosul 
și m-am gind.it, dar 
nu i-am spus că pu-

l-am întrebat 
e necăjit din 

„ștachetelor"

tea să bage in reper
toriu soliști, menue
te, sarabande, poate 
și ceva mai săltăreț; 
o polcă. Școala la 
care învață fiică- 
mea are o orchestră 
mare și bună, putea 
să-i acompanieze 
chiar dacă-s adulți, 
că aici se vede arta 
— îmbinarea și ar
monizarea vocilor cu 
instrumentele. Nu 
m-am băgat. Mie-mi 
place să contemplu 
și nu să mă remarc. 
Arta înseamnă ta
lent și munca. Arta... 
ăăă... nu-i la-ndemi- 
na oricui. Arta dez
voltă... ăăăă... omul 
și-i formează gusturi 
estetice. Oricărei so
cietăți arta... ăăă... 
este necesară de- 
ceea arta are și 
ăăă... un trecut isto
ric de care s-au ocu
pat mart filozofi. 
Mie-mi place să dis
cut despre artă și 
filozofia ei, despre 
tainicile ad incuri ale 
ei, dar jiu cu oricine 
pentru că... dă... ma
rele și genialul nos
tru compozitor Geor
ge Enescu a spus: 
„Detest ciinii sa
vant i". Asta e ! Fără 
comentarii!

Actorul american Norman 
Gibbs care a turnat la Holly
wood plouă filni^ ,țțe succes, 
unu] i onsacrat lupleî' impotri- 
va Mafiei și altul împotriva 
contrabandei de droquri. a 
fost reținut recent pe aero
portul din Los Angeleș. ve
nind de la Acapulco. Vameșii 
iu descoperit în bagajele ac
torului... 7 kilograme de co
caina I Tribunalul loca) l-a 
condamnat la ratru ani închi
soare...

R

I

R
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Păi, să taci, frate

BATRÎNUL

Vasllo MOLODEȚ

De-o vreme-ncoace, limba nu-mi dă pace, 
(deși nu-s orator de prima clasă). 
Dar nu îmi pol impune verbul „tace", 
Nici la serviciu și nici chiar acasă. 
De cite ori văd vreo deficiență. 
(Cu-antecedente pină-n „ovul mediu") 
Simt că m-apucă-așa. ca o demență, 
Și-atit o „cînt" pină-i găsesc remediu I 
Unii — mai docți — mă iau cu-o vorbă, care 
Susține că „tăcerea, e ca mierea'*... 
Nu-i contrazic, dar eu (din intîmplare) 
Cind văd și lac, o simt „dulce** ca... fierea. 
Și, în definitiv, cred că-i nelogic, 
Să-mi „spun** părerea surîzînd sarcastic I... 
(Dacă m-aș contrazice, biologic
N-aș merita canonul cel mai drastic 1} 
Să tac ? ! — așa. cu „lacătul pe gură". 
Cind douăzeci de cereri (numărate) 
Așteaptă, cea mai limpede măsură. 
Cu „Da" sau „Nu", să fie rezolvate ?1 
Să tac ? ! — cind, de vreo lună, o problemă 
(Scăpind pe lingă „viza** adecvată) 
A pus „organul tehnic** în dilemă, 
Și-n ditamai dosar e transformată '< !
Să tac ? ! — pină și ieri într-o ședință. 
Mi-a fost răbdarea pusă la-ncercare 
De unul ce, cu „tact și iscusință" 
A-insinuat că : „peștele cel mare..." 
Să tac ? 1 Ba nu ! am să i-o „zic" în jerbe 
De spirit critic ; (nu-s eu „indulgentul") 
Oricită „tălmăcire**, in proverbe, 
Ml-ar demonstra, din nou preopinentul.

★

Pornind, de la o vorbă ce nu-mi place ; 
Dlsprețuind tot ce-i comoditate 
(In elementul care ne preface), 
Permiteți-mi să-ntreb ■ Păi. să taci, irate ? 
Mai sint destule confruntări, stringențe. 
In ritmul și in munca actuală
Motiv de drept ce. cred, că-s concludente 
Aluziile-n cronlca-ml banală.

un.de
gind.it
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Exigențele anului III al cincinalului cer: 
ANCORAREA FERMA ÎN PROBLEMELE - 

CHEIE AEE EXTRACȚIEI 
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(Urmore din pog. 1)

ca neajunsurile care mai per
sistă in activitatea colectivu
lui să fie cit mai grabnic în
lăturate. in stilul >i In meto
dele dc muncă ale comitetului 
oamenilor muncii, ale condu
cerii sectoarelor dc bază și 
auxiliare tnaj persistă o seric 
de lipsuri. Îndeosebi In ceea 
ce privește organizări a si con
ducerea procesului Ichnologic 
și este meritul dării do sea
mă, al parllclpanților care 
și-au exprimat deschis opini
ile. că au reușit să reliefeze 
convingător consecințele neli- 
nalizării unor măsuri si dc< i- 
zii luate, ale neurmărlrii cu 
toata exigența cuvenită a mo
dului cum factori cu munci de 
răspundere și-au dus la înde
plinire principalele îndatoriri.

X’c vom opri asupra proble
melor ridicate ru insistentă in 
adunare: aportul părții elec
tromecanice la desfășurarea 
procesului de extracție, apro
vizionarea cu lemn și piese 
de schimb. „Serviciul electro
mecanic a dovedit o preocu
pare insuficientă pentru revi
zia și repararea utilajelor ne- 
respectindu-se graficele..." 
ling. Marin Ridul șeful secto
rului IV). ..Mecanicii nu s-au 
străduit îndeajuns să reducă 
Umpli morți. să iacă transpor
toarele să meargă bine... Lem
nul adus in depozit transpiră 
doar rășină, abia-i tăiat din 
pădure , propun să se facă din- 
tr-o bucată creioane pentru 
ce-i care ni-1 aduc așa, ier
ni..." floachim Bodenlosz, mais
tru miner principal). ..Se lu
crează cu lăcătuși si electri
cieni cu nivel scăzut al pre
gătirii profesionale... Avem ne- 
. izuri cu transportoarele TR-2 
in ceea ce privește pinioane- 
le. lanțurile. Ar ii indicat ca 
specialiștii de la U.U.M.P. ca- 
re-s la doi pași de noi, să vină 
in mină să le vadă cum func
ționează..." țGheorghe Domni
șorii, maistru principal, me
canic șef la sectorul V). 
..Proasta iuncționare a utila
jului electromecanic ne im- 
piedică ioarte mult in realiza
rea ritmică a sarcinilor de 
plan" (Gheorge Cenaru, mais
tru miner principal). ..Lipsa 
pieselor de schimb e un ob
stacol gieu de trecut..." (Mir
cea Moldovan, maistru, șef

vi transport). „Sini lacune 
serioase In aprovizionarea cu 
piese dc schimb. Calitatea lor 

slabă 1 Centrala să deter
mine confecționarea pieselor 
dc sthimh corespunzătoare ce
rințelor4' loan Penu, șef echi
pa I>| ituși). ..Baza de apro
vizionare șl Transport nu no 
asiqură mijloacele auto pen 
trn aducerea materialelor ne
cesare șl in cantitățile solici
tate de la depozitul „Varnlța" 
rig. Cornel Bosa, director .id

iom ti ..Ne trebuie lemn us
cat la abataj, nu verde și plin 
de apă..." (Eugen Volcu. șef de 
brigadă). „Cei caro so ocupă 
nemijlocit cu aprovizionarea, 
<u controlul calității pieselor 
din centrala noastră să nu se 
supere (N.R. Și dară se supă
ră o 7), dar să-și facă așa 
cum se cuvine datoria 1 Alt
fel ne putem dispensa de a- 
jutorul lor. ‘ (Costache Luca, 
sef echipă întreținere). „In de
pozitul minei, știu eu. există 
si lemn uscat. De ce nu se 
dirijează ca lumea către fron
turile de lucru 7“ (Iile Bărbu- 
lescu. ajutor de miner).

„Graficul do revizii și re
parații, Intr-adevăr, nu a pu
tut fi respectat, din cauza lu- 
rului aproape continuu la 

fronturi, am avut pauze prea 
sc urte pentru efectuarea aces
tora, calitatea mai ales n-a 
fost cea dorită... In anul tre
cut ni s-au livrat piese de 
schimb doar in proporție de 
40 la sută... Am întreba 
F.S.H.-uI, ce ginduri are in a- 
cest sens 7 Am atenționat con
ducerea centralei, ni s-a pro
mis că se va interveni, că se 
va rezolva, dar pînă acum — 
nimic... Pentru slaba pregăti
re profesionala a efectivului 
electromecanic ne facem vino- 
vați in primul rind noi... Dar 
pentru celelalte, să răspundă 
< ino-i vinovat" (Aurel Mareș, 
inginer șef adjunct electrome
canic).

Concluziile aproape că se 
i onturează de la sine... Orga
nizarea mai bună și de cali
tate sporită a reviziilor și re
parațiilor utilajelor din sub
teran. asigurarea întreținerii 
și folosirii corespunzătoare a 
acestora, preocuparea mai res
ponsabilă pentru ridicarea ca
lificării personalului electro
mecanic care „să stea in cen
trul atenției", cum au subli
niat cu îndreptățire șeful de 
brigadă Constantin Stan și

inq. Benonr Costlnaș. șeful 
sectorului III ,sint „piese" de 
bază ale anqrcnajului cxtrac- 
țirl. Comitetul oamenilor mun
cii, lactorll In drept dc la 
conducerea resortului electro
mecanic al minei șl de la 
sectoare vor trebui să urmă
rească cu țoală atenția șl răs
punderea sincronizarea lor 
perfectă cu ansamblul. In sco
pul normalizării aprovizionării 
cu lemn a formațiilor do lu- 
i ru este necesar ca factorii dc 
conducere ai sectorului Irans- 
porl să nu mai îngăduie pre
luarea lemnului necorespunză- 
lor, iar cei de la sectorul \ 
depozit să dirijeze stocul așa 
cum se cere ! Directorul ad 
junei al minei să controleze 
cu exigență crescută eșalona
rea judicioasă a consumului 
rezervei de lemn — doar este 
sarcina lui — respeclindu-se 
prioritatea pentru materialul 
care răspunde. la momentul 
respectiv, cerințelor de cali
tate.

Referitor la asigurarea cu 
piese de schimb in număr su
ficient și la parametrii cali
tativi ccruți, biroul executiv 
al consiliului oamenilor mun
cii din centrală va trebui să 
impună direcției sale comer
ciale. B.A.T.-ulul, onorarea Ia 
timp șl corespunzătoare a co
menzilor. Furnizorii (U.U.M.P.. 
F.S.H. Vulcan etc.) să fie de
terminați in această privință 
să respecte întocmai prevede
rile contractuale.

Ce putem spune în încheie
re 7 Că prin ancorarea în pro- 
blemele-cheie de caro depinde 
reușita realizării exemplare a 
sarcinilor de plan in cel dc-al 
treilea an al cincinalului, prin 
orientarea la concret a discu
țiilor, prin participarea nume
roasă a oamenilor la dezba
teri, adunarea generală a re
prezentanților salariaților de 
la E. M. Petrila și-a atins pe 
deplin scopul.

Angajamentele, chemările 
entuziaste la întrecere pentru 
îndeplinirea înainte de termen 
a cincinalului, care s-au făcut 
auzite în plenul adunării, ne 
întăresc o convingere i colec
tivul de muncă al minei este 
capabil ca, prin eforturi sus
ținute, în viitor, să adauge noi 
carate prestigiului cîștigat.

Rindurile dc țață se oor 
o creionare a unei minți in 
prunul rind, a unei conști
ințe, a unei pasiuni

Am văzut intr-o diminea
ță de odihnă, cinci zorile nu 
de multe ceasuri se des- 
prinsescră. un tinăr cerce- 
tind cărămizile unei viitoa
re construcții. Era mindru 
și degetele-i lunecau pe cu
loarea viitorului perete. Așa 
il intilnesc mereu dc cițiva 
ani pe străzile Lupeniului. 
Printre oameni. prin minu-

tori. De la înființarea cine- 
cluhului ..AMAFII.M" din 
Lupani, acum șase ani și pi
uă astăzi, tinărul cinefil a 
străbătut labirinturile întor
tocheate și in același timp 
delicate ale artei. De doi ani 
este președintele cineejubu- 
lui.

— Prima mare satisfacție 
a mea a fost premiul II la 
Festivalul național al filmu
lui de amatori, cind cu pe
licula „Sens unic’1 am întru
nit bune aprecieri. A fost
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natele împrejurimi ale ora
lului. în subteran și in fa
brici. privind lumea, 
citul sS-i surprindă 
cațiile.

De peste 6 ani. 
Oscar cutreieră in 
bere Valea Jiului cu apara
tul de filmat in mină. Di
mineața e întotdeauna pre
zent la locul său de muncă, 
in Fabrica de stilpi hidrau
lici din Vulcan. După-amie- 
zile e prezent la filmare, in 
laboratorul său ia masa 
montaj a qineclubului 
MAFILM". E satisfăcut

„.Verbul „a 
are. dimensiuni 
nis Oscar. 
4 600 metri de 
cute prin miinile lui; 8 700 
ore de lucru efectiv cu i- 
maginea, adică 37 zile, toa
te in slujba artei de ama-

i n cer- 
semnifi-

Simonis 
orele ti

de 
„A-

munci" 
pentru Simo- 
Imaginați-vă 
peliculă tre-

ieșirea noastră definitivă 
spre succese. Ultima satis
facție : cel mai bun film al 
anului 1072, realizat de ci- 
neclubiștii amatori din țară, 
a fost declarat ..Eram co
pil" realizat de lupeneni. 
Filmul va participa in pri
măvara acestui an la un fes
tival internațional care 
va desfășura în R. P. 
gară.

...Pe Simonis Oscar nu-l 
vreau idealizat, invăluit. in 
cuvinte dulci, dar munca și 
pasiunea sa fără dimensiuni, 
merită cuvinte frumoase. 
Am stat citevo seri 
cineclubul din Lupani 
am vizionat filmele 
Simonis Oscar. Era 
ecran o caligrafie a
lorilor, o caligrafie a miini- 
lor, a minții. Totul e să-ți 
respecți pasiunea.

sc
Uti

la
Și 

lui 
pe 

cu-

Ioan GÎF-DEAC 
student

Dezbatere 

pe tema revoluției
ști ințif ico-tehnice

La Centrul de informare și 
documentare al Comitetului 
municipal dc partid a fost or
ganizată în după-amiaza zilei 
de 24 ianuarie o dezbatere cu 
tema „(Revoluția științ-lfico- 
tehnică Și implicațiile ei asu
pra de7.voltării sociale con 
temporanc", Au participat 
profesori care predau științe
le sociale în liceu, școli gene
rale și profesionale din mu
nicipiul, „Petroșani, iar ca in-

vilați și referenți tovarășii 
prof. Ionel Codreanu din par
tea cabinetului județean dc 
partid, ing. Ioan Zahar, direc
torul cabinetului județean 
pentru organizarea științifică 
a producției și a muncii, conf. 
univ. Nicolae Todericiu, de Iu 
Institutul dc mine Petroșani. 
Participant» au dezbătut li
nele implicații, teoretice și 
practice, ale revoluției știin- 
țificg-tehiiicc în Industrie, 
viața socială și ihvățămînt, 
insistmcTu-se pe fuficționali- 
tatca_ cabineteloi- de, științe 
sociale din școli în procesul 
instructiv-educativ. cu exem
plificări din specificul social- 
economic al Văii Jiului.

Consfătuire 
metodică

La Petroșani, sub auspici
ile C.N.E.F.S., a avut loc o 
consfătuire metodică a pro
fesorilor de educație fizică și 
sport, in cadrul căreia au fost 
dezbătute atît concluziile asu
pra desfășurării activității în 
cursul trimestrului I al anu
lui școlar 1972—1973, precum 
și tendințele și orientările 
actuale ale dezvoltării mișcă
rii de educație fizică și sport 
în școli.

La susținerea temelor dez
bătute au colaborat: lector 
univ. Gh. Mitrea. șeful cate
drei de educație fizică a

Oră de soliegil la Școala de muzică și arte plastice din Petroșani.
Foto; Ion LICIU

I.P.P.C.D. București și lector 
univ. P. Dragomir de la 
I.E.F.S. București.

21,50 Gala U.N.I.C.E.F. |
22,30 Telejurnal;
22,40 Duminică sportivă.

LUNI 29 IANUARIE

DUMINICĂ 28 IANUARIE

Soarele răsare la ora 7,39 
și apune la ora 17,19. Zile 
trecute din an — 28. Zile 
rămase — 337.

LUNI 29 IANUARIE

Soarele răsare la ora 7.38 
și apune la ora 17,20. Zile 
trecute din an — 29. Zile 
rămase — 336.

EVENIMENTE

DUMINICĂ 28 IANUARIE

• 1898 — A murit Ale
xandru Flechtenmacher. com
pozitor, violonist și dirijor 
român (75 de ani) (n. 1823);
• 1943 — Apare ziarul pa
triotic ilegal .România li
beră" (30 de ani); # 1918
— Consiliul Comisarilor Po
porului al U.R.S.S. a adop
tat decretul cu privire la 
înființarea Armatei Roșii :

LUNI 29 IANUARIE

• 1918 — A murit Cons
tantin I. Istrati, chimist și 
medic (55 de ani), (n. 1850);
• 1860 — S-a născut scri
itorul A.P. Cehov (m. 1904) :

FILME
DUMINICĂ 28 IANUARIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Bariera ; Republica :• 
Mesagerul ; PETRILA : Trei 
din Virginia; LONEA — 
Minerul : Dragoste și a- 
menzi : ANI NO AS A : Trei 
din Virginia ; VULCAN : 
Creierul ; LUPENI — Cul
tura! : Provincialii ; Munci
toresc : Tintin și templul 
soarelui.

LUNI 29 IANUARIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Despre dragoste ; Re
publica : Războiul subteran : 
PETRILA: Trei din Virgi
nia LONEA — Minerul 
Dragoste și amenzi : ANI- 
NOĂSA : Trei din Virginia ; 
VULCAN: Sacco și Vanze- 
tii : LUPENI — Cultural : 
Opiul și bîta ; Muncitoresc : 
Tintin și templul soarelui.

PROGRAMUL 1. 6.00 Bu
letin de știri; 6,05 Concertul

dimineții: 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; 8,08 
Ilustrate muzicale: 10,00
Radiomagaz.inul femeilor:
10.30 Succese ale discului; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
11,35 Orchestra Norrie Pa- 
ramor; 12,00 Dc toate pentru 
toți; 13,00 Radiojurnal. 13,15 
In jurul lumii cu muzica 
ușoară: 14,00 Unda veselă;
14.30 Estrada duminicală: 
15,00 Buletin de știri; 17.30 
Azi, in România; 19,00 Ra
diojurnal; 19,15 Selecțiuni 
din opereta „Merrie En
gland" de Edward German:
19.45 Recital de chitară — 
Siegfried Behrend; 20,00 Ze
ce melodii preferate : 20,35 
Noi înregistrări de muzică 
populară cu Irina Loghin;
20.45 Consemnări; 20,50 For
mațiile Phoenix și Truba
durii; 21,10 Dans. dans, 
dans; 22,00 Radiojurnal; 22,10 
Panoramic sportiv: 22,30
Pagini din opera „Tosca" 
de Puccini. 22,50 Moment 
poetic; 23,00 Muzică de 
dans; 24,00 Buletin de știri; 
0.03—6,00 Estrada nocturnă.

8,00 Gimnastica pentru toți:
8,15 Pentru sănătatea dvs.: 
8,30 Cravatele roșii;

10,00 Viața satului;
11.10 Omul și muzica lui: 
12,00 Dc strajă patriei;
12.30 Emisiune în limba ma 

ghiară;
14.30 Telex;
14,35 Avanpremieră;
l 1,40 360 d<* grade. Din sumar: 

Box — in reluare, ia ce
rerea telespectatorilor. 
Joc Frazier — George 
Foreman ;

18,15 Film serial pentru tine
ret „Plorduțl in spațiu" 
— Episodul XIV — 
.Mașina cu chip de fe
mele":

19,00 Vetre folclorice — Obi
ceiuri de iarnă dii\ 
Moldova;

19,20 1 001 de seri:
19.30 Telejurnal;
20.10 Reportajul săptămînii, 

Micronii;
20.30 Film artistic : „Aventu

rile lui Sherlock Hol
mes";

17.30 Curs de limba france
ză — Lecția a 39-a;

18,00 Telex:
18,05 La ordinea zilei — Azi, 

în județul Dolj;
18.20 Căminul;
19,00 Scena ;
19.20 1 001 de seri;
19.30 Telejurnal;
20,00 Mai aveți o Întrebare ?:
20,35 Roman foileton : „Des

tăinuire" — episodul III 
— „Revolta" ;

21.20 Revista literară TV;
22,00 24 de ore:
22.20 Teleglob;
22,40 Handbal masculin : Stea

ua — Universitatea 
București (repriza II-a).

VREMEA
Valorile temperaturii În

registrate în cursul zilei de 
ieri:

Maximele: Petroșani -|-1
grad ; Paring — 1 grad.

Minimele : Petroșani — 13 
grade ; Paring — 10 qrade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE ; Vremea se men
ține in general rece cu cer 
mai mult senin. Vîntul va 
sufla slab din sectorul sudic.

In secția dc pasleurlzare a Fabricii dc produse lactate 
Petroșani — I Ivezenl, am surprins pe muncitoarea Gabriela 
Ațolu roqlind debilul laptelui la pasteurizator.

NOTA

HALAL!
Știți care ar putea să fie... 

culmea insolenței la adresa 
celor ce sc ocupă de între- 
țiinerea curățeniei orașului 
Petrila ? Nimic mai simplu 
dc aflat, dacă ai dat cumva 
o raită prin cartierul 8 Mar
tie. Care-i, deci, culmea ? Ca 
locatarii blocului nr. 45 să 
reclame I.G.C.-ului faptul că 
salariații serviciului de sa
lubritate al sectorului din 
Petrila nu... ridică la timp gu
noiul menajer. împrăștiat in
tr-o uniformitate care pur și 
simplu exasperează, în preaj
ma a trei dintre cele patru 
laturi ale blocului lor... Asta 
ar fi culmea 1 Blocul despre 
care discutăm e situat chiar 
la poalele dealului. Intr-o la
tură are, drept vecină, clă
direa noii crese a orașului. 
In altele două — garduri ale 
sătenilor și casele acestora, 
proprietate p^rsortală. -LartUra 
principală a blocului — cea 

lin care sînt prevăzute Intră
rile — nu... admite lipsa de 
curățenie în preajmă. Dacă 
nu-ți rotești cumva privirile 
și nu ai curiozitatea de a ve
deai dacă în spatele acestui 
bloc mai este loc și pentru 
un altul, pleci bineînțeles cu 
părerea că și în acest bloc 
locuiesc buni gospodari. $i 
poate că intr-adevăr locuiesc. 
Dar acest lucru nu se vede. 
Deloc. Ce se vede în schimb ? 
O „colecție" de gunoaie de 
nedescris. Fel de fel de res
turi menajere aruncate pe fe
restre chiar lîngă pereții blo
cului, emanînd mirosuri gre
le, impiodicînd totalmente 
trecerea, grăind — cu o dicție 
perfectă — cuvinte amare la 
adresa unei evidente lipse a 
simțului gospodăresc. Parcă 
te-ai afla în incinta unei ram
pe de colectare a gunoaielor I 
Vă mărturisim sincer, așa ce
va nu am mai văzut în veci
nătatea nici unui bloc de 
locuit — locuit I — din
Valea Jiului. Se vede clar, de 
la o poștă, vorba ceea — și 
cîinii ogrăzilor din jur ou 
simțit de mult timp acest lu
cru, din moment ce Si la ore 
matinale scormonesc „nou
tățile", convinși fiind că nu 
vor eșua în tentativele lor 
zilnice de... „completare a

golurilor" — că în fiecare di
mineață ..harnice" gospodine 
(se vede că totuși nu generali 
zăm) preferă dramul cel mai 
scurt dintre... două puncte, 
nzvîrlind prin ferestre gu
noiul menajer și orice sc al 
terează la „casa omului" în 
afară, chiar sub aceste „ori 
ficii". destinate din timpuri 
imemoriale nu numai înles
nirii pătrunderii luminii cl și 
aerisirii Priveam spre acele 
ferestre și ne gîndeam : oare 
prin luna martic-aprllie (cînd 
se presupune că cerul nu va 
mai.. îneheta mirosurile dc 
prinse din Gunoaie), rum îsi 
vor aerisii apartamentele a- 
ceste gospodine ?

Și ne mai puneam o între
bare — pe care am păstra 
t-o intenționat sore a conclu
ziona aceste însemnări — cu 
aceeași adresă: totuși, nu e- 
xistă nici o amendă, ceva mai 
usturătoare, spj-e a smulge 
din anchilozare un spirit gos
podăresc amorțit de-a bine- 
lea ? Noi credem că da. Dar 
pentru aceasta" ' nevoie “ca 
ceea ce am văzut noi să mai 
vadă și alții.-

/Kdrian CONDOR

Formația de muzică ve
che a Radioteleviziunii ro
mâne a prezentai publicu
lui meloman din Petroșani 
una din capodoperele mu
zicii universale. Arta fugii 
de J. S. Each, culmea ar
tei polifonice■, ,, lucrare in 
care genialul compozitor ?/ 
pedagog demon'•t i '’n ă g,. 
versitatea combinațiilor .ta
re Se pot face la <> tdmă 
bine, aleasă și m m i, e-n 
tratată ARTA FUGII, .. 
cest edificiu sontn ~ n 
cele 14 fugi și t <atioanr 
cuprinde aproape toate ti
purile de fugă . simp/ă. du
blă. triplă, in mișcare 
traric. in oglindă, augmen 
tare, diminuare etc. inega
labilul și inepuizabilul im
provizator — /. ,S Rach,

Demonstrație 
de 

virtuozitate
chiar dacă n-a reușit să 
termine această lucrare de 
mari proporții (fuga a 
XlV-a triplă e netcrmlna- 
td din cauză orbirii sale) 
a dictat ginerelui său. in 
final, „coralul" cu care în
cheie strălucit, sinteza u- 
nei practici de secole, care 
s-a cizelat in mutica euro
peană.

Sub bagheta dirijorului 
Ludovic Bacs, directorul 
artistic al orchestrei d ■ stu
dio a Radioteleviziunii. for
mația de muzica veche a 
subjugat publicul ev arta 
sa. îmbinarea fericită de 
puritate și frumusețe a su
netului, exactitatea yi su
plețea frazării. varietatea 
mijloacelor de expresie prin 
reactivizareo unor vechi in
strumente (flatitr dolce, 
viola da gamba) au fost 
puse in .slujba arfei muzi
cale polifonice.

Universul sonor ul lui 
Back, față de can Ludot " 
Bacs nutrește o afinitate 
specială, a fost reprezentat 
de această omogenă forma
ție de cameră în stilul av 
tentic al epocii respeetive 
datorită mai ales «ontribu- 
ției personale a dirimv 
lui

Concentrată asupra stilu
lui epocii lui Bach. forma
ția de muzică veche a Ra
dioteleviziunii. împreună cu 
dirijorul ei, ne-a oferit un 
prilej de incintare. car, i a 
răminr multă vrem in 
memoria celor prezeuți, e- 
dificatoare fiind 
vă virtuozitatea, 
sivitatea fiecărui 
tist, condus cu 
de ludoVi< Bac- 
lent remarcabil 
noastre, generați' 
jori

deopotri- 
și «xpre- 
instrumen-
măiestri':

— un ta- 
.al tinerei 

de diri-

SECȚIA DE DRUMURI ȘI PODURI DEVA
angajează urgent

pentru lucrările din cadrul lotului de drumuri Livezeni-Petroșani 

0 TEHNICIAN CONSTRUCTOR

• TEHNICIAN MECANIC

® TRACTORIST

• CONDUCĂTOR AUTO

Angajaților nefamilișli li se asigura condiții de cazare.
Angajările se fac conform Legii nr. 12/1971.

Salarizarea conform H.CM. nr. 914/1968.

MICA PUBLICITATE
PIERDUT legitimație dc serviciu pe numele Diță Eli- 

sabeta. eliberată de U.U.M.P. O declar nulă.
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Zorlescu 

Vasile. eliberată de E.M. Aninoasa. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Băltoiu 
Ilie. eliberată dc E.M. Aninoase. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Căpeț 
loan, oliherată do U.U.M. Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Căpeț 
Traian, eliberată de E.M. Petrila. O declar nulă.
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Dejun cu prilejul conferirii
titlului de Doctor Honoris Causa

(Urmore din pag. V)

tele Academiei Republicii So
cialiste România, Miron Nico- 
lescu. a spus : Trebuie să 
mărturisesc că sentimentul de 
deosebită mînc’rie pe care 
l-am încercat in calitate de 
președinte al Comisiei de spe
cialiști pentru întocmirea ra
portului de acordare a celui 
mai înalt titlu pe rare Uni
versitatea ncastrâ îl poate 
conferi a fost mult depășii 
de emoția adincă ne care am 
resimtit-o Și eu, și toți cole
gii mei, în fata sarcinii 
care ne-am luat-o de a pro
pune pentru acest titlu 
cel mai vrednic fiu al popo
rului nostru.

Am trecut, cu toții, un ade
vărat examen de doctorat, al 
doilea din viata noastră.

In adevăr, cum să faci ca 
să cuprinzi. în cîteva pagini, 
un sfert de secol de realizări, 
care încap bine într-o cur
gere normală a vieții, într-un 
secol întreg. Cum să cuprinzi 
uriașa contribuție pe căra 
Dumneavoastră, scumpe tova
rășe Ceaușescu. ați adus-o și 
continuați să o aduceți 
neobosită perseverentă, 
clocotitoare energie, la ridi
carea vieții poporului nostru, 
a culturii și civilizației pa
triei noastre. De trepte neatin
se pînă în prezent ? Cum să 
consemnăm în mod just fap
tul că, în calitate de strălu
ci: exponent al politicii parti
dului nostru, Dumneavoastră 
ați adus contribuții teoretice 
de cea mai mare importantă 
principiilor călăuzitoare ale 
acestei politici ?

Am încercat. în asemenea 
grele condiții, să ne achităm 
cum am putut mai bine de 
sarcina noastră, îndemnați de 
dorințe fierbinte de a vă a- 
testa din partea Universității 
noastre, un titlu ne care Dum
neavoastră 11 aveați deja. In 
adevăr, tovarășe secretar' ge
neral. Dumneavoastră ați tre
cut pînă acum de două 
doctoratul: o dată în 
partidului. în fața poporului 
nostru muncitor, a doua oară 
în fața opiniei publice mon
diale. ca exponent strălucit al 
aspirației poporului nostru la 
o muncă rodnică si pașnică, 
nestingherită, netulburată, în 
b-.mă conviețuire cu toate po
poarele lumii. In ambele ca
zuri, atît poporul nostru, cit 
și - tenii lumii v-au acor
dat mențiunea maximă, pe 
care noi, în limbajul tradi
țional al Universității, o nu
mim ..magna cum laude1-.

Făeîndu-se ecoul opiniei 
vieții universitare, prof. univ.

re-

pe

CU 
cu

ori 
fața

Octovian Fodor, rectorul Ins
titutului de Medicină și Far
macie din Cluj, sublinia :

Slujiți dreptatea, omenia, pe* 
cei multi- Vă luati puterea de la 
popor. Contactul Dumneavoas
tră viu. nemijlocit, eu oamenii: 
sursă inepuizabilă de putere 
și înțelepciune. Cine tine cu 
poporul — și îl ascultă — 
nu poate greși și se bucură 
de afecțiune Și de încredere 
nelimitată.

Din partea Universității — 
a întregii universități româ
nești — ati primit acest titlu 
de Doctor Honoris Causa. Ce 
este acest titlu și ce semnifi
cație are în zilele noastre ? 
F.ste Un titlu de cinste și de 
recunoaștere a unor calități 
care servesc omenirea. Dar cc 
calități și activități mai înal
te pot fi decît acelea de a 
face omenirea — și viata ei
— mai bună ?

La manifestarea de entu
ziasm și de bucurie de ieri, 
am fost alături și noi, cei din 
C-lu.i, de pe Someșuri și Cri- 
șuri. din Maramureș și Bihor, 
de pe Mureș și de pe Tîrna- 
ve. din Sibiu și Făgăraș.

Eloqiind apoi activitatea to
varășei Elena Ceaușescu. el a 
srus : Vă rugăm ca, împreună, 
să primiți omagiile 
călduroase, întreaga 
stimă si urările de multi ani 
fericiți 1

Scriitorii României socialis
te — a spus în toastul său 
Virgil Teodorescu, vicepreșe
dinte al Uniunii criitorilor,
— elogiază în per oana dom- 
niei-voastre pe strălucitul că
lăuzitor și de^chizăto' de drum 
în arta și literatura României 
revoluționare, pe omul care, 
respingînd tot ce ^rie vechi, 
inert, impracticabil, favorizează 
apariția și dezvoltarea germe
nilor noului, stimulînd și sus- 
tinînd, în calitatea domniei- 
voastre de conducător al 
partidului și al statului, o li
teratură și o artă care să în
fățișeze viata in toată comple
xitatea ei, cu toate frămintări- 
le si contradicțiile ei, o 'lite
ratură strîns legată de vi-ața 
și năzuințele poporului. și 
care să contribuie la afirma
rea valorilor morale noi. a

a prin- 
socia-

noastre 
noastră

calda

umanismului socialist, 
cipiilor de existentă 
liste și comuniste.

Sub îndrumarea și 
qrijă a domniei voastre, arta
si literatura României moder
ne au cunoscut o înflorire ne- 
rrraîlntîlnită vreodată pînă azi, 
pentru că fiecare scriitor ade
vărat și-a putut desfășura ta
lentul fără stînjenire, în toa
tă amplitudinea și puterea.

Personalitatea, 
tivi ta tea domniei

viata și ac- 
voastre con-

(Urmare din pag. 1)

rii se află cel mai iubit și mai 
credincios fiu al națiunii noas
tre, care din fragedă tinerețe 
și-a consacrat întreaga viață 
slujirii cu abnegație a popo
rului, a libertății si indepen
dentei patriei, a cauzei socia
lismului și păcii.

Patriot înflăcărat, revoluțio
nar dîrz și curajos, ridicat 
din rindurile maselor munci
toare și legat indestructibil de 
ele, exemplu insufletitor de 
îndeplinire fără șovăire a 
sarcinilor încredințate de par
tid, ati fost mereu in prime
le rinduri, aducind o contribu
ție esențială la lupta împotri
va fascismului și la elibera
rea patriei, la mobilizarea ma
selor pentru cucerirea puterii 
politice, pentru edificarea so
cialismului pe pămîntul Româ
niei.

.Ales — spre bucuria și fe
ricirea întregului popor — în 
funcția de secretar general al 
partidului, cu energia clocoti
toare, cu clarviziunea marxist- 
leninistă și fermitatea revolu
ționară ce vă sin* proprii, ati 
imprimat un suflu înnoitor în
tregii activități social-politice, 
înaugurind perioada cea mai 
rodnică din istoria României, 
înalta răspundere cu care ve- 
gheați la destinele patriei și 
poporului, consecventa cu ca
re promovați și apărați nobi
lele idei ale internaționalismu
lui proletar, luciditatea și pa
siunea cu care afirmați politi
ca externă a partidului și sta
tului au făcut ca Republica 
Socialistă România să se bu
cure de un binemeritat presti
giu pe plan mondial, iar nu
mele Dumneavoastră să fie 
rostit cu stimă și respect pe • 
toate meridianele lumii.

Poporul român, armata țării 
dau o înaltă prețuire și vă 
poartă o adincă recunoștință 
pentru grija permanentă pe 
care o acordați întăririi con
tinue a capacității de apăra
re a patriei, contribuției Dum
neavoastră hotăritoare la ela
borarea doctrinei noastre mi
litare, la realizarea unui sis
tem national de apărare a Ro
mâniei.

Dacă azi avem o armată pu
ternică, bine înzestrată și in
struită, strîns legată de popor, 
cu o înaltă conștiință politică, 
cu o ridicată capacitate de 
luptă este meritul partidului, 
al conducerii sale in frunte 
cu Dumneavoastră.

Aici, la acest dineu, parti
cipăm multi dintre cei care 
am avut fericirea să lucrăm 
împreună cu Dumneavoastră 
in anii 1950—1954. cind, d:n 
însărcinarea partidului, in 
funcțiile de șef al Direcției 
Superioare Politice a Armalei, 
și de prim locțiitor al ministru
lui apărării, v-ati adus contribu
ția Dumneavoastră prețioasă, 
nemijlocită la făurirea și Întă
rirea noului nostru organism 
militar. Modul strălucit în care 
ati îmbinat trăsăturile de om 
politic cu cele de comandant 
militar ferm, cu mare autori
tate, cerințele disciplinei de 
fier cu grija și draqostea la
tă des om, va rămîne în patri-

de aur al
un exemplu viu

moniul 
tre ca 
ceea ce înseamnă a fi activist 
de partid și de stat în rîndu- 
rile armatei populare.

Dati-mî voie ca în încheie
re să vă asigur, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, 
toti militarii, de la soldat 
general, animați de cele mai 
profunde sentimente de dra
goste, prețuire și devotament 
fată de Dumneavoastră, nu cu
nosc altă îndatorire mai pre
sus declt slujirea cu abnega
ție a intereselor vitale ale 
poporului român, a cauzei e- 
roicului nostru partid. Armata 
este gata în orice clipă, ca la 
ordinul patriei, al Dumnea
voastră, comandantul nostru 
suprem, să apere, cuceririle
revoluționare ale oamenilor
muncii, libertatea, independen
ta și suveranitatea națională.

O dată cu acest angajamen1, 
îngăduiti-rai să ridic paharul, 
urindu-vă din tot sufletul mul
tă sănătate, multă fericire 
Dumneavoastră și stimatei 
Dumneavoastră familii 1

Să trăiți — La multi anii, 
scumpe tovarășe Nicoiae 
Ceaușescu, spre binele și glo
ria poporului nostru, spre bi
nele și gloria României socia
liste.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Ion Stănescu a spus:

Mult iubite și stimate tova
rășe Comandant suprem,

Vă rog să-rai permiteți să 
dau glas sentimentelor de a- 
dîncă bucurie, satisfacție $i 
totală recunoștință pe care 
întregul aparat al Ministerului 
de Interne le trăiește, alături 
de toti cetățenii patriei, în a- 
cest moment înălțător, prile
juit de a 55-a aniversare a 
zilei Dumneavoastră de naș
tere și de împlinire a 40 de 
ani de activitate în mișcarea 
muncitorească și in rindurile 
Partidului Comunist Român.

Este greu de redat în cu
vinte — aricit de alese ar fi 
ele tot ceea ce inimile noas
tre doresc să exprime în a- 
ceste clipe memorabile, fe
ricirea de a vă avea la cir- 
ma partidului și statului, la 
conducerea supremă a forțe- 

armate, pe 
scumpe to- 
Ceaușescu, 
ales ai 

revolu-

oștirii noas- 
de

că 
la

lor noastre 
Dumneavoastră,

Nicolae 
mai 

., eminent
ționar și om de stat, înflăcă
rat patriot, pildă de devota
ment, curaj, fermitate și e- 
xigență comunistă, de clarvi
ziune, cutezanță, animat de 
spirit de dreptate și profund 
umanism, de originalitate în 
gîndire. de dăruire totală pen
tru cauza independentei, su
veranității și libertății patriei 
noastre. Noi ca ostași sîr- 
guincioși și disciplinați ai 
partidului și statului, ne vom 
strădui să vă urmăm exemplul 
Dumneavoastră.

Dedicîndu-vă întreaga acti
vitate națiunii române, cau
zei socialismului 
creșterii continue 
conducător al
Dumneavoastră v-ați afirmat, 
iubite tovarășe Ceaușescu, ca 
promotor neobosit în tot ceea 
ce se înfăptuiește în tara

vârâse 
fiul cel 
poporului,

si păcii. 
a rolului 
partidului.

ULTIMELE ȘTIRI
M AJL I1L J a

I
■ 4

stituie pentru noi, scriitorii, 
un exemplu și un permanent 
îndemn de a face din scrierile 
noastre o chemare patetică.

Să trăiți. mult stimate și 
mult iubite tovarășe 
Ceaușescu, multi ani cu sănă
tate și bucurie, alături de cei 
draqi !

Exprimînd dragostea șl mul
țumirea artiștilor plastici 
din țara noastră, pen
tru tot ceea ce secretarul 
qeneral al partidului a făcut 
ppntru artă, «wultptorul Ion 
Jalea, președinte de onoare al 
Uniunii 
tid, 
noastră

a
plas- 
Arta 

ti-

artiștilor 
relevat: 

progresat 
cu progresul go-

a
nînd pasul 
nera) al tării, pe șantierul 
foarte mare și întins al pa
triei noastre. Era socialismu
lui a început pentru artiști 
cu un intens și puternic a- 
vint de muncă, ei intrind în 
ritmul oamenilor muncii, marii 
făuritori ai socialismului în ta
ra noastră.

In această mare zi de sărbă
toare, cînd tot poporul frea
mătă la auzul numelui Dum
neavoastră, vă rog să primiți 
cele mai bune urări de sănăta
te, viată lungă si cele mai 
mari puteri de a duce steagul 
patriei noastre cit mai depar
te și cît mai sus. In aceste 
momente istorice, cind lumea 
întreagă militează pentru o 
nouă așezare a lumii, mai 
dreaptă și mai bună, ne mîn- 
drim pe drept cuvînt pentru 
marele Dumneavoastră presti
giu în lumea întreagă, in ca
re contribuția Dumneavoastră 
pe plan mondial este aceea a 
unui mare luminat al secolului 
nostru.

Toastînd in numele Uniunii 
compozitorilor, președintele 
Ion Dumitrescu a spus: Toti 
muzicienii din România vă 
urează din inimă „La multi 
ani 1“ cu sănătate deplină, cu 
aceeași putere de muncă, cu a- 
celeași largi orizonturi si pro
digioase realizări, cu aceeași 
bunătate și omenie cu care vă 
împliniți destinul istoric.

Omaqiul fierbinte care 
se aduce cu această ocazie 
reprezintă prinosul de respect 
și de recunoștință pentru cel 
mai bun dintre noi, pentru cel 
mai iubit fiu al poporului nos
tru, pentru omul cu largă vizi
une internațională, pentru cti
torul României socialiste, pen
tru ctitorul culturii noastre 
noi, pentru prietenul, sfătuito
rul și îndrumătorul artiștilor.

Mă simt mîndru că în aceas
tă împrejurare însorită pot să 
ridic paharul, în numele cole
gilor mei — muzicieni din Ro
mânia, — pentu sănătatea, 
pentru fericirea Dumneavoas-

vi

tră și a familiei Dumneavoas
tră.

Ingăduiti-mi — a spus dra
maturgul Horia Lovinescu - 
ca in numele oamenilor 
teatru, scriitori, regizori, 
lori, al luluror celor ce au 
sit in această profesiune 
tislică o nouă dimensiune mo
rală datorită îndemnurilor 
domniei voastre, să vă urez un 
fierbinte ,.La multi anii".

Rareori in istorie, persona
litatea unui conducător a pă
truns si și-a pus pecetea pe 
absolut toate domeniile de 
muncă și croație ale societății 
pe caro o conduce, așa cum 
faceți domnia voastră.

Cred că se poate afirma că 
nu există colt al pămîntului și 
sufletului românesc în care 
vibrația puternică a personali
tății domniei voastre să nu fi 
pătruns adine, fertilizînd, în
suflețind, schimbind plumbul 
in aur. Este cert că timpurile 
mai tîrzii vor vorbi de epoca 
Ceaușescu. Cu prilejul aniver
sării dc 55 de ani a domniei 
voastre, mi-ar plăcea să urez 
ca această epocă să se nu
mească „Secolul Ceaușescu".

Mărturisindu-vă recunoștința 
noastră pentru acest sentiment 
de demnitate și răspundere 
majoră pe care ni 1-ați insu
flat, vă asigurăm, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom depune toate strădaniile 
pentru ca, potrivit îndemnuri
lor domniei voastre, teatrul 
româneșc să devină din ce în 
ce mai mult o tribună a con
științelor angajate in opera de 
construire a României socia
liste și să contribuie la făuri
rea omului nou. Pentru că mo
delul acestui om nou 
re trebuie să tindem 
tăria, e înfăptuit, îl 
fata noastră. El se 
Nicolae Ceaușescu.

Dind glas sentimentului slu
jitorilor artei cinematografice, 
regizorul Mircea Drăqan a 
spus : Prin viata și activitatea 
dumneavoastră, ați dobindit în 
inimile și conștiințele noastre 
o încredere nestrămutată, dra
gostea și stima ce se acordă 
celui mai iubit fiu 
lui, deschizătorului 
etape istorice, cea 
noasă din cele pe 
trăit această tară, 
struirii societății 
multilateral dezvoltate.

Dorința noastră cea mai fier
binte, iubite tovarășe 
Ceaușescu, este, așa cum 
ne-ati cerut Dumneavoastră, 
să oferim milioanelor de spec
tatori din tară și de peste ho
tare acele filme care să oglin
dească în toată măreția ei 
poca pe care o trăim, momen
tele de importantă crucială în

de 
ac- 
qă- 
ar-

spre ca- 
cu toată 
avem in 

cheamă

al poporu- 
unei noi 
mai lumi- 

care le-a 
etapa con- 

socialiste

e-

istoria construirii României 
noi, frumusețea morală, dem
nitatea și spiritul de abnega
ție cc definesc profilul popo
rului român.

Vă datorăm mult și vom 
punde prin (apte grijii și 
durii cu care înconjurați 
mul românesc.

Pentru noi gazetarii — 
spus președintele Uniunii 
rișlilor, Nestor Ignat 
nurile cuprinse In documente- 
le partidului, îndrumările pe 
care cu exigență și cu grijă 
ni le-ati dat de atltea ori re
prezintă o călăuză permanen
tă In tot ce am făcut mai bi
ne și ceea ce nădăjduim să 
facem și mai bine in viitor.

Prilejul acesta sărbătoresc 
ne îndeamnă, totodată, să ne 
gindim și la ceea ce mai a- 
vem dc făcut pentru ca presa 
noastră să se apropie de e- 
xemplul pc care partidul 
și Dumneavoastră ni l-ați 
pus in față. să împli
nească concepția pe care ați 
trasat-o despre presă, ca in
strument de luptă al partidu
lui, al construcției socialiste, 
să ne apropiem de misiunea 
înaltă pe care ați acordat-o 
ziaristului.

Cuvintul Dumneavoastră 
scris și rostit reprezintă pen
tru noi un exemplu de publi
cistică revoluționară, care ne 
însuflețește în 
noastră de presă.

Adresind urarea 
universitar român, 
Alexandru Trică a spus: Ieri, 
Universitatea a trăit un mo
ment memorabil, avind cinstea 
de a vă decerna cel mai înalt 
titlu academic: Doctor Honoris 
Causa al Universității din 
București. A fost o mare săr
bătoare la care noi, studenții 
am participat din toată inima. 
Cu prilejul împlinirii a 55 de 
ani de viață și a 40 de ani de
dicați luptei revoluționare în 
rindul partidului, 
cele mai sincere 
de dragoste și 
profund față de Dumneavoas
tră, cel mai iubit fiu al popo
rului român, și anqajamentul 
studențimii române de a fi me
reu in primele rinduri ale lup
tei pentru ridicarea scumpei 
noastre patrii, România socia
listă, pe cele mai înalte culmi 
ale culturii și civilizației.

A răspuns tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cuvintul său a fost 
subliniat în mai multe rinduri 
cu vil șl puternice aplauze, 
participanții făcind o vibrantă 
manifestație de dragoste și re
cunoștință conducătorului iu
bit al partidului și sfatului 
nostru.

răs- 
căl- 
fib

a
Zia- 

fndem-

activitatea

tineretului 
studentul

exprimăm 
sentimente 

atașamentul

• 1 a Helsinki a fost sem
nat un acord, pe baza căruia 
Finlanda acordă Cubei un cre
dit pe termen lunq, In valoa
re de 8 milioane de mărci 
finlandeze, rambursabil In ter
men de 25 de ani — informează 
agenția TASS. 80 la sută din 
această sumă va fl destinată 
achiziționării de utilaje Indus
triale In Finlanda, destinate In 
specia) industrializării lemnu
lui, producției de mobilă, pre
cum șl fabricării de hlrtle din 
reziduurile trestiei de zahăr.

• La Facultatea de istorie 
Universității din New York 
avut loc o manifestare cul-

a 
a
turală consacrată zilei de 24 
ianuarie, ziua Unirii princi
patelor române. După expu
nerea „Unirea țărilor româno, 
moment de seamă in istoria 
modernă a Europei", prezen
tată de prof. Dan Griqorescu, 
directorul Bibliotecii române 
din New York, a urmat un 
program de muzică simfonică

românească și a fost proiectat 
filmul „De la străbuni la ne
poți".

® Consiliul de Securitate 
al O.N.U. se va întruni luni, 
la ora 20 și 30 de minute 
(G.M.T.), pentru a examina 
plîngerea prezentată de Zam
bia, ca urmare a închiderii de 
către guvernul rhodesian a 
frontierelor dintre Rhodesia 
și Zambia, informează agen
ția France Presse.

0 Regele Hussein al Iorda
niei va efectua la începutul 
lunii februarie o vizită ofi
cială in Statele Unite. La 6 
februarie, el va conferi cu 
președintele Richard Nixon 
șl cu secretarul de stat, Wil
liam Rogers, precum și cu 
alți reprezentanți ai guvernu
lui american, a anunțat un 
purtător de cuvînt al Casei 
Albe.

• Piloții și personalul na
vigant aparținând companiei 
franceze de transport aerian 
..Air France" și-au anunțat 
hotărîrea de a declanșa o 
grevă de patru zile începînd 
de la 1 februarie.

J

Semnarea Acordului privind 
încetarea războiului șiA

restabilirea păcii in Vietnam
l>aPARIS 27 (Agerpres). — 

Centrul de conferințe inter
naționale de pe Avenue Kleber, 
din Paris, a avut Ioc, sîmbă
tă, 27 ianuarie, ora 
ceremonia semnării 
DULUI PRIVIND _______
REA RĂZBOIULUI ȘI RES
TABILIREA PĂCII IN VIET
NAM. Concomitent, an fost 
semnate: Protocolul cu privi
re la încetarea focului in 
Vietnamul de sud și comisiile 
militare mixte ; protocolul cu 
privire la Comisia internațio
nală de control șl suprave
ghere ; protocolul cu privire 
la remiterea militarilor cap
turați și persoanele civile 
străine capturate, precum și 
a persoanelor civile vietna
meze capturate și deținute.

Documentele au fost sem
nate de reprezentanții celor 
patru părți participante la 
convorbirile de la Paris asu
pra Vietnamului : Nguyen Duy 
Trinh, ministrul afacerilor ex
terne al R. D. Vietnam. 
Nguyen Thi Binh. ministrul 
afacerilor externe al Guver
nului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamu
lui de Sud. William Rogers, 
secretarul de stat al S.U.A.. 
Tran Van Lam. ministrul a- 
facerilor externe al Republi
cii Vietnam.

★

10 GMT., 
ACOR- 

INCETA-

PARIS 27 (Agerpres). 
In cursul după-amiezii 
sîmbătă, reprezentantul

de 
RD.

Vitnam, ministrul afacerilor 
externe. Nguyen Duy Trinh, 
și cel al Statelor Unite, se
cretarul dc stat, William Ro
gers, au semnat, și în formu
lă bipartită, Acordul privind 
încetarea războiului și resta-1 
bilirca păcii în Vietnam, pre-* 
cum șl cele trei protocoale a- 
nexă. documente semnate di
mineața în formula cvadri
partită. Totodată, ministrul a- 
facerilor externe al R.D. Viet
nam $i secretarul de stat al 
S.U.A. au semnat protocolul 
bilateral prin care se stabi
lește distrugerea minelor a- 
mcricane aflate în apele te
ritoriale. porturile și căile 
fluviale ale R.D. Vietnam.

La ceremonia semnării au 
asistat reprezentanții celor 
patru țări membre ale Comi
siei International'’ de Con
trol — Polonia. Ungaria. Ca
nada. Indonezia.

Urmînd semnării acestor 
documente. încetarea ostilită
ților este prevăzute să intre 
în mod oficial îp vigoare la 
ora 24.00 G.M.T. Imediat du
pă intrarea în vigoare a acor
dului de încetare a focului 
în Vietnamul fir. Sud. capătă 
valabilitate protocolul cu pri
vire la mecanismul internatio
nal de control și supraveghe
re. Tn acest scop, delegații 
militare ale R D. Vietnam și 
ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu nl Republicii Viet
namului d« Sud se vor dnnla- 
sa la Saîgnn.

Reuniunea Comisiei
cvadripartiie

noastră, al dezvoltării demo
crației socialiste, al principi
ilor eticii și echității socialis
te, ca militant activ al drep
tului popoarelor de a-și ho
tărî singure destinele, conform 
năzuințelor și intereselor pe 
care le au.

Pentru noi care, sub dra
pel, slujim patria în cadrul 
Ministerului de Interne. e- 
xemplul viu al Dumneavoas
tră ne este călăuză sigură și 
mobilizatoare în îndeplinirea 
misiunilor ce ne revin ca sol
dați ai partidului și poporu
lui, aflați tot timpul la dato
rie, gata în orice moment să 
nu precupețim nimic în ve
derea îndeplinirii jurământu
lui sacru pe care l-am dat 
gliei străbune.

Dacă astăzi ne putem mîn- 
dri că activitatea organelor 
de securitate și de miliție, 
a trupelor de securitate și a 
celorlalte formațiuni ale a- 
paratului, se desfășoară sub 
conducerea înțeleaptă a parti
dului, pe temeiul legilor și 
cu sprijinul larg al maselor 
de oameni ai muncii, aceas
ta se datorește îndrumărilor 
ferme pe care ni le-ați dat 
permanent în calitate de Co
mandant suprem. înțelepciu
nii cu care ne călăuziți în
treaga activitate, grijii părin
tești cu care ne înconjurați, 
pentru care, dați-mi voie, in 
numele întregului colectiv pe 
eare-1 reprezint să vă mulțu
mim în modul cel mai cordial.

Vă raportăm, tovarășe Co
mandant suprem, că îndemnu
rile deosebit de 
și aprecierile la 
cii noastre pe 
făcut la recenta 
cadrele de conducere din for
țele armate, au fost primite cu 
multă însuflețire de persona
lul Ministerului de Interne, 
constituind noi imbolduri pen
tru executarea întocmai și la 
timp a ordinelor, pentru per- 
fecționarea continuă a muncii 
noastre in toate compartimen
tele de activitate.

Cunoaștem bine și ne bu
cură prestigiul, stima și prețu
irea pe care poporul român, 
toate popoarele iubitoare de 
pace din lume o acordă poli
ticii constructive a partidului 
și statului nostru, Dumnea
voastră personal, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
rare aveți un rol de prim or
din in afirmarea României so
cialiste pe plan internațional

In același timp, sintem con- 
știenți că serviciile de spio
naj, cercurile imperialiste, e- 
Ic-mentele fasciste și teroriste, 
alte elemente ostile, din afa
ra țării și din interior, 
încearcă să aducă atingerea u- 
nor valori fundamentale, cre
ate prin multe eforturi, eroism 
si abnegație de către poporul 
român, de clasa noastră mun
citoare.

împotriva acestora, a tutu 
ror celor care încearcă să in
tenteze la securitatea statului, 
la ordinea și liniștea publică, 
cadrele Ministerului de Int^r 
ne își vor spori vigilența și 
fermitatea, in orice condiți’ 
s-ar afla — ca devărati ostași 
și fii credincioși ai patriei,

mobilizatoare 
adresa mun- 
care le-ați 

intîlnire cu

mulți dintre ei rămînînd pen
tru vecie anonimi. Ințelegind 
pc deplin ordinele pe care ni 
le-ați dat pentru apărarea pro
prietății socialiste, avuției na
ționale, organele de securita
te, de miliție, trupele de secu
ritate și formațiunile de pom
pieri, întregul nostru efectiv, in 
strinsă colaborare cu unități
le socialiste, vor face totul ca 
nimeni și sub nici o formă să 
nu prejudicieze economia na
țională.

In centrul întregii 
tre activități 
munca de 
săvîrșirii de

noas- 
vom situa 

prevenire a 
infracțiuni, 

avind in vedere îndemnul pre
țios al Dumneavoastră de a 
considera ca ne-am făcut pe 
deplin datoria numai în măsu
ra in care reușim să preîntim- 
pinăm comiterea faptelor cu 
caracter antisocial.

De asemenea, ne vom inten
sifica activitatea de educare a 
cadrelor in spiritul respectării 
cu sfințenie a legalității so
cialiste și pentru întărirea or
dinii de drept, pentru înlătu
rarea oricăror abuzuri și ile
galități, a aspectelor de co
rupție și necinste, pentru cul
tivarea unei atitudini atente 
și civilizate in raporturile cu 
cetățenii și, in același timp, 
necruțătoare fată de. orice in- 
călcare a legii, indiferent de 
partea cui s-ar produce.

In executarea ordinului 
partidului, al Dumneavoas
tră personal, de a apăra cu 
fermitate cuceririle revolu
ționare ale oamenilor muncii, 
construcția pașnică a socia
lismului, independența și su
veranitatea tării, vom dez
volta și pe mai departe cola
borarea cu Ministerul Apără
rii Naționale, Gărzile patrio
tice, precum și cu Detașa
mentele de pregătire milita
ră a tineretului.

Vă rog să-mi permiteți să 
vă raportez și cu acest minu
nat prilej că membrii de 
partid, uteciștii, întregul per
sonal al Ministerului de In
terne, de la soldat pînă la 
general, sînt profund devo
tați politicii interne Si exter
ne a partidului și statului, 
Comandantului nostru suprem, 
și ferm hotărîți să acționeze 
neabătut, cu toată capacita
tea de muncă și de luptă, 
pentru traducerea ei in via
ță. Vom servi cu cinste și 
credință poporul român, parti
dul nostru, cauza socialismu
lui și comunismului în Ro
mânia. fără a precupeți ni
mic. la nevoie nici chiar via
ța. Vom face un zid de ne
trecut în jurul Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, al secretarului 
nostru general.

Vă rugăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Coman
dantul nostru suprem. să 
primiți, din partea întregului 
personal al Ministerului de 
Interne, urările cele mai fier
binți de sănătate, fericire și 
viață îndelungată — Dum
neavoastră. soției Dumnea
voastră. tovarășa Elena 
Ceaușescu — spre binele na
țiunii române, pentru trium
ful socialismului și comunis-

mu lui în scumpa noastră pa
trie.

Dați-mi voie, după urarea 
românească, să vă urez tra
diționalul „Lg mulți ani“, to
varășe Comandant suprem !

Intr-o atmosferă de mare en
tuziasm a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintele Comandantului 
suprem au fost subliniate cu 
puternice aplauze și aclama
ții. exprimind sentimentele 
tuturor celor ce slujesc pa
tria sub drapel, de dragoste 
și devotament nețărmurit, 
hotărîrea lor fermă de a-și fa
ce neabătut datoria față de 
partid, față de patrie și po
porul român.

(Agerpres).

în alte o- 
Spania au 
învățătorii 

și profe-

® La Madrid și 
rașe importante din 
intrat în grevă 
din școlile primare
sorii din numeroase școli me
dii. Greviștii revendică îm
bunătățirea condițiilor de
muncă și de viață.

0 Un cargou de 19 500 de 
tone de pavilion irlandez a nau
fragiat. joi, pe coasta Paci
ficului, într-o zonă din a- 
propierea litoralului Canadei. 
Mai mult de 450 de tone 
carburant, conținut 
voarele sale, s-au 
de-a lungul plajei 
tanță de peste doi

de 
în rezer- 
răspîndit 

pe o dis- 
kilometri.

Programul
universității serale de marxism-leninism

pentru zilele de 29-30 și 31 ianuarie 1973
SECȚIA ECONOMIE, anul I (secția I upeni) — în ziua de 

luni, 29 ianuarie, ora 17; anul I (secția Petroșani) — în ziua 
de miercuri, 31 ianuarie, ora 17; anul II — m ziua de luni, 
29 ianuarie, la ora 17, la cabinetul de partid Petroșani

SECȚIA PRINCIPII ȘI METODE ALE MUNCII DE PAR
TID anul I — în ziua de marți, 30 ianuarie, ora 17, la ca
binetul de partid .. .

SECȚIA FILOZOFIE, anul III — in ziua de marți. 30 ia
nuarie, ora 18, la Școala generală nr. I Petroșani.

Proclamat de U.N.E.S.C.O. 
ca „An Internațional al Căr
ții", 1972 se încheie cu un 
adevărat record : cele 7,5 
miliarde de cărți editate pe 
parcursul său (comparativ 
cu 2,5 miliarde in 1950), vor
besc despre amploarea ace
lui fenomen cunoscut în ul
tima vreme sub numele de 
„Revoluția cărții". Este ade
vărat însă că această revo
luție se referă, în cea mai 
mare parte, la țările dezvol
tate : Africa de exemplu, 
cu o populație de 9,6 la su
tă din cea mondială, parti
cipă numai într-o proporție 
de 1.7 la sută la producția 
cărților imprimate în lume. 
De aceea, principalul obiec
tiv al Anului Internațional 
al Cărții l-a constituit adop
tarea unor inițiative meni
te să încurajeze consumul 
de carte în țările în curs de 
dezvoltare. Sub deviza ge
nerală „Cartea pentru toți", 
U.N.E.S.C.O. a recomandat, 
în acest sens. în statele res
pective încurajarea activită
ților scriitoricești și de tra
ducere. favorizarea pro
ducției și distribuției căr
ților, dezvoltarea obișnuin
țelor de lectură în sinul 
populației și transformarea 
cărții într-un instrument 
în serviciul educației, al 
țelegerii internaționale 
al cooperării pașnice.
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PARIS 27 (Agerpres). — 
Prima reuniune a Comisiei 
cvadripartite, însărcinată să 
vegheze asupra aplicării în
cetării focului în Vietnam, a 
avut loc la Centrul de confe
rințe internaționale din Ave
nue Kleber, de la Paris, trans
mite agenția France Presse. 
menționînd că este vorba de 
o reuniune pregătitoare, ur
mătoarele întruniri ale Co
misiei fiind planificate să se

desfășoare 
misia este 
zCntanții 
conferința 
Paris — 
vernul Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de Sud. Statele Unite și Re
publica Vietnam. Comisia ur
mează să-și inceteee activi
tatea In termen de 60 de zile, 
după retragerea trupelor a- 
mericane și ale aliaților lor.

la Saigon. Co- 
compusă din repre- 
participanlilor >a 
cvadripartită de la 
R.D. Vietnam, Gu-
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— Cursa internațională auto
mobilistică de 500 de mile de 
la Riverside (California) s-a 
încheiat cu victoria sportivu
lui american Mark Donohue, 
învingătorul a parcurs 670 km 
în 4h 48' 33" și l-a întrecut 
cu două ture de circuit pe 
compatriotul său Bob Allison, 
clasat pe locul doi. Unul din 
marii favoriti ai cursei, ame
ricanul Bobby Unser, s-a situ
at pe locul patru.

cu 
ca- 
ale

NFW YORK 27 (Agerpres).
Turneul international mas

culin de tenis, care se desfă
șoară în localitatea california- 
nă La Costa, a continuat 
disputarea partidelor din 
drul sferturilor de finală
probej de simplu. Asul austra
lian Rod Laver l-a învins cu 
6—1, 6—4 pe americanul Ha
rold Solomon, iar Stan Smi h 
(S.U.A.) a dispus cu 6—2, 6—3 
de Patricio Cornejo (Chile). 
S-au mai calificat pentru se
mifinale australianul Roy E- 
merson (6—4, 6—7, 6—3 cu
compatriotul său Phil Dent) și

americanul Tom Edlefsen (6—3, 
2—6, 6—2 cu rhodesianul .An
drew Pattison).

HAGA 27 (Agerpres). — 
Festivalul șahist din Olanda a 
continuat cu disputarea parti
delor rundei a 9-a din cadrul 
celor trei turnee principale.

In grupa maeștrilor, șahistul 
român Theodor Ghitescu con
tinuă să fie liderul clasamen
tului. El totalizează în prezent 
7 puncte, fiind urmat de F. 
Portisch și Hecht — cu cîte 
5,5 puncte fiecare, Quinteros 
cu 5 puncte și o partidă între
ruptă, Kurajita — 5 puncte 
etc.

In runda a 9-a, Theodor Ghi
tescu (cu piesele albe) l-a în- 

Emanoil 
remizat 
maestra

vins pe Antunaci. 
Reiche (România) a 
partida susținută cu 
sovietică Alia Kușnir.

In runda a 9-a, Elisabeta Po- 
lihroniade a cîștigat la Merli- 
ni (Franța), iar Katia Jovano- 
vici a învins-o pe Borisova. 
Margareta Teodorescu (Româ
nia) a întrerupt partida cu 
Hardston.

Revoluția cărții11
In cadrul acestor acțiuni 

a luat amploare penetrația 
cărții în lumea africană, a- 
tît prin creșterea număru
lui de lucrări editate în 
străinătate și importate, cît 
și prin publicații proprii.

In ultimul an, de pildă, 
piața maghrebiană a absor
bit 6,1 la sută din totalul 
exporturilor franceze; 12,3 
la sută din aceste exporturi

principalilor autori indigeni 
ș.a.m.d.

Pe alt plan, trebuie notat 
fenomenul schimbării ra
dicale a modului de a se pu
ne problema cărții în țările 
în curs de dezvoltare. Odi
nioară. Se cunoșteau cerin
țele acestor țări, dar se con
sidera că este suficient im
portul de cărți fără grijă de 
a se dezvolta mijloacele de
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au fost destinate statelor a- 
fricane de limbă franceză, 
ceea ce reprezintă un total 
de 18,4 la sută. De remar
cat este faptul că pe an
samblul volumelor impor
tate. proporția considerabilă 
o dețin cărțile școlare. Pen
tru anul 1971, 
de cărți școlare 
statele africane 
franceză nivelul 
mativ 4 000 000
In acest domeniu se remarcă 
un vădit efort pentru așa- 
numita- africanizare a cărți
lor destinate învățămîntu- 
lui, în sensul introducerii 
unei adaptări la realitățile 
.fiecărei țări, al studierii.

importurile 
au atins în 
de limbă 
de aproxi- 

de volume.

publicare indigene. In pre
zent însă, îndeosebi în ca
drul manifestărilor organi
zate cu prilejul Anului In- 
ternaționl al Cărții, s-a re
levat faptul că pentru a-și 
satisface în mod efectiv așa- 
numita foame a cărții, ță
rile în curs de dezvoltare 
trebuie să fie, în primul 
rînd, în măsură să-și asi
gure ele însele producția 
intelectuală și materială a 
lucrărilor de care au ne
voie. In acest sens, o serie 
de țări africane au și luat 
măsuri pentru promovarea 
producției proprii de carte. 
In Tunisia, de pildă, au fost 
create două societăți — So- 

.. cie.tatea Tunisiană de difu-

zare, în cadrul căreia statul 
deține o participare de 51 
la sută, și Casa Tunisiană 
de Editare, o întreprindere 
care aparține în întregime 
statului și care își propune 
„difuzarea de cărți aparți- 
nînd patrimoniului cultural 
tunisian, promovarea crea
ției literare autohtone actua
le și practicarea unor pre
țuri acceptabile pentru ma
rea masă a cititorilor**. In 
Algeria, Societatea Naționa
lă de Editare Și Difuzare, ca
re și-a propus să acționeze 
pentru familiarizarea ma
jorității populației cu car
tea, a editat între 1 ianua
rie și 31 august 1972 23 de
titluri dintre care opt în lim
ba arabă, totalizînd 98 000 
de exemplare. Eforturi si
milare sînt vizibile în ma
joritatea statelor indepen
dente ale Africii: în ace
lași timp. însă, se pune pro
blema depășirii acestui sta
diu cantitativ (număr de 
cărți și de biblioteci) pentru 
a permite abordarea rapor
turilor Pe care cartea Ie în
treține cu structurile socia
le și culturale din Africa, 
pentru o mai bună integra
te a cărții în politica de 
emancipare economică, so
cială și culturală a statelor 
în curs de dezvoltare.

(,.JEUNE AFRIQUE“)
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