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Conținutul documentelor Plenarei C.C
al P. C. R. din 28 februarie - 2 martie

POSU
1C.R SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
în R. S. Cehoslovacă

Plecarea din Praga
PRAGA 7 — Coresponden

tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite : Miercuri după-a- 
miază a părăsit Praga. în- 
drcplîndu-se spre patrie, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, care, la invitația tova-

rășului Gustav Husak, secre
tar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, a făcut 
o vizită neoficială, dc prie
tenie, in Republica Socialis
tă Cehoslovacă.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-au îna
poiat în patrie tovarășul Ion 
Pățan, membru supleant al

Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România 
și ministrul comerțului exte
rior, șj Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al Partidului Co
munist Român

Pe aeroportul Ruzyni

Program concret de lucru pentru toate
colectivele de muncă în scopul

realizării cincinalului înainte de termen
Gîndul

și fapta
de miner

plenar
angajate!

A trecut mai puțin 
săptămînâ de la ziua 
am luat cunoștință cu o __
sebită satisfacție de conținu
tul și ideile valoroase 
cuvîntării secretarului 
ral al 
Nicolae 
recenta 
P.C.R.

Aș dori ca prin aceste rîn- 
duri să exprim totala ade
ziune a brigăzii pe care o 
conduc față de documentele 
adoptate de plenara, față de 
întreaga politică a partidu
lui caro ne călăuzește munca 
și viața.

Am reținut din conținutul 
cuvîntării că angajarea noas
tră unanimă pentru sporirea 
producției, că efortul pe ca
re sîntem chemați să-l de
punem se 
izh'nzi. cu noi succese pe 
linia creșterii continue a 
bunăstării poporului.

Tată de ce noi minerii din 
Valea Jiului sîntem chemați 
să sporim producția de căr
bune, 
cii. să 
te tot 
re să 
materiale.

Brigada noastră lucrează 
în sectorul de investiții. Ne-

de-o 
cînd 
deo-

ale 
gene- 

partidului tovarășul 
Ceaușescu rostită la 
plenară a C.C. al

vor solda cu 
noi

productivitatea mun- 
desfășurăm o activita- 
mai eficientă prin ca- 
reducem cheltuielile

Ilie CHIRON.
șpf de brigadă E.M. Vulcan
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O cerință prioritară
Creșterea eficienței

economice
Cuvintarea secretarului ge

neral al partidului. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la în
cheierea recentei Plenare a 
C.C. al P.C.R. este de impor
tanță covîrșitoare, constituie 
un veritabil ghid al activității 
tuturor colectivelor de oameni 
ai muncii pentru valorificare, 
la un înalt grad de eficientă, 
a rezervelor și posibilităților 
economiei noastre socialiste, 
in scopul realizării și depășirii 
planului pe 1973 — an hotărî- 
tor pentru îndeplinirea cu 
cinste. înainte de termen. a 
sarcinilor actualului cincinal. 
..Asigurarea creșterii eficien
ței — subliniază secretarul ge
neral al partidului impune 
eforturi pentru reducerea chel
tuielilor de producție...

Pentru aceasta trebuie dusă 
o luptă intransigentă împotriva 
consumurilor exagerate de 
materii prime și materiale. îm
potriva rebuturilor, a oricăror 
forme de risipă care măresc 
prețul de cost, diminuează ve
nitul național. dăunlnd prin 
aceasta- însăși bunăstării 
porului".

In anul 1973 unitățile «păr
tinind Centralei noastre au’de 
realizat o reo’ucere substanți
ală a cheltuielilor materiale și 
a celor de producție care. în 
raport cu anul trecut, repre
zintă sarcini mobilizatoare ex
primate in diminuarea cheltu
ielilor maxime pe 1 000 lei 
producție marfă cu 32 lei. A- 
ceste sarcini de reducere a 
cheltuielilor, implicit de creș
tere a eficienței economice tre
buie onorate prin îmbunătă
țirea calitativă a activității fie
cărei unități ip parte, și în 
mod deosebit a exploatărilor 
miniere, unde rezervele inter-

P°-

ne existente sint 
ent valorificate, 
tul că sarcina de 
linia eficienței economice la u- 
nitățile noastre este exprimată 
în prețul planificat pe tona bru
tă ex-trasă — obiectiv indicator 
a cărui realizare trebuie să 
constituie o preocupare perma
nentă, vie. a organelor colec
tive o'e conducere, îndrumate 
si sprijinite de organele și or
ganizațiile de partid. Pentru 
încadrarea în indicatorul pla
nificat pe anul în curs, toate 
unitățile noastre au întocmit 
programe de măsuri care au 
fost dezbătute în adunările 
generale ale oamenilor muncii, 
stabilindu-se termene si res
ponsabilități precise pentru 
fiecare obiectiv in parte.

Doresc să mă opresc asu
pra cîtorva probleme care so
licită un aport susținut i

Factorii în cauză vor trebui 
să acorde o atenție deosebită 
In ceea Ce privește încadrarea 
în consumurile specifice de 
materiale lemnoase ; urmărirea 
să Ha făcută zilnic pu întrea- 
qa răspundere. O mare rezer
vă de creștere a eficienței o 
cdnstituie sporirea gradului de 
refolosire a armăturilor meta
lice. care reprezintă 
importante în prețul de 
al cărbunelui, mai ales 
cînd volumul lucrărilor de pre- 
aătire prezintă o creștere de 
circa 30 la sută față de reali
zările anului trecut. Menționez 
că în cursul lunii ianuarie pro-

incă insufici- 
Se știe fap- 
îndeplinit pe

valori 
cost 

acum

Economist Ioslf BÎRSAN. 
director financiar-contabll 

C.C.P.

(Continuare în pag. a 3-a)
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zilei de 8 Jllaidie

Ieri, după-amiază. în sala 
mare a Casei de cultură a 
sindicatelor din Petroșani a 
avut loc o adunare festivă 
consacrată sărbătoririi -silei 
de A Martie — Ziua interna
țională a femeii.

Au participat reprezentan
te ale colectivelor de muncă 
din cadrul exploatărilor mi
niere și altor unități ale Cen
tralei cărbunelui, cadre me
dicale și didactice, lucrătoare 
din comerț, gospodine, eleve 
precum și numeroși oameni 
ai muncii din localitate. Din 
partea Comitetului munici
pal d? partid, la adunare au 
participat tovarășii Loghin 
Popa, secretar al comitetu
lui municipal, Maria Brăniș- 
teanu, membră a biroului 
comitetului municipal de par-

MODERNIZAREA - FACTOR DINAMIZATOR

tid, președinta comitetului 
municipal al femeilor. Au 
fost, de asemenea, prezenți 
activiști de partid și de stat, 
ai organizațiilor de sindicat 
șj U.T.C., conducători 
întreprinderi și instituții.

Adunarea festivă a 
deschisă de tovarășa 
Gașpar, vicepreședintă a co
mitetului municipal al femei
lor. Tn continuare, tovarășa 
Maria Brănișteanu a vorbit 
desDre însemnătatea și sem
nificația Zilei internaționale 
a femeilor, cu referiri la 
munca desfășurată de femei
le Văii Jiului, angajate plenar 
în activitatea de înfăptuire a 
programului do dezvoltare 
accelerată a țării, de făurire 
a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

A urmat, apoi, un frumos 
program artistic dedicat zi
lei de 8 Martie, susținut de 
formațiile artistice ale orga
nizației municipale a pionie
rilor și ale Casei de cultură 
din Petroșani.

au
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Sosirea în Capitală
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidu
lui Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, s-a înapoiat, miercuri 
seara, din Republica Socialis
tă Cehoslovacă, unde, la in
vitația tovarășului Gustav 
Husak, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslo
vacia, a făcut o vizită neofi
cială, de prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a fost însoțit de tovarășii Ton 
Pățan. membru supleant îl 
Comitetului executiv al C.C.

al P.C.R., 
Consiliului 
nistrul comcrțuin 
Ștefan
C.C. ;

vicepreședinte al 
de Miniștri, mi

ni exterior, 
i Andrei, secretar al 
al P.C.R., de consilieri.

La sosire, pe aeroportul 
Bănoasa, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost înlîmpinat 
de tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil. Gheor
ghe Pană, Gheorghe Râdu- 
lescu, Virgil Trofin. flip Ver- 
deț, Maxim 
Gheorghe Cioară 
nălache. Emil 
Janos Fazekas.
T.pnntr Răutu. Gheorghe Stoi-

Berghianu, 
Florian Dă- 
Drăcăncscu, 

Petre T.npu,

ca, Ștefan 
Constantin 
Blajovici.
Miron Constantinescu, 
Dalca, Aurel Duca.
Cere, Ion fonițâ. Vasllo ......
lineț, Ton Stănescu, de mem
bri al C.C al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guver
nului, de conducători ai ins
tituțiilor centrale și organi
zațiilor obștești.

Erau prezenți Miroslav Su
lele, ambasadorul R.S. Ceho
slovace la București, și mem
bri ai ambasadei.

Voitec, Iosif 
Băbălău,

Cornel

Banc.
Petre

Burtică,
Mihai
Mihai
Pat i-

(Agcrprcs)
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• In vizită la întreprinderea 

TESLA — Strașnice din Pra-

ga
• Comunicat cu privire la vizi

ta in R.S. Cehoslovacă a tova-

rășului Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia

IN EXTRACȚIA DE CĂRBUNE
Cineva, intr-o anumită ocazie, se exprima cu vădită 

îndreptățire și forță dc convingere; „Specialistul Văii Jiu
lui este dator să extragă cit mai mult cărbune, vagonete 
pline eu „diamante negre" dar nu alergind și transpirînd 
după ele..."

Mineritul a făcut pași uriași : de la unealta rudimen
tară de scormonit masivul din adincuri la complexele de 
abataj de înaltă tehnicitate și mare productivitate. Execu
tarea operațiilor grele din subteran — epuizante din 
punct dc vedere fizic, odinioară — este tot mai puțin lă
sată pe seama brațului, a umărului minerului, ci din ce in 
ce mai accentuat transferată minții omului dc Ia front, in
teligenței lui creatoare — pirghii mai subtile, dar și mai 
eficiente. Minerul devine un veritabil mecanizator, un ca
dru cu calificare superioară. întregul flux extractiv de la 
abataj pină la umplerea vagoanelor, „la ziuă", nerăbdă
toare să ia sub roți drumurile de fier ale țării spre a hrăni 
furnalele, trebuie să se transforme peste tot intr-un 
flux al maximei cficiențe. al unui ridicat randament, și 
in acest sens fiecărui om al minei — muncitor, maistru, 
tehnician, inginer — i se cere valorificarea integrală a cu
noștințelor pe care le posedă. 
Ie creatoare.

In cuvintarea secretarului 
rășul NICOLAE CEAUȘESCU
partid din Valea Jiului, care a avut loc cu prilejul vizi-

a capacității și energiei sa-

general al partidului (ova
la adunarea cu activul de

tei de lucru in municipiul nostru, sublinia
„...nu pe calea intensificării efortului fizic trebuie să ob
ținem sporirea substanțială a producției, ci pe baza intro
ducerii unei tehnici moderne de înaltă productivitate. A- 
ceasta este în fond... problema numărul unu în Valea Jiu
lui... Va trebui să punem specialiștii... să lucreze împreună 
cu minerii pentru a găsi soluțiile corespunzătoare-.

Secretarul general al partidului, aplecindu-se cu pro
fundă înțelegere, cu grijă și dragoste de părinte asupra 
muncii și vieții minerilor Văii Jiului, asupra problemelor 
esențiale care-i frămintă, a mai reliefat că „...pentru a da 
într-un timp mai scurt ace&ași producție sau chiar o pro
ducție sporită este nevoie de tehnică, de mijloace superioa
re. mai productive".

Se cunoaște dezideratul că Valea Jiului va fi intr-un 
viitor apropiat un puternic centru de construcții de mașini 
miniere. Specialiștii, toți oamenii muncii din Centrala căr
bunelui, din unitățile acesteia, toți factorii de proiectare și 
concepție de pe raza municipiului, sînt solicitați insistent, 
îi invităm cu căldură să-și spună cuvîntul. in sensul proble
mei primordiale a modernizării extracției din bazin, 
in vederea găsirii celor mai adecvate, mai eficiente căi 
rare să ducă la creșterea calitativă și cantitativă a produc
ției de cărbune a Văii Jiului.

Coloanele ziarului nostru vă
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Prețuirea colectivului

0 meserie nobilă, umanitară
Dragoste de oameni

ZJ / * y <1 A

Activitate continuă, neobosită, 
în slujba unor largi Interese 
colective

Bucurii șl satisfacții pretu 
tindeni...

stau deschise !

ÎMBOGĂȚIREA „ZESTREI" TEHNICE, ADECVATE
Șl DE CALITATE, A MINELOR VĂII JIULUI

In urmă cu cîteva luni, in 
16 septembrie 1972, Valea Jiu
lui și-a îmbrăcat straie de săr
bătoare, inlimpinind cu căldu
ra pe secretarul general a) 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in vizita de lucru 
Întreprinsă, vizită ce a avut un 
puternic ecou in mințile și i- 
nimile oamenilor de pe aceste 
meleaguri, in rindurile tuturor 
colectivelor de muncă. Din do
rința de a vedea cum se ma
terializează indicațiile prețioa- 
se referitoare la îmbogățirea 
„zestrei" tehnice a minelor 
date cu acest prilej de secre-

tarul general al partidului, 
ne-am adresat tovarășului in
giner Gheorghe Olarlu, direc
torul U.U.M.P.

— Am dori să cunoaștem 
cum se concretizează prevede
rile de diversificare a gamei 
de utilaje miniere, de sporire 
a volumului de produse — ma
șini miniere, etc. — in lumina 
indicațiilor date cu prilejul vi
zitei de lucru în Valea Jiului 
a secretarului general al parti
dului.

— Încă din anul trecut s-a 
manifestat o concentrare a a- 
tenției spre acest aspect caie

vizează, în frincipal, rezolva
rea problemelor de mecanizare 
in subteran si îmbunătățirea 
proceselor tehnologice. S-a pus 
accent pe diversificarea pro
ducției de utilaj minier proto
tipuri. In ceea ce privește pla- 
nificalul de tone prototipuri in 
anul 1973 se observă o crește
re cu peste 30 la sută față de 
realizatul anului trecut. La a- 
ceste probleme se adaugă și 
preocuparea pentru execuția 
de susțineri mecanizate, in 
care caz intervenim cu nou
tăți, zic eu, interesante. De 
asemenea. colectivul uzinei

noastre s-a preocupat de ac
tivitatea de cercelare-proiecla- 
re. in acest sens dezvoltindu-se 
cercetarea uzinală. La ora ac- 

•tuală se află în fază avansată 
de realizare o garnitură de 
susținere mecanizată pentru 
abataje frontale, destinată stra
tului 3. Primele componente 
ale acestor cadre au fost, a'eja, 
verificate și in acest trimestru

Convorbire consemnată de
Ing. Rodlca ARDELEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

Oaspeți de seamă 
in mijlocul pionie
rilor
Răspundem celor 
ce ne scriu
Din sălile de iude-

NT<M’<ăți la muzeul 
Brukenthal

lungul timpurilor 
poeții au adunat, in mă
nunchi cele mai frumoase 
cuvinte pentru eternizarea 
frumuseții EI morale. Picto
rii. in dorința lor veșnică de 
a imortaliza frumusețea chi
pului uman, au împrumutat 
chipul El. dăruind lumii ca
podopere fără egal. Pe toate 
meridianele globului, in cele 
mai diferite limbi ale mapa
mondului copii țes zilnic 
cint, din puritatea virstei și 
vocile lor cristaline, EI. ce
lei care a fost și este che
mată la nesfîrșit să poarte 
sub inimă zorile existenței 
fiecăruia dintre noi. Ea. ma
ma, soția, tovarășa de mun-

cuvint FEMEIA, 
prin misiunea nobilă încre
dințată ei de societate, a de
venit un simbol. Un sim
bol, pentru fiecare dată cînd

de martie
căutăm termeni de compa
rație sau vrem să definim 
frumusețea, grația, sentimen
tul matern sau limitele puri
tății și abnegației sufletești. 
Un simbol și ceva mai mult 
pentru fiecare gest cu care 
întindem, in această dimi-

neață florile primăverii 
gindurile dedicate LOR

Rațiunea umană a smuls 
pentru totdeauna FEMEIA 
din ipostaza ingrată in care 
au înlănțuit-o alte '.im
puri. De aceea există o zi 
la fiecare început de primă
vară cînd cele mai frumoase 
cuvinte și flori ale pămin- 
tului sînt dăruite in semn de 
recunoștință și prețuire El. 
FEMEII, OMULUI. EGALU
LUI. cu care, prin natura 
lucrurilor, ne ini păr fim zi 
de zi bucuriile, necazurile și 
fericirea de a nu ii singuri 
pe acest pămint.

Tiberiu JIANl

Rețeta die fabricație a pîinii să cuprindă obligatoriu
Ș«

responsabilitatea tuturor salariaților
Avem in față răspunsul în

treprinderii de morărit și pa
nificație Petroșani referitor la 
un articol critic despre calita
tea piinii publicat in coloane
le ziarului nostru la sfîrșitul 
anului trecut. Recitim măsurile 
ce s-au luat atunci in între
prindere centru remedierea 
situației.

Cum au fost aplicate aceste 
măsuri și cu ce efect?

Căulind răspuns acestor în
trebări. amintin cititorilor că 
în „Steagul roșu" au mai fost 
publicate articole pe aceeași 
temă, că am mai primit do la 
fabrica de pîine aceleași asigu
rări că... măsurile (aceleași) au 
fost luate, se urmăresc.

Cele două întrebări de mai 
sus își găsesc răspunsul foarte 
pe larg in concluziile desprinse 
in urma unui control judicios 
efectuat in săplămina care a 
trecut prin toate secțiile fa
bricii de pîine din Petroșani 
și, in același timp, prin nu
meroase unități de desfacere 
a produselor de panificație.

Colectivul de control din 
partea Comitetului județean de 
partid, a fost format din or-

gane de specialitate din partea 
Direcției industriei locale ju
dețene. a Direcției comerciale. 
Inspectoratului general de stat 
pentru controlul calității măr
furilor, Inspectoratului comer
cial de stat. Inspectoratului sa
nitar de stat, precum și cadre 
tehnice de la I.M.P.P. Ce s-a 
constatat ?

In mare parte unele măsuri 
menite să ducă la îmbunătăți
rea calității piinii au prins 
viață. Fără a le înșirui este 
deajuns să evidențiem con-ta- 
tarea că la toate secțiile 
I.M.P.P. există condiții tehnice 
care permit desfășurarea nor
mală a procesului de produc
ție. Desigur și calitatea piinii 
s-a îmbunătățit (acesta ar fi 
răspunsul la <ea dc a doua 
întrebare, incomplet însă!).

Piinea pe care o consumăm 
zilnic vrem să fie gustoasă, 
bine coaptă, proaspăta. Ne este 
servită 'întotdeauna așa? A- 
tunci cînd izolat se mai intîm
plă nereguli in procesul teh
nologic de fabricație a piinii 
sau cînd unii salariați (recep- 
ționeri mai ales) ai O.C.L. Ali
mentara închid ochii In fața

unor deficiente piinea mai a- 
junge de calitate necorespun
zătoare. uscată in rafturi, oa
menii muncii pe bună drepta
te sînt nemulțumiți.

Uneori piinea nu c o'e cali
tate - prezintă impurități pe 
coajă, e necoaptă, alteori prea 
coaptă. Se mai intîmplă (destul 
do des) să nu corespundă 
gramajului sau să ajungă 
consumator -- învechită.

Dacă în prezent condițiile 
tehnice permit producerea pii- 

cum este in 
de ce nu 
De ce se 
Răspunsul 

ne-a amin- 
oamenilor

la

nii de calitate, 
majoritatea zilelor, 
este întotdeauna ? 
ivesc „rebuturi"? 
real este simplu și 
tit dc adunarea 
muncii de la I.M.P.P. cînd am 
cunoscut | e reprezentanții a- 
cestui colectiv. Și, am aflat 
atunci — pentru ca majoritatea 
au ridicat problema — că unii 
muncitori privesc cu multă su
perficialitate activitatea zilni
că. că mai există cazuri de 
indisciplină, neglijență in mun
că. Dotare, condiții tehnice e- 
xistă, dar unii salariați nu-și 
fac datoria. Pentru aceștia În
treg colectivul este blamat.

iar populația Văii Jiulu este 
afectată de consecințele lî.p«e« 
de responsabilitate a acestora.

Pentru că O. C. L. Alimenta
ra are și ea un aport destul de 
însemnat la răstrarca calită
ții piinii - nu putem trece 
cu vederea neajunsurile întîl- 
nite aici printre care primea
ză totala lipsă de răspundere 
și exigență a rocepționerilor 
puși să-și justifice salariul 
prin prezența lor in fabrică, 
acolo unde se hotărăște cali
tatea piinii și unde trebuie ur
mărit acest lucru.

Dacă piinea uneori nu-i de 
calitate, vina o poartă numai 
și numai unii din salariații 
I.M.P.P. și O. C. L. Alimenta
ra. Cîteva din deficientele 
semnalate in perioada contro
lului sînt edificatoare : la Pe
troșani, de pildă, piinea a pre
zentat impurități pe coajă pen
tru că n-a fost curățată sufi
cient vatra cuf loarclor, recep- 
ționerul O.C.L. Alimentara nu

I. P1ERARU

(Continuare in pag. a 3-a)
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Prețuirea 
colectivului

Pe muncitoarea Silvio Enâ- 
chescu de la mina Diljo, o 
cunosc foorle mulți oomeni 
Aș îndrăzni să afirm că o cu
nosc oproope toți salarioțli 
Și i firesc să fie oșo. Pentrt 
că eo este una din cele 16 fe
mei de Io lâmpăria minei, care 
de mol bine de 10 ani dc 
cînd lucrează aici, distribuie 
zilnic echipamentele de Ilu
minat și dc control al me
tanului. oamenilor, înainte de

V -

o intra in mina. Ea este cea 
care le pune în mină acel 
crimpei do ziuă, acea minus
culă flacără de loc piometeic, 
ce va călăuzi poșii minorilor 
acolo jos, în bezna adincuri- 
lor, unndu-le totodată cu sin
ceritate tradiționalul „noroc 
bun" in Incrincenota, bărbă 
teasca lor străduință de a 
răzbi lario muntelui, rămas 
in sedimentarea lui dură, pri
mitivă încă din timpuri mezo- 
zoice...

„lucrez in cimpul muncii de 
peste 20 de ani. ne-a relatat 
interlocutoarea noastră. Am 
lost In mai multe locuri, dai 
parcă aici, Io lămpărie, mi-a 
plăcut cel mai mult, cu toate 
că la început munca era In
comparabil mai grea deed in 
□rezent. Aveam pe atunci lăm
pile Wolff, greoaie, dificile de 
manevrat, lucram in mediu d« 
gazo... Acum insă, noile do- 
tații ne-au ușurat simțitor ac

tivitatea, nc-au făcut pe noi 
tootc să îndrăgim această în
deletnicire. Dacă personal sint 
mulțumită de ceea ce fac ? 
Cred că da. Adică in măsura 
in care, desigur, am credința 
că reușesc să fac tot ceea ce 
colectivul așteaptă do Io mine. 
Șl bineînțeles, știți și dv., că 
această convingere deplină 
n-o poți aveo niciodată. Chior 
daco vezi câ ești apreciotă, 
chiar dacă intuiești prețuirea 
oamenilor în mijlocul cărora 
lucrezi..."

Priveam Io această femeie 
cu părul ușor argintat cum se 
destăinuie, cum îmi vorbea 
despre responsabilitatea mun
cii din lâmpăria. despre grija 
pentru asigurarea securității 
minerilor in subteran. In cel 10 
ani de cind se află la mina 
Dilja comunista Silvia Enâches- 
cu nu a avut nici un coz in

care să i se reproșeze câ nu 
a verificot cu rigurozitatea 
cuvenită încărcarea corectă a 
lămpilor sau a metanometre- 
lor, sou ca in cei peste 8 ani 
cit o fost șefă de schimb, din 
cauza vreunol neglijențe a co
lectivului lămpăriei s-ar fi 
produs vreun Incident cu ape 
rolojele inminate minerilor. Nu, 
nimic din toate astea. Fiica 
de miner, râmosă orfană de 
timpuriu, iși face cu un înalt 
grad de conștiinciozitate du<o- 
rio, cu un real sentiment de 
demnitate și mindrle munci
toreasca. Bună colega, disci
plinată. preocupată in mare 
măsură de îndrumarea tinere
lor muncitoare și acum ca și 
atunci cînd era membră a bi
roului organizației de bază, 
sau președinta comitetului de 
femei pe mină, Silvia Enăches- 
cu so bucură de stima între
gului colectiv ol minei.

Cuvintele deosebit de calde i
pe care le-am auzit rostite I
la adresa el de Mario Todo- I
ran. Ileana Pelczer, Blca Li- 1
ciu. Maria Dan șl celelalte 
colege de muncă, sau de se
cretarul comitetului de partid 
po mlnâ, poarta amprenta unei 
unanlmo aprecieri : un om de 
nădejde.

„Greutăți in viață ? Desigur 
că m cel 47 de ani pe care-i 
am necazurile, din nefericire, 
nu m-au ocolit. Dar oricite 
greutăți ar avea omul de în
fruntat in existența lui, pînă 
la urmă le poate învinge. A- 
lunci cînd la mijloc sînt In
terese cu adevărat mari — no
bile, cinstite, umanitare - reu
șitele nu pot fi decit de par
tea celor caro le merită". Cure 
le merită cu prisosință, am a- 
dâuga noi I

Ionel [A0REA 
_____________________ __ 7
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DRAGOSTE
Cartierul 6 Petroșani nu-i 

aut de întins dar este greu 
sâ găsești aici, aricind, pe 
Ileana Hamz. O poți găsi ușor 
insă ori la casa dc copii, ori 
la cantina de ajutor popu
lar. ori în vreo acțiune cu 
comisia de tutelă ori... Pensi
onara casnică, in urma în
cetării muncii fi-a dedicat 
timpul și experiența acumu
lată de-a lungul anilor, acti
vității obștești din cartier 
fi oraș. Dragostea sa pentru 
muncă prinde un puternic 
contur prin participarea in
tensă la viața organizației de 
bază, ca membră a biroului, 
prin conducerea cu succes a 
comitetului de femei din 
cartier.

O mai poți intilni... in ac
țiune fi la comitetul de tutelă 
din oraf. sau Ia comitetul 
de sprijin de pe lingă cantina 
de ajutor popular. Nu lip
sește nici din comisia de 
control obftesc, iar dacă 
vreți să faceți cunoștință cu 
secretam comisiei de cruce

DE OAMENI
roșie din cartier, lot cu Ilea
na Hamz veți da mina. De 
peste șase ani se dăruiește 
activității obștești, impărțin- 
du-și timpul intre acestea fi 
obligațiile sale de soție, ma
mă. Cum reușește să .fie 
prima la orice chemare ?

Răspunsul a venit firesc, 
nuanțat puternic de modes
tia ce o caracterizează : 
..N-aș putea trăi fără să Jac 
ceva util, pentru cit mai 
mulți oameni.'"

Femeile din cartier o sti
mează fi o prețuiesc; nici 
una nu poate ..rezista" în
demnului personal al preșe
dintei comitetului dc femei. 
Însăși secretarul organizației 
de bază din cartier, tovară
șul Remus Marcu, a ținut 
să ne spună :

— Este cea mai destoinică 
și activă femeie. De aceea 
are și sarcini foarte multi
ple. In fața lor niciodată 
nu a spus nu. Pentru stră
dania ei nu am decit cuvin
te de laudă. Toți o apreciem 
pentru meritele ei. pentru 
roadele muncii sale, pentru 
mindria noastră de a locui 
intr-un cartier curat fi ingri- 
iit. Ea știe să atragă femeile, 
să le vorbească din inimă, 
să le ciștigc încrederea. 
Știe să le fie o prietenă de
votată la bine și la rău, să 
le împărtășească din expe
riența ei de viață. Să le 
destăinuie din secretele rea
lizării in familie și societate, 
secretele fericirii conjugale, 
ale educației copiilor. ale 
împlinirii umane. v; -

Ionica FIERARU

Flori... 
Lalele, 
Margarete, 

Viorele.
Aurori... 
Flori
In grădina 
Pâmintului 
nostru fertil... 
Uneori 
Nu găsim 
Cuvinte frumoaso 
Și, febril 
căutăm...
Vă găsim, atunci, 
In locul cuvintelor 
Pe voi, 
ființe dragi, 
Nestemate — 
in fața cărora 
diamantelor 
le-ar dispare 
lucirea
Și n-ar avea preț... 
In locul frumosului 
V-am găsit 
Pe voi,
Nemurirea 
Așezată 
Pe piscul semeț 
Dominind
In lung și-n lat 
nemărginirea... 
Pe voi, 
oricînd
V-am intilnit 
Acolo unde 
Viața pulsează 
Și trimite 
Pe unde - 
Pe undele vii 
ale luminii 
Tot ce făptura 
voastră creeaiă 
Cu incrustații 
adinei 
In istorie 
Și.n prezent 
Omul...
Tot ce natura 
A creat
Mai superb 
Am intilnit 
La strunguri, 
Pe schele,
La freze, 
In laboratoare
Pe voi,
Dragi muncitoare 
iubitoare.

MAMA — primul cuvint, 
prima idee, prima iubire. 
Pentru ziua ta, scumpa mea 
mamă iți dăruiesc cel mai 
frumos dar : RECUNOȘTIN
ȚA.

Știu, a fost greu, dar tot 
timpul zimbetul tău cald, 
privirea ta atentă, severă, 
duioasă, m-au ajutat să cresc.

Primii pași in viață i-am 
făcut împreună cu tine și 
dacă astăzi sint un om în
treg, sănătos și drept, sint 
mindru de demnitatea ta. 
Am învins împreună prime
le greutăți, am trăit primele 
bucurii. N-ai. precupețit ni
mic. ini-ai dat totul și nu 
ceri nimic.

Cit iți sint de dator, ma
mă !

Prima încruntare a frunții 
mi s-a destins sub sărutul 
tău, intiia zvicnire a inimii 
ție ți s-a destăinuit.

Iubirea ta nu are preț, 
mâsurmdu-i imensitatea simt 
eternul vieții.

Mergi astăzi pe stradă la 
braț cu fiul tău și tontă fi
ința ta emană fericire. Pe 
lingă tine trec zeci de ma
me la fel de surizătoare, dar 
bucuria la e unică.

Cu tine totul începe și nu 
•ni-ar ajunge cele mai fru
moase flori din lume să-ți 
■ npodobesc inima.

Aduc adincă mulțumire 
alinilor tale care m-au 
ningiiat, care au muncit 
pentru mine, și dacă azi 
int brăzdate de intemperi

ile vieții, le sărut cu infini
tă recunoștință.

Prin tine am învățat să 
respect toate mamele din lu
me.

Azi, de 8 Martie, scumpă 
mamă, toate mărțișoarele 
primăverii dau strălucire 
timplelor tale argintii.

Fiul tău pt. conformitate 
Nlcolac TUDORA 

corcsponednt, 
E.C.E. Paroșeni

O meserie nobilă,
umanitară

Bucurii și satisfacții
pretutindeni...

Cînd a părăsit meleagu
rile Alexandriei, acum 16 
ani. Tudorița Vlad nu se 
gîndea că va putea îndrăgi 
atît de mult munca, să ră- 
mină fidelă atît ei cît și a- 
celui sector de activitate: 
lâmpârîa minei Lonea. De

rea. Am fost primită in par
tid. Și n-am vrut nici o zi să 
știrbesc din această încre
dere. De aceea și răspund cu 
toată inima Ia chemările or
ganizației la muncile obș
tești.

Chipul acestei femei, zîm- 
betul și sclipirea ochilor ve
neau ca un argument al ce
lor spuse.

La F.S.H. Vulcan am gă
sit-o pe comunista Rozalia 
Poștaru, aplecată cu atenție 
asupra strungului :

— La toate cite m-ați în
trebat răspunsul meu este li
nul : satisfacția cea mai ma
re mi-o creează munca. M-am 
identificat cu ea și tot așa 
vreau s-o văd și pe fetița 
mea, acum elevă la școala 
profesională. Nu poți obține 
mai mari bucurii decit cele

Interlocutoarea recoman
dată ne-a relatat :

— In cei 18 ani de învă- 
țămînt am trăit cu fiecare 
generație la plămădirea că
reia m-am străduit să contri
bui, cu fiecare elev căruia i- 
am călăuzit pașii. Aceste sa
tisfacții îmi sînt îndoite as
tăzi, cînd intîlnesc muncitori 
cu o înaltă calificare, ingi
neri, profesori, medici, oa
meni utili societății care mi
au fost elevi...

Tudorița Vlad 
muncitoare

16 ani, conștiinciozitatea cu 
care asigură fără întrerupe
re funcționarea lămpilor de 
mină ii dă o satisfacție deo
sebită avînd convingerea că 
și ea contribuie la crîmpeiul 
de ziuă din abatajele de 
unde minerii trimit la lu
mină cărbunele...

— Aici mi s-au creat con
dițiile de viață pe care îna 
inie vreme doar le visam... 
Și satisfacția, bucuria și mul

In cel 18 ani de cîna' lucrea
ză în comerț Ioana Oneasă 
a cunoscut numai mulțumiri 
sufletești și mai ales, ne zi
ce dînsa, cînd cumpărătorii 
sînt mulțumiți, cînd pîinea 
este bună și proaspătă. Aș 
dori ca și fiul meu care este 
liceean să fie în viață un 
muncitor bun. Și conștiin
cios. Că atît de mulțumit 
poți fi cînd te știi util...

Cîteva satisfacții. Citeva 
din nenumăratele bucurii în
tâlnite acolo, la locul de

țumirea mea sufletească au 
început din momentul tind, 
ajunsă la această mină, mi 
s-a acordat toată încrede

izvorî te din munca conștiin
cioasă...

Muncitoarea Elena Morarii 
din secția a lll-a bobina.] de 
la „Viscoza" Lupeni a fost 
și mai concisă :

— Prima bucurie : in 1958 
am intrat in rindurile parii 
dului. De atunci, ca să do
vedesc ce poate un membru 
(le partid am căutat să am 
numai rezultate frumoase 
Și le-am avut, bineînțeles, 
însoțite de satisfacții.

Intr-adevăr ..vitrina de ca 
li late" a fabricii unde figu
rează șl numele Elenei Mora
rii îi atestă pe deplin spuse
le.

Dacă cineva își duce cu 
o certă responsabilitate toate 
sarcinile la îndeplinire, deși 
sînt cam multe, apoi aceea 
este profesoara Ileana Jurca 
Sint spusele profesoru
lui Gheorghe Antoce. direc
torul Liceului din Vulcan.

Ioana Oneasă 
vînzătoare

muncă ale femeilor caro 
muncesc și trăiesc pretutin
deni...

Ion LKlt'

• La secția anestezie, reani- 
I mare .și terapie din cadrul 
I Spitalului unificat Petroșani 
Ite Intîmpină cu o grijă pli

nă de blîndcțe, o mină dc 
. femei, asistente și surori 
I medicale. Din „buchetul 
’ alb** am ales-o pe fata cu 
Iochi albaștri — asistenta

Terezia Naște. îmi spune 
I că a venit aici în 1967, du- 
I pă terminarea școlii sării- 
Itare — De ce și-a ales a- 

ceastă meserie deloc ușoa
ră?

I— M-am gîndit mult pî
nă cind am luat o hotărire.

I Probabil a fost hotărîtor fap- 
I tul că euna dintre cele mai

I dificile meserii. Frumusețea 
acestei meserii este „tainic"

I legată de greutatea el, dc 
implicațiile psihologice 
Faptul că redai putere, u-

Ineori chiar viață. multoi 
oameni ne cere nouă color

Icare lucrăm în aceasta sec
ție, să dovedim un cleose

| bit simț de răspundere.
■ conștiinciozitate, abnegație 
I o totală dăruire însumînd 
I toate o mare dragoste față

de om, față de pacienții ca
re au nevoie de gingășie 
sufletească.

Deși stâpînesc meseria, 
preocuparea lor pentru per
fecționarea profesională nu 
încetează. In cadrul con
cursului „Cartea medicală 
în 
Și 
za 
în 
ja 
Naște locul II, Intervenția 
fetelor de la reanimare es
te necesară și atunci cirul 
echipele chirurgicale 
sesc rahlanestezia. In 
de către aceste fete au fost 
efectuate peste 60 de anes
tezii. Cu sprijinul lor 
creat în această secție 
climat bun, de 
a pacienților, 
a condițiilor 
Medicii, ca și 
mulțumiți de 
să do aceste 
trup și suflet de 
aleasă, pe care nu ar schim
ba-o niciodată

sprijinul cadrelor medii 
auxiliare sanitare** la fa- 
municipală și județeană, 
anul 1972, Lucreția Pre- 
a obținut locul I și Terezia

folo- 
1973.

s-a 
un 

mulțumire 
de optimizare 
de îngrijire, 
pacienții. sîn' 
munca deou- 
fote, legate 

meseria

Rodiră ARDELEANU

In time ce bărbații, în 
adîncuri se inel 3 cu 
stînca, sus, la ziuă, femei
le „confecționează** cu o 
minuțiozitate responsabilă 
piese pentru stîlpi hidrau
lici, — susținători metalici 
de nădejde ai abatajelor...

Nimic mai neadevârat de- 
cît afirmația că femeile și-ar 
aduce aminte de ele însele 
doar în preajma lui 8 Martie. 
Mai degrabă „alții- pot fi în- 
vinuiți de această tardivă a- 
ducere aminte. Și, mai de
grabă „alții" (a se citi, bine
înțeles. bărbații) fac aseme
nea aprecieri, câutînd să a- 
bată atenția do la adevărații 
vinovați. Nu, femeile nu ui
tă de ele însele și, pe par
cursul unui an întreg, își 
continuă în anonimatul în
treținut de alții ța se mai 
citi o dată, bărbații) își con
tinuă, spuneam, nestingheri
te, șirul de acțiuni, pe cît de 
modeste și neluate în seamă, 
pe atît de utile.

In virtutea aceluiași greșit 
raționament, am fost convins, 
ca mulți alți vinovați, că. de 
exemplu, o comisie de fe
mei își aduce aminte de pla
nul ei de muncă doar în 
oreajma lui 8 Martie. că doar 
în preajma acestei zile își 
intensifică activitățile și doar 
acum își înconjoară, cu 
dragostea și căldura de care 
numai femeile sînt în stare, 
colegele de muncă. Îmi era 
dat. însă, să constat că lu
crurile nu stau așa. Poale, 
alături dc vina bărbaților 
(de a nu Ie „stingheri** un an 
întreg) impresia generală că 
..nu se prea activează- e 
întreținută și de o mai mi
că vină a femeilor, o vină 
care însă nu poartă alt nume 
decit acela al discreției, cali
tate care le este la fel de 
proprie ea și modestia. Deci, 
dacă bărbații își dezvăluie 
cu mai multă insistență ac
țiunile. nu înseamnă nicide
cum că femeile nu activea
ză...

La mina Paroșeni, după o 
agreabilă discuție cu tovară
șa Eugenia Cherecheș — 
membră a comitetului de 
partid pe mină, care răs
punde din partea acestui or
ganism dc activitatea comi
siei de femei — după ce am 
statornicit puntea dc legă-

intreg, pe care de asemenea 
nu voi putea să le înșirui în 
întregime. Cîtorva nume și 
cîtorva acțiuni le voi face 
însă loc, cerîndu-mi scuze« 
pentru eventualele erori de 
-selecție, de care nu se face 
vinovat decît reporterul.

Deosebit de active, mi s-a

Activitate continuă, neobosită, 
în slujba unor largi 
interese colective

tură care să permită cîștiga- 
rea încrederii de care aveam 
nevoie pentru a afla cîteva 
„secrete", aveam notate în 
bloc-notcs peste. 40 de nume 
de femei, din cele 180 care 
lucrează la această unitate. 
Erau nume dc femei, frun
tașe sau evidențiate în mun
că. în acțiunile comisiei, pe 
care aveam datoria să le in
serez în aceste rîriduri. Doar 
puținătatea spațiului de care 
dispun mă împiedică să dau 
curs dorinței interlocutoarei. 
Mai aveam notate. în același 
bloc-notcs, zeci de acțiuni 
(reușite și foarte reușite) ale 
comisiei de femei, desfășu

rate pe parcursul unul an

relatat, sînt multe membre a- 
Ic comisiei dc femei : Ana 
Nelega, Cunicunda Ursa, 
Lucreția Mitrea, Elena Bota. 
Elisabeta Hornung și altele, 
animate de președinta comi
siei. Virginia Bunicelea, toate 
desfășurînd o activitate care 
nu e întreruptă decît atunci 
rinei bărbații, adueîndu-și a- 
minte de ele. le mal trasea
ză cîte una din îndatoririle 
lor. Fără să le conteste. le 
îndeplinesc și pe acestea, a- 
poi se întorc la preocupările 
lor : vizite la locurile de 
muncă, analize ale unor stări 
de lucruri, discuții cu co
legele care an greutăți, apoi 
cu bărbații care mai „depă-

șese măsura**, care le creează 
aceste greutăți, crezlndu-se 
absolviți de vreo vină. Din 
nou vizite, la domiciliu. la 
cantină, din nou discuții — 
animate de un adine uma
nism. de o sinceră dorin';’ 
'• obținerii unor ■••sulfate cît 
mai bune, de un cît mai larg 
interes colectiv.

Un plan de acțiuni bogat, 
o permanenrtă preocupare 
pentru multe din problemele 
minei, care nu sînt deloc 
probleme „dc suprafață", Ju
pă denumirea locului de 
muncă al femeilor. Sînt de 
profunzime. Intre acestea, e 
suficient să amintim preocu
parea îndreptată spre stabili
zarea forței de muncă pentru 
industria carboniferă, o pro
blemă căreia mulți doresc 
să-j afle soluționarea.

Ce și-a propus comisia dc 
femei de la mina Paroșeni 
în acest sens ? Se știe că noii 
angajați — familiști și chiar 
nefamiliști — sînt vizitați du
pă sosirea lor. în Valea Jiu
lui, de către soții, prietene ; 
ce-ar fi dacă le-am cunoaș
te pe aceste soții și pc aces 
Ic prietene, dacă le-am aju
ta, ajutîndu-i deci, implicit 
pe viitorii mineri ?

Așa a pornit una din ac
țiunile mai recente de la a7 
ceasta mină, întreprinsă din 
inițiativa femeilor, o 'acțiu
ne de durată care cere multă 
răbdare și perseverență, ca
re nu poate fl realizată doar 
în preajma lui 8 Martie, do
vedind, prin esența ei. toc
mai continuitatea neîntre
ruptă a aotivitățil femeilor 
pe parcursul unui an întreg.

I. MUSTAȚĂ

Din viata 
și activitatea 

femeilor
@ Participantă Ia tot 

ceea co se făurește, in fa
brici' și uzine, pe marile șan
tiere de construcții pe ogoa
rele cooperați viza te, în 
școli și laboratoare, Ia re
zolvarea problemelor multi
laterale ale societății, fe
meia a devenit astăzi, în 
(ara noastră, o prezență 
permanontă în viața •<»- 
cial-economică și politică 
bitcurîndu-sc efectiv de 
respectul și grija întregii 
societăți.

® Prețuirea de care se 
bucură astăzi femeia în 
țara noastră este ilustrată 
de însăși participarea sa 
la viața politică și obșteas
că. Astfok.-60 000 de femei 
desfășoară o rodnică ac
tivitate politico-socială. ce
tățenească în calitatea lor 
de deputate în consiliile 
populare. 379 îndeplinesc 
munci de răspundere în 
justiție, iar 67 sînt alese în 
forul suprem al puterii de 
stat — Marca Adunare 
Națională.

Din totalul populației 
angajate in muncă, circa 
1 700 000 sînt femei, rc- 
prezentîrjd 32 la sută din 
numărul salariaților. La 
sfirșitul actualului cincinal, 
numărul femeilor salariate 
va creste cu încă 400 oon.

In industria electronică, 
electrotehnică și a me
canicii fine. potrivit 
unui recent studiu, din < 
meserii analizate. 66 sint 

specifice femeilor.
Astăzi in industria chi

mică, ponderoa femeilor în 
numărul total al muncito
rilor. tehnicienilor, ingine
rilor și funcționarilor este 
de 21 la sută.

(Agerpres)
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Răspundem

Gabrieli BACÎZU, 
pionieră clasa a V-a C, 
Școala generală nr. 1

(Urmare din pag. 1)

in primul 
■esi co- 

vorbit în continu- 
orîrxlulren noastră 

soilalislă, ondiliile
minunate 
des-pre luj 
qulul nostru popoi 
făurirea României

Oaspeți de seamă
in mijlocul
pionierilor

Ziua dp 6 martie, intiparil, 
in istoria sl 
porului nostru 
meni crucial 
rării primului 
cratic In tara 
fost 
dru 
Școlii generale 
sâni.

Cu această ocazie • oman, 
dameniul u-nildtn de pionieri 
i-a invitat In mijlocul nostru 
pe tovarășii Clement Negruț. 
prini-secrelar nl Comitatului 
municipal dc partid, si losif 
Cotoț. participant |,i instau
rarea 
milor 
selor

La 
o'e cultură 
enti sărbătorește, «u d't glas 
atașamentului si drngosh 
fierbinți față do partid, oas
peții fiind primiți cu puter
nice e 
timp 1 
P.C.R.".

O coj ilărle fericită, lipsita 
de griji și plină de bucurii 
este sentimentul po care ori
cine ar II putut să-l descifre
ze pe fetele noastre în aces
te momente. Respect și 
șament fierbinte țață

conștiințe i o- 
ca un eveni- 

- .-lua instnu- 
guvern doino- 
noeMrJ) — a 

•ărbMoritd intr-un > a- 
deosebit de pionierii 

nr. 1 Petro-

în Valea Jiului a i ri- 
nrimaii din riadul m.i- 
muncitoare.
intrarea in sala Casei 

pionierii, imbră-

aplauze -candlndu-se 
îndelungat „P. C. R..

ata- 
de 

Partidul Comunist Român, i 
rintele nostru Iubit, se dega
jă a’ln inimile noastre.

După ce tovarășul

parlldailui In 
llprifllll i|ii a

nostru și |-a pus la tnd'emf- 
nă mijloacele ne< 
tru a-și construi 
nouă.

In aplauzele tuturor, oaspe
ților li s-« inniînal Hori și 
întreaga sală a fost cuprinsă 
de emoție dnd li s-au legat 
cravatele de pionier.

In continuare oaspeții 
lost Invitați să participe 
un scurt program ar 
dat de pionieri in »inslea e- 
venimonlului. Am părăsit sa
la cu dorința liorbinto de a 
dovedi prin laj tele noastre 
i a sinlem fii dv nădejde ai 
României socialiste.

Mărinimosul'* din nou acolo do unde nu de 
mult s-a întors, va putea me
dita la dvOM'blrrn dintre mă-

Creșterea eficientei economice
(Urmare din pag 1)

centele de recuperare a armă
turilor la Lupeni, de pilda, a 
iosț doar de 25 la sută. De 
asemenea, se constata că spo
rește nepermis o’e mult consu
mul de enerqle electrică și 
pneumatică la toate unitățile, 
ca urmare a măsurilor luate 
pentru mecanizarea operați
unilor grele in subteran.

E necesar ca ut lorii de răs
pundere do 1j exploatările mi
niere să întocmească, pe sec
toare. grafice de funcționare a 
utilajelor respective, să nu se 
mal îngăduie mersul ..In gol" 
atil de costisitor I In direcția 
creșterii producției și produc
tivității muncii, care influen
țează direct șl indicatorul do 
eficiență, se impune să se ac-

țlonezo cu toată fermitatea, 
maximum de răspundere, 
scopul gospodăririi judicioase 
a forțelor do muncii și a fon
dului de salarii disponibil, 
intrucît se constată unele va
riații nedorile în privința ta
rifului pe tonă. In plus să se 
acorde atenția cuvenită aplică
rii corecte, echitabile, a nor
melor de producție.

Gîndul și fapta de miner
plenar angajate

(Urmare din pag. 1)

am realizat și depășit pla
nul in anul trecut; continuăm 
să muncim în același mod și 
în acest an, înțelegînd cu

toții că avem o maro dato
rie — de a deschide drum 
spre stratele de cărbune, de 
a participa pe deplin conș- 
tienți la î.>făptuirea progra
mului de dezvoltare accele
rată și multilaterală a țării.

Faptele noastre de muncă 
vor fj ca șî‘ pînâ acum răs
punsul viu al brigăzii pentru 
grija cu care sînlem ‘ încon
jurați de partid, alături de 
care no aflăm întotdeauna cu 
gîndul și cu fapta.

(Urmare din pag. 1)

prototipul se va a'a in func
ție Acest complex de susține
re va schimba și îmbunătăți 
tehnologia de abatere la from 
lurlle lungi.

In domeniul susțineri; s-au 
diversificat stljpii existențj, 
qama lărgindu-so la opt tlpo- 
dlmonsiuni. Colectivul uzinei, 
sub îndrumarea permanentă a 
comitetului de partid, a con- 
Viibuit la îmbunătățirile con
structive prin folosirea de ma
teriale cît mai bune, astfel In
cit stllpfl care se fabrică aco
peră cerințele abatajului.

Pe linia do cercetare se are 
in vedere construirea unul u- 
tllaj pentru săpat suitori, uti
laj care se află in fază de pro
iect. Do asemenea, se manifes
tă preocupare în direcția Îm
bunătățirii echipamentelor con- 
strucțlilor hidraulice, în direc
ția urmăririi comportării în 
exploatări* a utilajelor.

Uzina are In vedere șl au
tomatizarea In ramura mini
eră, fart care a dus La înfiin
țarea unui atelier de elemente 
de automatizare In cadrul 
U.U.M.P. Pe cercetătorii din 
cadrul uzinei li preoc îpa on- 
fecționarea unei instalații pen
tru transportoare pe bază de 
relee in scopul aispecerlzării 
proceselor tehnologice d<- la 
exploatările miniere. Se vor 
mai construi două garnituri de 
complexe de susținere. Pentru 
ușurarea muncii, in subteran 
mai ales, s-au realizat aparate 
de tractat sarcini, pes'.e 165 de 
utilaje de prototipuri diverse. 
In mare parte unlca'c. peste 
15 tipuri dc utilaje noi care 
trebuie asimilate, ceea ce re
prezintă un elorl considerabil 
din partea oamenilor d-n uzi
nă. împreună cu l.C.P.M.H. - a 
elaborai un studiu privind n - 
velele care trebuie atinse, ceea 
ce comrfetoazfi programul «ie 
dezvoltare și vizează măsurile 
care trebuie luate penir.i cin
cinalul următor. Ln prezent se 
construiesc noi spatii pentru 
mai multe linii de fabricație, 
de exemplu aceea a grinzilor 
«r'.i.ulate îmbunătățite. In anul 
curent no; capacități se vor 
da in funcțiune.

— Cum acționează colectivul

U.U.M.P pentru îmbunătățirea 
calității utilajelor produso 1
- Id i adrul secțiilor șl al 

grupelor -Indlcale s-a croat o 
puternica orlnie de masă in 
ceea ce privește îmbunătățirea 
i alllălii utilajelor. Respectarea 
documenlatiel, practicarea con
trolului preventiv, a autocon
trolului sînt doar cîteva din 
masurile luate pentru îmbuna

— Cum răspund secțiile 
U.U.M.P. la noile cerințe. la 
preocupările privind economii
le de metal, ce se întreprinde 
concret in vederea reducerii 
rebuturilor ?

— Problema reducerii rebu
turilor se află si ea în atenția 
noastră. In acest sens, se în
treprind periodic analize. S-a 
(acut o analiză comparativă 
intre anii 1970, 1971, 1972 și

îmbogăfirea „zestrei’
tehnice, adecvate

si de4
calitate

a minelor Văii Jiului
utilajelor. Co- 

partid. condu- 
noastre, cauta

lățirea calității 
mitelul de 
cerea uzinei 
in permanentă să ridice nive
lul de conștiință al tuturor oa
menilor de aici. In luna aceas
ta va avea loc o consfătuire la 
Fabrica de slilpi hidraulici din 
Vulcan vizînd, in principal, o 
confruntare utilă Intre benefi
ciari șl producător.

s-a observat în ultimul timp o 
reducere a rebuturilor. Totuși, 
secțiile turnătorie și mecanică 
mai ridică probleme în ceea 
ce privește rebuturile și pentru 
reducerea acestora se folosesc 
unele căi operative și organi
zatorice care se dovedesc efi
ciente. Referitor hi tehnologii
le o'e execuție, la baza măsuri
lor luate stau informațiile cu
lese de la exploatările minie-

'’J

iiiți' i ■jhi

Pe eleva Lidia Pantelie 
de la Liceul Vulcan și 
ucenicii Zaharia Faur 
Dumitru Scripcaru de 
F.S.H., i-am întâlnit în
la de lectură a bibliotecii 
clubului din Vulcan oolici- 
lînd cărțile recomandate de I 
bibliotecara Maria Bildea. I

pe 
șl 
la 

sa-

7r
; •: dj

f
i

nostul din 
plin (trei jumătate)
>. i.ițn rf, (,;» » » qi fitil. Anton 
Popa din Lupeni. fost tnpifer 
la i ooperaliv a ..Faringul" 
din Vulcan, o devenii un 
„suflet mare", nobil, cu mare 
dragoste de oameni. Drept 
pentru caro considera < a nu 

necesară cîntârirca șl 
area mărfurilor recep

ționate. Dovada *uj romă a 
„mărinimioi" sale a Meu l-o 
la un lirg la care a vindut 
palru dormeze <u prețul de 
599 lei deși in tariful legii 
ern prevăzut prețul de 700 
lei. Do remarcat că actele 
sale „nobile" %c rea'ucenu 
numai la proprietatea stalu
lui. in opt luni cit va râmine

< 1 ITTi [: IH rl.tfii

i inimic s.iu bunătate șl. 
qlijonta. superficialitatea 
abuzul in serviciu.

Stăpînul
...buteliilor

ne- 
șl

InȘtefan Hui nu locuiește 
Valea Jiului dar a ajuns aici 
c u treburi la... judecătorie.

Domiciliat în Salamul de sus, 
lucra ca distributor de bu
telii de aragaz. Gu a'e la sine 
putere, asemeni unui proprie
tar, a urcat taxele buteliilor 
cu aragaz dc le 14,10 Ici la 
25 lei. Surprins dc un con
trol al miliției, încasările 
prezentau un plus de 242 lcl. 
Am n ajuna S. 1, aă viziteze 
judecătoria din Petroșani, 
„vizită" care l-a costal (.am 
scump — o amendă de 3 000 
lei.

Pentru cei din municipiul 
nostru care seamănă la „nă
rav" cu susnumltul, credem 
(4 o bine primită această 
lecție „prezentatll" de Ștefan 
l’ul.

Nlcolae GHERGHIN, 
judecător

celor
ce ne
scriu

♦ H ORICA PUCA. l upeni. 
Anunțuri de telul pierderilor 
d<« legitimații nu pot II date 
publIdlMțll decît contra rost 
la rubrica publicitara, In care 
scop rugăm a vă prezenta la 
administrația ziarului.

iibliqatnriu și

♦ ION IORGULAN, Petrlli. 
Conducerea I.G.L, Petroșani ne 
InfornieaxH cli In perioada 19 
Iunie 1957 — 31 decembrie 
1957 nu apare numele o'e Ion 
lorguliin. In statele do plat.) 
din arhiva unltiRii. ațarr Insă, 
In (oală aceasta perioadă, nu
mele de Petro lorgulan. Bine 
ar fi sa 
I.G.L. pentru 
mol privind 
muncă.

va prezentați la 
lămurirea probln- 
vechimea dv. In

fin in fabrică, iar asisten
ța tehnicii era prezentă dar... 
lipsea cu desăvirșirc, in schim
burile 11 șl III controlul tehnic 
de calitate nu urmărește in- 
troq procesul tehnologic. La 
Vulcan — Igiena încăperilor 
era discutabilă. La Pelrlln se 
recepționează necorespunzător 
materia primă, curățenia e ne
glijată, secția fiind năpădită d<- 
praf și păianjeni nestingheriți.

Noutăți I a muzeul

In cadrul Muzeului Bru- 
kcnthal, a fost inaugurală o 
sală specială consacrată ar
tei sibiene. .Aici, vor fi pre
zentate publicului cele mai 
valoroase lucrări ale unor 
artiști din localitate, inspi
rate do frumusețea și via
ța Sibiului, Prima expozi
ție cuprinde opere semnale» 
de creatori aparțin lud gene
rației vlrstnicc, acuarele 
do Trude Schullorus, picturi 
de Else Roth și gravuri da
torate artistiului emerit Hans 
Hermann, acum aproape 
nonagenar, care, în 1971, a 
făcut instituției sibiene o 
donație de aproape 200 dbr 
lucrări. In viitor, în aceas-

re. La turnătorie, volumul fi
zic al rebuturilor a scăzut de 
la 5,65 la sută cit era în 1971 
la 5,4 la sulă în anul 1972, iar 
la fontă de la 2,49 la 1,7 la 
sută. In vederea reducerii re
buturilor, a obținerii do eco
nomii do metal so au in ve
dere al it calitatea exprimata 
în compoziție chimică, cît și 
caracteristicile mecanice.

— Intrucît 1073 oslo și anul 
economiilor, U.U.M.P. va 
piinde prompt la această 
rință 7

— Bineînțeles. Șl ca să 
mai concret, vă pol spune 
in luna ianuarie 1973 s-au 
tinut economii Iu valoare 
pesto 100 000 lei.

— Cum vedeți încheiat 
lanțul acestui an pentru 
să constituie o platformă sigu
ră de realizare înainte de ter
men de către U.U.M.P. a cin
cinalului ?

— 1973 reprezintă și pentru 
noi anul hotărllor in realiza
rea' cincinalului înainte de ter
men. Prin cifrele de plan s-au 
prevăzut nivele mobilizatoare. 
Se întîmpină greutăți în ceea 
ce privește faptul că uzina este 
reslrînsă, din punct de vedere 
al suprafeței, de lucrările de 
investiții. Dar, avem un colec
tiv decis să treacă cu bine 
orice obstacol, să valorifice 
din plin întregul suu potenți
al pentru a face din bilanțul 
anului 1973 o platforma intr- 
adevăr u'nrabilă pentru reali- 
zaroa în devans a sarcinilor 
actualului cincinal,

< I

răs- 
ce*

bl- 
?a el

.1

•î

i

Bruke
tă. sală vor fi deschise și 
expoziții cu lucrări ale pic - 
torilor Rhea Radu Silvia, 
Nicolae Barcan, Gabriela 
FlOrescu, Erwin Kuttler, ș.a. 
din qeneratiile mai tinere.

Pinacoteca sibiană, < 
cuprinde cea mai mare 
mai valoroasă colecție 
artă flamandă din tară, 
sporit patrimoniul, în 
noștri, de peste două 
nu mărind in prezent 
mult do 8 000 lucrări

care 
: și 

de 
și-a 
anii 
ori, 
mai 
do 

picturii, grafică și sculptură. 
Ea cuprinde și o colecție 
reprezentativă do arta ro
mânească, de la pictura me
dievală pîna fa cea contem
porană.

Onorarea comenzilor o d 
multe ori necorespunzatoare, 
produsele nu slnt stanțate sau 
bine depozitate. Cel de la 
O. C. L. Alimentara, l.i rlndul 
lor, neglijează condițiile igie
nice de păstrare « 
magaziile de mină, 
deficitar comenzile, 
acestea se adaugă 
toleranta, lipsa o'e răspundere 
< u care recepllonerll dc pe 
lingă fabrică, delegații, recep
ționează plinea la introduce
rea în magazin.

Acești salariați cerlcili 
îndeplinirea datoriei ar fi pri
mii vlnovali. Spunem 
pentru că, in aceeași măsura 
ba chiar mai mult, organizații
le de partid, U.T.C., sindicat și 
conducerile color doua Între
prinderi în cauza poarta vina 
neregulilor existente. Prea 
multă tolerantă și îngăduință' 
In același timp prea puțină 
sau insuficientă munca politică 
de educație se duce în rindu- 
rile salariaților. Este inadmisi
bil ca atitudinea citorva an
gajați să o suporte toți oame
nii muncii din municipiul nos
tru. Disciplina muncii trebuie 
respectată cu strictețe in toate 
secțiile I.M.P.P. Altminteri cei 
in drept să ia măsurile cele 
mai drastice.

Pentru eliminarea neajunsuri
lor și deficiențelor privind ca
litatea plinii, s-a mai întocmii 
un plan de măsuri. E adevărat, 
acest plan cuprinde măsuri 
concrete și complexe cu terme-

responsabilitatea tuturnr

plinii In 
întocmesc 

Lei toate 
indolența.

cu

adento asupra cărora 
va reveni, cu responsabilități 
bine stabilite. S-a hotărlt urmă
rirea foarte drastică <j realiză
rii celor înscrise in plan. în 
termenele respective, Fără « 
arata caro sînt aceste măsuri 
amintim doar că la cele mal 
vechi i-au adăugat altele iz- 
vorllo din necesitățile Impuse 
do realitate, iar cele do demult 
nerealizali' au fost din nou 
cuprinse în plan. Dar obiecti
vele înscrise in acest plan so 
referă mai mult la dotare, la 
remedierea lipsurilor existen
te legate de condițiile tehnice. 
Viei un cu vini, o măsură care 
să vizeze latura muncii cu o- 
inul, educarea Iui. Iată de ce 
adăugăm noi că se impune 
stringent - din partea tutu
ror factorilor educaționali de 
la I.M.P.P. și O. C. L. Alimen
tara — să desfășoare o muncă 
serioasă do 
salariaților. 
mirea unui 
perative în 
bine venit, un plan care să nu 
rămînă doar o simplă hirtie 
de păstrat în sertarul unui bi
rou. Și am mai adăuga că, or
ganizațiile de partid, toii comu
niștii, trebuie să se simtă răs
punzători de deficiențele sem
nalate, să ia cu promptitudine 
și intransigentă locul de „vioa
ră întji" în desfășurarea mun
cii de educație cu oamenii, in 
scopul ridicării conștiinței, 
responsabilității tuturor fată de 
sarcinile do producție.

«o

educațfe In rlndul 
Poate chiar întac- 
plan o'e măsuri e- 
acest sens va fi

„Bucurii"... 
năvalnice I

în perspectiva 
primăverii

Puncte noi
de desfacere

volantă a mărfurilor
Pentru o mai bună des

facere a unor mărfuri de 
strictă necesitate (tricota
je bumbac, batiste, bati
curi, cămăși etc.) O.C.L 
Produse industriale a luat 
inițiativa ca o dată ce tim
pul va permite, să se în
ființeze puncte de desface
re volante in fața magazi
nelor nr. 2 șl 4 Petroșani : 
magazinele nr. 30 Lupeni 
și nr, 24 Vulcan vor des
chide asemenea nunete la 
exploatările miniere Lu
peni și Vulcan, O aseme
nea măsură este menită a 
scurta timpul afectat cum
părăturilor mărunte.

Nimănui nu-i este plăcut să 
se trezească cu puhoiul do a- 
pâ în grădină, pe stradă sau 
chiar in casă, Dar locuitorii 
de pe strada Minerilor din 
Lupeni sînt obișnuiți cu o „a- 
semenea bucurie", de care 
s-ar lipsi cît mai repede. Și 
vinovat este doar un pîvîu 
sprințar caro n-are altă trea
bă decît să năvălească așa, 
netam-nesam. peste oameni, 
Ba eînd îi vino poftă, înghea
ță și atunci să-i vezi pe loca
tari „patinînd" fără voie, Cum 
cetățenii de pe strada Mine
rilor nu-s pasionați pentru 
acest sport, doresc să înche
ie pace cu pîrîul și s-au a- 
dresat consiliului popular. La 
fel am făcut și noi. Am a- 
fjat însă că lucrarea de stă
vilire a apei ar necesita in
vestiții.., mari.

Dar, ar mai exista — se 
zice — o cale salvatoare. 
Gospodarii minei Eupeni. că
reia ii aparține puțul Victo
riei situat mai sus dc această 
stradă, ar putea găsi o solu
ție deoarece... „la distrugerea 
malurilor pîrîului contribuie 
și apele rezultate din dever
sarea plusului de debit de la 
lacul de acumulare a apoi in
dustriale de la „planii- <a-

dresa nr.' 4033 din 7, X. 1972 
a Consiliului popular Eupeni 
către E.M. Lupani). Pînă acum 
mina Lupeni n-a răspuns a- 
eestei adrese și nici vreo mă
sură n-a luat. Probabil că 
studiază „profund" problema, 
dat fiind că se apropie pri
măvara ce-și va dezlănțui cu 
siguranță apele Dacă-i așa 
trebuie să ne așteptăm la o 
rezolvare.

I. F.

P. Ș, Pentru că spuneau lo
cuitorii acestei străzi... «depu
tatul nostru nu se interesea
ză de nimic, noi nici pu-1 
noaștem", l-am invita pe 
putatul circumscripției, să 
prezinte Ia înfățișare...

c ti
de- 
se

IJJ T

JOI, 8 MARȚII7

Orchestra
11,15
11,30

♦ c. u„
qul roșu" nr. 7 249 din 23 fe
bruarie a.c. n apărut consulta
ția juridicii po tenia ..Despre 
qratlorca pedepselor și proce
dura aplicării acestora", de a 
cărui conținut rugăm a lua 
cunoștință

Pctrila. In „Sica- 
nr. 7 240 din

♦ IOAN FLOCA, Petroșani. 
Dacă, așa cum ne scrieți, n- 
voți lucrați 20 ani in grupa 
I-a, puteți cere transformarea 
penslol de Involia'ltatc în pen
sie de limită do viralii la eta
tea de 50 de ani împliniți.

♦ VA.SILE PirULESCU. Pe
troșani. Din scrisoarea dv. n- 
dresatlf rodacțlel rezull-i i:â 
Regionala de căi ferate Deva 
v-a comunicat rezultatul cer
cetărilor întreprinse îd pro
blema biletului de călătorie in 
circuit și justețea ar licării a- 
menzii de 84 lei. In caz că nu 
sînteți mulțumit cu răspunsul, 
aveți dreptul de a vă adresa 
Departamentului căilor ferate, 
București, strada Dinlcu 
lescu nr. 38.

Go

Vul- 
pri-

PETRU MORARII,
Respectați normele 
circulația pe drumurile

♦ 
can.
vind
publice și nu veți mai fi pus
in situația de a fi amendat. 
Argumentele pe care le invo
cați în scrisoarea adresată re
dacției nu vă scutesc pe dv. 
de sancțiuni.

♦ ION ELORESCU, Grupul 
școlar minier, Petroșani. In- 
trucît nu no furnizați toate e- 
tementele necesare pentru a 
vă putea da u» răspuns-cu 
privire la prevederile capito
lului V din Legea 83/1972, re
feritor la paza obștească In 
comune șl sate, rugăm a frece 
po la secția corespondenți 4 
redacției.

♦ ALEXANDRU RAD. Pa 
roșeni. Consultați filiala 
C.E.C. Eupeni de unde 'pu
teți obține toate informațiile 
cu privire la condițiile în ca
re statul nostru acordă îm
prumuturi pentru construcții 
de locuințe proprietate per
sonală.

♦ COST1CA URSAN Vul
can. Pentru a putea obține 
informațiile despre cure ne 
scrieți, este neceșar să. va a- 
dresați Centrului militar mu
nicipal Petroșani, strada 
Constructorului nr. 2.

Mica publicitate
Familia Dvorneek Vilma, aduce mulțumiri po această 

cale medicilor Cîndca Liciniu și Farkuș Mihai, precum și 
personalului secției urologie din cadrul Spitalului unificat 
Petroșani care au îngrijit în mod deosebit pe soțul meu șl 
i-au ameliorat boala de care suforea.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numeh Agliache 
Vusilc. eliberată de E.M. Aninoasa. O declar nulă.

l)

1

PETROȘANI — 7 Nolom- 
brle : Filiera ; Republica : 
Procesul unei stole ; PE
TRI l,A : Ancheta dc» In ho
tel „Excelsior" : LONEA — 
Minerul : Sfinta Tereza șl 
diavolii; ANINOASA: Evu- 
dntul : VULCAN : Săgeata 
căpitanului Ion : LUPENI 
— Cultural : Eliberarea lui 
L.B. Jones; URICANI : 
Bnlnda lui Gable Hogue,

PROGRAMUL 1.
zic:A șl uetuulllAțl; 7,00 Ru- 
dlojurntil; 8,00
pn e
mâne: 9,50 Formația «Ve
nus1; 10,00 Buletin de știri: 
10,Of) Melodii populare; 
10,3t) Clubul călătorilor ; 
10,4a Piese pentru violon
cel .și pian: 11,00 Buletin

(l,UU Mu-

Suiniirul
■i; 9,.’II) Odă Umbli ro- 
*: 9,50 Forma țin

de știri; 11,05 
Glinlher Gollnsch; 
Din țările socialiste; 
„Omagiu mamei": 12,00 Dis
cul zilei — Ella Fitzgerald;
12.30 Iplîlnlre eu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; l.'l.oo Radiojurnal: 13,30 
Concert de prtn/: 14,00 
Compozitorul sAptâmlnii; 
I I,32 Cîntă Florlca Bogdan. 
Ion Duca, Gheorghe Retcu 
și Mllonko laikin: 15,00 Bu
letin de știri; 15.05 Tribu
na radio; 15,15 Muzică de 
estradă: 13,40 Clntnrc pa
triei; 16,00 Radiojurnal: 
16,15 Cîntece populare: 16.30 
Știința ln zi: 16,35 Melodii 
de Camelia Dăseălescu; 17.00 
De Ziua femei; 17,40 Mu
zică populiiră: 18,00 Orele 
Ntu'li; 20,00 Zece melodii 
preferau»; 20,45 Consemnări; 
20,50 Cîntă Angela Moldo
van: 21,00 Revista șlagăre- 
lor: 21,25 Moment poetic;
21.30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 
Concert do seară; 24,00 Bu
letin dc știri; 0,03 — 6,00 
Estrada nocturnă.

T V în

9,00 Curs dc limbă france
ză. Lecția a 45-a;

9,30 Prietenii lui Așchiuță. 
De ziua Ei... ;

10,00 Telex ;
10,05 Telex tchnico-știinlific ; 
'.0,25 Steaua polară.
10,55 Prin expoziții Ireluareji
11,15 Telocinematoca, Ciclul

Ingrid Borgman „Cu- 
sablanca" Ireluare |;

12,45 Teleobiectiv (reluare) , 
13,00 Telejurnal i 
16,00-17,00 Telgșcoală ■,
17,30 " '

21,00 Tinerii despre oi 
ȘiȘi i

21,35 Mărtișoare ;
22.20 24 de ore. Din 

socialiste ;
23,00 Lumea o'e mîine.

gini ale invizibilului.

tărite

Ima-

PRONOEXPRES
La concursul nr. 10 din 
martie 1973 au ieșit cîști-7 .

gătoare următoarele numere; 
Ex. I. 34, 5, 42, 10, 26, 25. 
Ex. a Il-a 38, 7, 36, 4, 40

18,40
19,10

20,00
20,05

Emisiune in limba 
maghiară i
Telex ;
Publicitate;
Muzica i
De la meșteșuguri 
arta plastică ;
1001 de seri ;
Telejurnal.
Cincinalul înainte 
termen - cauza a 
tregului popor , 

Cin tocul saptiiminii 
orchestral 

a Radiotolo-

VREMEA
la

do 
ln-

20,35

Con cortul 
simfonice 

viziunii | 
Pagini do 
venturi în epoca 
piatră" ;

umor: „A-
de

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani -r 4 
grade: Paring — ~ grade.

Minimele: Petroșani —6 
grade; Parîng — 12 grade

Stratul do zăpadă de In 
Parîng : 57 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE: Vremea 
sc menține în general fru
moasă. Cer variabil, 
mult senin noaptea, 
slab din sud.1

mai 
Vînt
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Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în R. S. Cehoslovacă

ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știr*»
II I] ii 1■

O I

In vizita la întreprinderea TESLĂ — Strașnice 
din Praga Consultările multilaterale de la Helsinki

PRAGA 7 — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Prisăca- 
ru. transmite: Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
RcUDân. președintele Consiliu
lui do Stat al Republicii Socia
liste România, a lost, in cursul 
dimineții de miercuri, oaspete
le colectivului întreprinderii 
de aparâtaj pentru telecomuni
cații și telefonie TESLA — 
Strașnice din Praga.

In timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a fost în
soții de Vasil Bilak, membru 
al Prezidiului, secretar al C.C. 
al P. C. din Cehoslovacia, 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R. precum și de ambasa
dorul României la Praga, Teo
dor Haș.

La intrarea în această im
portantă întreprindere a In
dustriei electrotehnice ceho
slovace. conducătorul partidu
lui $i statului nostru a fost în- 
tim-'inat de .Antonin Kapek. 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia. prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc Praga al P.G.C., de re
prezentanți ai muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor, si 
conducerii și organizațiilor de 
partid și obștești.

Însoții de directorul gene
ral al întreprinderii, Ladislav 
Marysko, do specialiști, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a vi
zitat principalele sectoare de 
asamblare, unde i-au fost pre
zentate procesele de fabrica

COMUNICAT
cu privire la vizita în R. S. Cehoslovaca a tovarășului

Nicolae Ceaușescu, secretarul general al
Comunist Român, președintele ConsiU do Stat

al Republicii Socialiste Români
In zilele de 6—7 martie 

1973, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a efec
tuat o vizită prietenească, 
neoficială. în R.S. Cehoslo
vacă, la invitația tovarășului 
Gustav Husak, secretar ge
neral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost în
soțit de tovarășii Ton Pățan, 
membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, și 
Stefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

In timpul vizitei au avut 
Ioc convorbiri între tovarășul 
Gustav Husak și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la care, 
din partea cehoslovacă, au 
participat Vasil Bilak, mem
bru al Prezidiului și secretar 
al C.C. al P.C.C. Vaclav Hu
la, membru supleant al Prezi
diului C.C. al P.C.C. vice
președinte al guvernului Re
publicii Socialiste Cehoslo
vace și președintele C.S.P., 
și Jan Gregor, vicepreședinte 
al guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace.

^erretarul general al Par
tidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. s-a intîlnit cu pre
ședintele Republicii Socia
liste C ehoslovace. generalul 
de armată, tovarășul Ludvik 
Svoboda.

Tn cadrul convorbirilor, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak s-au informat 
reciproc despre activitatea și 
preocupările celor două par
tide si despre desfășurarea 
construcției socialiste în Re
publica Socialistă România și 
Republica Socialistă Cehoslova
că. Tovarășul Gustav Husak 
a apreciat în mod deosebit 
rezultatele obținute de popo
rul român, sub conducerea 
partidului său, în realizarea

A
Intîlniri de lucru

Ion Pățan
Cu prilejul vizitei pe care 

tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a întreprins-o în R.S. Ceho
slovacă, tovarășul Ion Pățan, 
membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, 
președintele părți române în 
Comisia mixtă guvernamen
tală româno-cehoslovacă, de 
colaborare economică și teh- 
nico-științifică, s-a Intîlnit cu 
Vaclav Hula, membru su
pleant al Prezidiului C.C. al 
P.C.C.. vicepreședinte al gu
vernului R.S. Cehoslovace, 
președintele Comisiei de Stat 
a Planificării, și Jan Gregor, 
vicepreședinte al guvernului 
R.S. Cehoslovace, președinte
le părții cehoslovace în co
misia mixtă guvernamentală 
cehoslovaco-română de cola

ție a produselor de bază aie 
întreprinderilor. In dialogul 
purtat cu conducătorii secții
lor vizitate, cu lucrători ai fa
bricii. secretarul qeneral al 
partidului s-a interesat du mo
dul in care cercetarea științi
fică sprijină efortul de ridica
re continuă a parametrilor de 
calitate a producției, de rela
țiile existente între această 
unitate productivă și direcția 
generală coordonatoare.

Apoi, in pavilionul adminis
trativ al întreprinderii, tovară
șul Nicolae Ceausescu. împre
ună cu persoanele oficiale care 
il însoțesc, s-a intîlnit cu co
lectivul de conducere, cu in
gineri. tehnicieni și muncitori 
fruntași, cu reprezentanți ai 
organizatiilor do partid. de 
sindicat și tineret.

Directorul general al între
prinderii a transmis tovarășu
lui Xicolae Ceaușescu salutul 
cald, tovărășesc al celor peste 
3 000 de salariati. arătînd că 
in persoana sa salută pe re
prezentantul oe seamă al po
porului frffte român, pe condu
cătorul unei țări care luptă 
pentru menținerea păcii in lu
me, pentru întărirea continuă 
a relațiilor dintre cele două 
țări și partidele comuniste fră
țești.

Luând cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

„Doresc, în primul rînd să 
exprim satisfacția mea Și *» 

hotărârilor adoptate de cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R. 
și de Conferința Națională 
a Partidului Comunist Ro
mân din iulie 1972. La rindul 
său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a dat o înaltă a- 
preciere succeselor obținute 
de poporul muncitor cehoslo
vac. sub conducerea partidu
lui. în realizarea hotărîrilor 
celui de-al XIV-lea Congres 
al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia.

Conducătorii celor două 
partide frățești au discutat 
posibilitățile dezvoltării în 
continuare a relațiilor ro- 
mâno-cehoslovace in toate 
domenile de activitate și au 
făcut un schimb de păreri a- 
supra unor probleme actuale 
ale vieții internaționale și 
ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. 
Cu acest prilej a fost evi
dențiată evoluția ascenden
tă a colaborării economice, 
creșterea și diversificarea an 
de an a schimburilor comer
ciale, lărgirea cooperării în 
producție. In timpul convor
birilor au fost examinate po
sibilitățile de extindere con
tinuă a colaborării economi
ce și tehnico-știintifice ro- 
mâno-cehoslovace în concor
danță cu programul com
plex al adincirii și perfecțio
nării în continuare a colabo
rării si dezvoltării integrării 
economice socialiste adnotat 
la cea de-a XXV-a sesiune 
a C.A.E.R. Tn acest scop. Co
misia mixtă guvernamentală 
româno-cehoslovacă de co- 
Taborarc economică si teh- 
nico-stilntifică «’ nrcianp!** cen
trale de Dlanificare din ce
le două târî au fost însărci
nate să întocmească un pro
gram privind finalizarea, în
că in cursul acestui an, a 
unor acțiuni de cooperare bi
laterală, care să fie incluse 
in planurile de dezvoltare e- 
conomică ale Republicii So
cialiste România și Republi
cii Socialiste Cehoslovace și 
care să ducă la dezvoltarea 
substanțială a volumului re- 
laților economice, corespun-

ale tovarășului

borare economică și tehnico- 
științifîcâ.

Cu acest prilej au fost 
convenite măsuri pentru in
tensificarea colaborării și 
cooperării economice. In spi
ritul înțelegerilor la care s-a 
ajuns în cadrul convorbiri
lor purtate în timpul vizitei 
între conducătorii celor două 
partide, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak.

De asemenea, tovarășul Ion 
Pățan a avut o întilnire cu 
\ndrei Barcak. ministrul co
merțului exterior al R.S. Ce
hoslovace, în cursul căreia 
au fost examinate măsurile 
pentru dezvoltarea în conti
nuare a, schimburilor corner
dale dintre cele două țări.

ILa aceste întîlniri a parti
cipat tovarășul Vasile Pun- 
gan. membru al C.C. al 
P.C.R.. consilier al președin
telui Consiliului de Stat. 

tovarășilor mei pentru faptul 
că. in cadrul vizitei prietenești, 
neoficiale, pe care o facem in 
Cehoslovacia la invitația tova
rășului Gustav Husak, am a- 
vul posibilitatea să vizităm și 
întreprinderea dumneavoastră. 
Aș dori să folosesc nccst pri
lej pentru a vă saluta pe 
dumneavoastră $i, toto
dată, pentru a adresa 
tuturor muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor din înlre- 
prino'erea dumneavoastră un 
salut prietenesc din partea po
porului român..

Am vizitat cu plăcere cite- 
va sectoare ale întreprinderii 
dumneavoastră. Am constatat 
că produceți aparatura de 
înaltă tehnicitate — și sini 
bucuros că unele din aceste 
produse le exportați și în Ro
mânia. Spor însă că în viitor 
vom trece la forme superioare 
de colaborare, în spiritul celor 
ce am convenit în discuțiile 
cu tovarășul Husak și cu cei
lalți tovarăși cu caro am avut 
convorbiri. Putem spune că, 
in cadrul acestor convorbiri, 
am ajuns la o înțelegere de
plină cu privire la dezvoltarea 
colaborării româno-cehoslova- 
ce. Industria a’e aparatură și 
mijloace de automatizare de 
comunicații reprezintă o indus
trie pe care o dezvoltăm și 
noi — și dorim să realizăm în 
acest domeniu o colaborare 
cu dumneavoastră. Aș dori, 
deci, ca vizita pe care am fă- 

zător potențialului economic, 
și tehnico-științific al celor 
Uouă țări.

Vizita prietenească în Re
publica Socialistă Cehoslova
că a tovarășului Nicolae 
-Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist 
Român. președintele Consi
liului de Stat al Republicii 

Socialiste România. schim
bul tovărășesc de păreri al 
reprezentanților celor două 
partide frățești au adus o 
contribuție importantă la 
aprofundarea in continuare a 
colaborării dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist din Cehoslovacia, 
bazată pe principiile mar- 
xism-Jeninismului și inlerna- 
jționalismului proletar. In 
cursul convorbirilor s-a ex 
primat hotărîrea comună de 
a dezvolta si in viilor schim
burile de delegații și de ex
periență dintre cele două par
tide .de a intensifica legătu

Plecarea
(Urmare din pag. 1)

venit să-și ia rămas bun de la 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de la persoanele oficiale ca
re l-au însoțit în vizita sa 
tovarășii Gustav Husak, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, Vasil 
Bilak, membru al Prezidiu
lui, secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, Vaclav Hu
la, membru supleant al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, vicepreședinte al 
guvernului R.S. Cehoslovace, 
președintele Comisiei de 

ciil-o astăzi in uzina dumnea
voastră sa însemne un bun 
început pentru dezvoltarea u- 
noi largi cooperări în produc
ție între intre prinderile noas
tre de specialitate.

Este de înțeles că ambele 
noastre țări, construind socia
lismul, '-ini preocupate să-și 
dezvolte industria pe b3za teh
nici cele mai avansate, că, in 
acest context, dezvoltarea lar
ga a colaborării, alit bilatera
le, cil și cu alto țări socialis
te sau cu alte state, reprezin
tă un factor de prim ordin 
pentru realizarea unui progres 
rapid și pentru ridicarea 
bunăstării popoarelor noastre".

In încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat co
lectivului uzinei noi succese 
in activitatea sa viitoare și 
și-a exprimat convingerea că 
intre uzinele ..TESLA" și în
treprinderile similare din tara 
noastră se va dezvolta o co
laborare lot mai largă.

In ci'rum spre reședință, to
varășul Nicolae Ceaușescu, r.a- 
lelalie persoine oficiale romă 
ne au vizitat podul „«temeni 
Gottwald", -construit peste Va
lea Nusle. îndrăzneață < on- 
slrucție. apreciată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. uneș
te două dintre principalele 
cartiere ale orașului, făcînd 
legătura principalelor ‘ artere 
de circulație orășenească cu 
autostrada Praga — Brno — 
Bratislava, aflată în construc
ție.

rile dintre organizațiile de 
masă, de a extinde pc di
verse planuri relațiile ro- 
mâno-cehoslovacc in intere
sul întăririi prieteniei și co
laborării dintre popoarele ce
lor două țări, al unității și 
coeziunii țărilor socialiste, al 
cauzei progresului și păcii in 
lumea întreagă.

Convorbirile s-au desfășu
ra! inlr-o atmosferă tovără
șească, plină de cordialitate.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
ieînnoil invitația ca o delega
ție cehoslovacă de partid și 
de stal, condusă de tovarășul 
Gustav Husak, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, să facă o vizită ofi
cială in Republica Socialistă 
România. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere.

din Praga
Slat a Planificării, Jan Gre
gor, vicepreședinte al guver
nului R.S. Cehoslovace.

Erau de față ambasadorul 
României la Praga, Teodor 
Haș, membri ai ambasadei 
și ai agenției economice.

La urcarea în avion, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat cordial de tovarășul 
Gustav Husak și de ceilalți 
conducători de partid și de 
stat cehoslovaci.

Pionieri cehoslovaci și ro
mâni au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, persoane
lor oficiale române buchete 
de flori.

HELSINKI 7 Trimisul 
special Agerpres, Radu 
Greceanu, transmite: Consul
tările multilaterale de la Hel
sinki au continuat, miercuri, 
în cadrul grupului de lucru. 
In timpul ședinței, prezidai 
do reprezentantul R. D, Ger
mano, au luat cuvinlul dele
gații Suediei, României, Gre
ciei, Italici, Angliei, S.U.A., U-

Rezultatele 
alegerilor 

din
Bangladesh
DACCA 7 (Agerpres). — 

In Republica Banglao'esh s-au 
desfășurat, miercuri, alegerile 
legislative pentru desemnarea 
celor 300 de deputați în Adu
narea Națională. Pe listele e- 
lectorale au fost înscriși 35 
milioane de alegători. Pentru 
cele 300 de mandate în Parla
ment și-au depus candidatura 
1 100 de candidați reprezen- 
tînd 16 partide politice.

Potrivit datelor transmise 
miercuri seara de către preșe
dintele Comisiei electorale, 
marea majoritate a persoanelor 
înscrise pe liftele electorale 
s-au prezentai la urne. Sini 
cunoscute, rezultatele prelimi
nare in 14 circumscripții elec
torale, unde numărul cel mal 
mare de voturi a fost întrunii 
de candidații partidului de gu- 
vernămint, Liga Awami, con
dus de premierul Mujibur 
Rahman.

Rezultatele definitive ale a- 
iegerilor și numele celor 300 
de deputați in Adunarea Na- 
țidhală vor fi anunțate oficial 
la 9 martie. Parlamentul va fl 
convocat în decurs de o lună 
de la terminarea scrutinului.

Turneul european al ministrului 
american de finanțe

WASHINGTON 7 (Aqerpres). 
— Președintele Richard Nixon 
l-a însărcinat pe George 
Shultz, ministrul de finanțe al 
Statelor Unite, cu o misiune 
monetară in Europa occidenta
lă și cu o misiune comercială 
la Moscova, s-a anunțat la 
Casa Albă. Shultz urmează să 
plece, joi, la Paris, pentru a 
participa la reuniunea mone
tară a grupului „celor zece", 
care va incepe vineri. De la 
15 martie, ministrul de finanțe 
american va efectua un tur
neu în unele țări vesl-europe- 
ne, in scopul angajării unor 
consultări cu miniștrii de fi-

în legătură cu accidentul
aviatic din Franța

PARIS 7 (Agerpres) — Ac
cidentul care a avut loc luni 
după-amiază in spațiul aerian 
al Franței, cind două avioane 
de transport civile aparținînd 
unor companii spaniole s-au 
ciocnifTn aer, provocind moar
tea a 68 de pasageri, s-ar da
tora unei erori de pilotaj, și 
nu modului nesatisfăcător de 
supraveghere a traficului ae-

Actuala criză monetară occidentală
PARIS 7 (Agerpres). — Pre

sa pariziană de marți consacră 
spații largi comentariilor des
pre actuala criză monetară oc
cidentală. Ziarul „France 
Soir" arată, astfel, — citind 
declarațiile ministrului de fi
nanțe al Franței, Valery Gis- 
card d’Estaing — că „actuala 
criză nu este o problemă de 
paritate monetară, care a fost 
rezolvata deja acum trei săp- 
lămini, prin cea do-a doua 
devalorizare a dolarului ; ea 
este o chestiune de funcțio
nare a sistemului monetar, de
zechilibrat de mișcările necon
trolate ale dolarilor. Noi tre
buie, de aceea, înainte de ori
ce, să-i întrebăm pe ameri
cani ce au de qind să facă, 
daca sint gata să-și asume res
ponsabilitățile ce le revin și 
să-și aducă contribuția la so
luționarea crizei.

Dacă Administrația preșe
dintelui Nixon vrea intr-ade
văr să facă ceva, scrie, in con
tinuare, comentatorul ziarului 
„France Soir*', ea ar putea, de 

niunii Sovietice, Spaniei, Ci
prului, Austriei, Franței, care, 
în intervențiile lor au abordat 
probleme privino* primul punct 
de pe ordinea de zi a viitoarei 
Conferințe pentru securitate și 
cooperare in Europa.

In acest context. delegația 
română a prezentat un docu
ment de lucru cu privire la 
directivele pentru activitatea 
comisiei, corespunzătoare pri
mului capitol al agendei, cu-

Puternic avînt în reconstrucția 
R. D. Vietnam

HANOI 7 (Agerpres). — In 
vederea desfășurării in cit mal 
bune condițiuni a reconstruc
ției a’iferitelor obiective econo
mice și social-culturale, a lo
cuințelor din orașele și satele 
R. D. Vietnam care au avut 
de suferit de pe urma bombar
damentelor aeriene sau navale, 
autoritățile de la Hanoi acor
dă o mare atenție refacerii în
treprinderilor producătoare de 
materiale de construcții. In 
intervalul relativ scurt care 
s-a scurs de la restabilirea pă
cii, in R.D. Vietnam au înce
put să producă aproximativ 
jumătate din totalul unităților 
ne acest fel existente înainte 
de începerea bombardamente
lor. Unele fabrici — de cără
mizi, ciment, țigle — au fost 
redate circuitului productiv la 
întreaga lor capacitate în ter
mene record de 30—45 de zile. 
O activitate la fel de intensă 
se desfășoară și în carierele 
care furnizează piatra de con
strucție, muncitorii co
lectivelor de muncă de 
aici angajîndu-se să li
vreze în 1973 o cantitate de 
materiale de construcție de 
trei ori mai mare decît în anul 
trecut. O mare atenție este 
acordată pregătirii cadrelor 
calificate de constructori, că
rora le revine sarcina ca, îm
preună cu specialiștii mai 
vechi, să contribuie la aduce
rea economiei in toate sec
toarele la nivelul de dinainte 
de război și la dezvoltarea în 
continuare, în ritm susțindt, a 
tuturor ramurilor productive.

Roadele acestei activități au 
și început să se arate, în sute 

nanțe respectivi privind pers
pectivele sistemului monetar 
occidental.

La Moscova, George Shultz 
va merge intre 11 și 14 mar
tie în calitate de președinte al 
părții americane în comisia 
comercială mixtă, creată în 
timpul vizitei președintelui 
Nixon in U.R.S.S.

Pe de altă parte, Gasa Albă 
a anunțat că președintele Ni
xon l-a numit pe George 
Shultz in fruntea unei noi co
misii inlerguvernamentale pri
vind politica comercială cu ță
rile din Est.

rian — a anunțat, marți, în 
cursul unei conferințe de pre
să, ministrul francez al trans
porturilor, Robert Galley. El 
s-a referit, cu acest prilej, la 
benzile de magnetofon înregis
trate la Centrul de control al 
zborurilor, deservit, după cum 
se știe, de militari, după in
trarea in grevă, săptămîna 
trecută, a controlorilor civili 
ai traficului.

exemplu, să restabilească o a- 
numită formă, de convertibili
tate a dolarului, deoarece este 
o anomalie ca, in sistemul ac
iuai, apărarea parității mone
dei americane să revină tutu
ror țărilor, in afara Statelor 
Unite.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

SPORT • TELEX • SPORT o TELEX
BELGRAD 7 (Agerpres). — 

In prima rundă a turneului in
ternațional feminin de șah de 
la Belgrad, organizat in cin
stea zilei de 8 Martie, maestra 
româncă Alexandra Nicolau a 
ciștigat la Gordana Jovano- 
vici, în timp ce partida Vero- 
ezi — Gheorghieva s-a termi
nal remiză. Restul partidelor 
s-au întrerupt.

TOKIO 7 (Agerpres). — La 
Fukuoka (Japonia) s-a disputat 

prinzlnd crearea unui sistem 
durabil de securitate in Euro
pa, principiile care trebuie 
să guverneze relațiile intre 
state, măsurile pentru aplira- 
rea in practică a acestor prin
cipii și soluționarea pe cale 
pașnică a litigiilor intre state. 
Intervenția reprezentantului ro
mân a fost primită cu interes 
de participanții la dezbateri.

Lucrările grupului vor con
tinua joi.

de localități ale R. D. Vietnam, 
unde apar cu miile, pe locul 
ruinelor de ieri, structurile o- 
biectivelor economice refăcu
te sau ale altora noi, precum 
și siluetele unor grupuri de 
locuințe provizorii sau perma
nente. Astfel, in centrul in
dustriei textile de la Nam 
Dinii, paralel cu refacerea și 
extinderea industriei locale, 
au fost date in folosință locu
ințe insumînd 45 000 metri pă- 
trați, in timp ce in zona unei 
singure străzi din Hanoi. Kham 
Thien, uno'e distrugerile au

• fost aproape totale, unui mare 
număr de familii din capitală 
le-au fost oferite locuințe lo- 
talizînd 20 000 de metri pă- 
trați. Deosebit de importantă 
în acțiunea de refacere se do
vedește colaborarea dintre teh
nicienii și muncitorii din zo
nele urbane și rurale. care 
sint întotdeauna prezenți aco
lo unde necesitățile reconstruc
ției o cer.

------ ♦-------

Aviația S. U. A. 
continuă 

bombardamentele 
asupra Cambodgiei
HONOLULU 7 (Agerpres). 

— Comandamentul forțelor ar
mate ale S.U.A. din zona O- 
ceanului Pacific a anunțat, 
marți, că aviația americană 
continuă bombardamentele a- 
supra unor zone din Cambod- 
gia situate la sud-est de Pnom 
Penh.

O Agenția TASS informea
ză că Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., 
l-a primii pe ambasadorul Ja
poniei la Moscova. Kinya Ni- 
iseki.

Cu acest prilej, ambasadorul 
japonez i-a remis lui Leonid 
Brejnev un mesaj personal din 
partea primului ministru ni
pon, Kakuei Tanaka. După 
cum anunță un comunicat al

Ministerului Afacerilor Exter
ne al Japoniei, reluat de agen
ția Kyodo, premierul Tanaka 
și-a exprimat speranța că cea 
de-a doua întilnire in vederea 
realizării tratatului de pace ja- 
pono-sovietic va avea loc in 
cursul acestui an.

0 Acțiunea grupului de 
membri ai organizației „Sep
tembrie negru", care au atacat 
Ambasada saudită din Khar
tum, „cade sub incidența legi
lor acestei țări, ttrmind să fie 
sancționată de către instanțe 
sudaneze, in conformitate cu 
decretele republicane", a ară
tat, într-o declarație radiotele
vizată, președintele Republicii 
Sudan, C.aafar el Numeiry. re
latează agenția MEN.

0 Guvernul Guyanei a ho- 
tărît să naționalizeze terenuri
le agricole aparținînd compa
niilor străine ocupate in in
dustria zahărului din țară, a 
anunțat vicepreședintele cabi
netului, într-o cuvîntare radio
difuzată. El a precizat că tere
nurile naționalizate vor fi dis
tribuite țăranilor care nu dis
pun de suprafețe agricole.

meciul de box dintre mexica
nul Ricardo Arrendondo, cam
pion mondial la categoria u- 
șoară, și șalangerul său. japo
nezul Apollo Yoshio. La capă
tul celor 15 reprize, a fost de
clarat învingător la puncte pu- 
qilistul mexican.

SOFIA 7 (Agerpres). — 
„Spartachiada de iarnă a ar
matelor prietene" a continuat 
la Pamporovo (Bulgaria) cu 
proba de fond pe distanța de

Brasilia
Expoziția 

„Artă și tradiții 
populare 

românești"
BRASILIA 7 (Agerpres). 

— La scaiul Fundației cul
turale din capitala Braziliei 
a fost organizată, recent, ex
poziția „Artă și tradiții 
populare românești". Expo
ziția a prezentat aspecte 
semnificative ale artei popu
lare românești — costume 
naționale, covoare și țesă
turi tradiționale, obiecte de 
ceramică, precum și repro
duceri și fotografii inlățișind 
momente ale dansurilor ro
mânești. realizări artistice 
valoroase ale poporului ro
mân.

Expoziția s-a bucurat de 
o deosebită apreciere din 
partea specialiștilor șl a pu
blicului vizitator, confirmată 
și de comentariile favorabi
le ce i-au lost consacrate tn 
cadrul programelor o'e radio 
și televiziune, precum și in 
paginile unor cunoscute zi
are braziliene. Expoziția va 
fi prezentată și in alte ora
șe braziliene.

Conferința 
anuală 

consacrată 
studiului Lunii 
HOUSTON 7 (Agerpres). —< 

La Houston s-au deschis lu
crările celei de-a 4-a conferin
țe anuale consacrate studiului 
Lunii, la care participă 750 sa- 
vanți din mai multe țari ale 
lumii. George Low, șeful ad
junct al NASA, a arătat , 
astronauții americani au adus-, 
in cadrul programului Apollo, 
385 kilograme de rocă și praf 
de pe suprafața Lunii. Ei au 
parcurs 96 de kilometri pe jog 
sau în jeep, în timpul a 156 
de ore petrecute pe suprafața 
astrului.

Șeful adjunct al NASA a 
precizat că va fi nevoie de 
numeroși ani de muncă pentru 
a examina eșantioanele sele
nare.

O In conformitate cu acor
dul dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
privind colaborarea in cerce
tarea și folosirea spa
țiului cosmic în scopuri 
pașnice. la Moscova a a- 
vut loc. intre 26 februarie șl 
6 martie, o reuniune a specia
liștilor sovietici și americani 
in biologia și medicina spați
ală.

0 Joseph North, membru al 
C.C. al P. C. din S.U.A., re
dactor al ziarului „Daily 
World", și-a încheiat vizita de 
prietenie in R .D. Vietnam, 
informează agenția VNA.

In timpul vizitei, Joseph 
North a fost primit de Fam 
Van Dong, primul ministru al 
R. D. Vietnam, și a avut între
vederi cu membri ai Repre
zentanței Republicii Vietnamu
lui dc Sud la Hanoi.

0 După cum informează, ci
tind surse din Seul. agenția 
ACTC, in Corcea de sud se 
fac auzite critici puternice la 
adresa modului in care au de
curs aici așa-numilele „ale
geri in Adunarea Națională", 
desfășurate Ia 27 februarie 
a.c., inlr-o atmosferă de frau
dă și amenințări la adresa ad
versarilor regimului.

0 Dr. Michael Debakey, ți
nui dintre pionierii chirurgiei 
cardiace, a recunoscut că. in 
cele mai multe cazuri, trans
plantările efectuate pina in 
prezent pe cord, n-au compen
sat eforturile pe care le-au 
reprezentat aceste operații.

30 km. Victoria a revenit schi
orului sovietic V. Tarakanov 
cu timpul de 53'47”2/10, urmat 
de Grimer (R.D.G.) — 53'51" ; 
Lesser (R.D.G.) 54'04"4/10 ;
Pronin (U.R.S.S.) — 54' 28".
In urma acestei probe, in < Li- 
sament conduce echipa U.R.S.S. 
— 56 puncte, urmata de R. D. 
Germană — 55 puncte, Ceho
slovacia — 40 puncte, Bulga
ria — 37 puncte, Polonia —• 
35 puncte, România — 31;
puncte, Ungaria — 15 puncte, 
R. P. Mongolă — 12 puncte.
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