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PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE

Prezentului
si viitorului
extracției

atenbe
în egală
măsură !

Numai lucruri bune a 
avut sâ ne spună despre 
activitatea din ultimul 
timp a sectorului IV de >a 
E.M. Lupeni, tov. 
Furdni. secretarul

airi : plusul di
ne raportat la
martie, întrece 700 
la care cea mai valoroasă 
„cotă parte" au înscris-n. 
prin eforturi demne de ad
mirație pe frontul cărbu
nelui. brigăzile conduce de 
ION SAlAGFAN < PE
TRE CONSTANTIN. Erou 
al Muncii Socialiste.

O atenție deosebită 
acordă de către conduce
rea sectorului, de întregul 
rnțcrt:v mdeol’nirîî ?n- 
tncmai a planului de pre- 
gă’ î Proporția de reali
zare Je I'M.? la a
sarcinilor în domeniul ra 
atare, in nrirnelr două săn- 
fărnîni ale lunii martie, a 
făr-ut ra dc la 1 ianuarie 
1973 «ă se strîn«ă o ,.z*s- 
1reu frumoasă dc metri li
niari neste preliminar : 31. 
Avînd frontul dotat cu o 
combină PK-7 
brigadă condusă 
BERT BALINT a 
deja, c*: galeria 
coperiș, care se include în 
complexul de lucrări pre
gătitoare a orizontului 400 
— cu nu mai puțin de 64 
ml. în 15 zile din luna 
martie.

Argumentele hărniciei

și perseverenței

BADE ESENRIE
ÎN INTRODUCEREA

Realizarea cu cinste a sarcinilor și angajamentelor asu
mate in întrecerea socialistă pe trimestrul I 1973 — platfor
mă certă de onorare exemplară a planului la extracție de 
cărbune în cel de-nl treilea an al cincinalului, iată obiecti
vul major al colectivului de muncă de la E.M. Vulcan. 
Un argument grăitor in acest sens: plusul de peste 500 tone 
cumulat pe mină de Ia începutul lunii martie, la care și-au 
adus contribuția substanțială colectivele sectoarelor III 
(peste 1 000 tone spor la zi !), IV (4- 940 tone), VI (4- 231 
tone) și V (4- 74 tone). De la sectorul III — fruntaș pe 
unitate — tov. ing. IOAN DABULEANU, șeful sectorului, 
ne-a vorbit extrem de elogios Ia adresa brigăzilor de 
frontaliști conduse de GHEORGHE IASCU și CONSTAN
TIN POPA și de cele de Ia abataje cameră conduse 
ION SIMA. PETRU ALB și NICOLAE STOICA.

„Trebuie să ne gîndim 
în toată Valea Jiului. Este 
rapid sistemul de mașini și 
toare condițiilor din Valea

la o mecanizare rapidă 
necesar să definitivăm 
de utilaje corespunză- 
Jiului".

Avind în vedere căderile masive 
de zăpadă și viscolul care au afectat 
in ultimele zile și alte județe dccît 
cele prevăzute în decretul nr. 109 
din 14 martie 1973,

In temeiul art. 64, pct. 9 din Cons
tituție,

Consiliul de Stat al Republicii
Socialiste România DECRETEAZĂ :

ART. 1. Se extinde instituirea 
stării de necesitate în următoarele 
județe: Vrancea, Vaslui, Iași, Ba
cău, Neamț, Botoșani, Suceava.

ART. 2. Prevederile decretului nr.

109 din 14 martie
la instituirea stării de necesitate în 
municipiul București și in unele ju
dețe afectate de viscol și de căde
rile masive de zăpadă, precum și ce
le ale hotărîrii Comandamentului 
central pentru înlăturarea urmări
lor acestora se vor aplica integral 
și în județele menționate la art. 1 
din prezentul decret.

1973 cu privire

Prcșrrfintclc Consiliului <Te Stat 
NICOLAE CEAUȘESCU 

București, 16 martie 1073

Solemnitatea decorării revistelor
JJ Probleme economice", „Femeia J

„Săteanca" și „Dolgozo No
Tovarășul Nicolae Ceaușesru, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, a înmînat, vineri 
mineața, în cadrul unei 
lemnități, care a avut 
la Palatul Consiliului 
Stat, înalte distincții 
Republicii Socialiste Româ
nia conferite revistelor 
„Probleme economice", „Fe
meia", 
gozo No", cu prilejul 
versării a 25 de ani 
apariția primelor numere.

La festivitate au partici
pat tovarășii Ilie 
Gheorghe Stoica,

di- 
so- 
loc 
de 

ale

.Săteanca" și „Dol- 
ani- 

de la

Verdeț, 
Cornel

Burtică, Mihai ' 
tantin Stătescu, 
Consiliului de Stat, Teodor 
Marinescu, șeful Secției de 
presă a C.C. al P.C.R., Ma
ria Groza, vicepreședintă a 
Consiliului național al feme
ilor. Nestor Ignat, preșe
dintele Uniunii ziariștilor, 
reprezentanți ai conduceri
lor unor ziare centrale și 
publicații periodice, Radio- 
televiziunii, membri ai re
dacțiilor publicațiilor deco
rate.

Pentru merite deosebite 
în înfăptuirea politic i eco
nomice a partidului și sta
tului și pentru contribuția 
adusă la dezbaterea științi
fică a problemelor econo-

''H

Gere, Cons- 
, secretarul

mice ridicate de construcția 
socialistă, revistei „Proble
me ceonomice" i-a fost con
ferit ordinul „Meritul ști
ințific" clasa I.

Revistei „Femeia" i-a fost 
conferit „Ordinul Muncii" 
clasa I, pentru contril nli - 
adusa la educarea și mo
bilizarea maselor de femei 
la înfăptuirea politicii par
tidului și statului, de cons 
truire a socialismului în 
patria noastră.

Revistei „Săteanca" l-a 
fost conferit „Ordinul Mun
cii" clasa I, pentru contri
buția adusă la educarea și

(Continuare în pag. a 4-a)

țară, de exemplu Motru unde 
tehnologia de lucru care se 
aplică atinge un înalt nivel, 
organizarea de simpozioane 
axate pe asemenea proble
me, publicarea în buletinul 
de informare tehnică al 
C.C.P.—I.M.P. și S.C.S.M. al

Cuvintele secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, ros
tite în cadrul adunării cu ac
tivul de partid din Valea 
Jiului, oare a avut loc cu 
prilejul vizitei de lucru în
treprinsă în municipiul nos-

MODERNIZAREA - FACTOR DINAMIZATOR

(Continuare in pag. a 3-a)

In străinătate, 
post-universitare

vrednica 
de AL- 
avansat. 
de sub

Prof. dr. ing. Nicolae ILIAȘ, 
decanul Facultății de 

electromecanică minieră.
I.M.P.

carbu-
zi. pe 

tone,

Cuvintul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimate 
Stimați

tovarășe, 
tovarăși,

rîndurile cititorilor

PROTECȚIA MUNCII 
esențială a 
productiv

componentă procesului

Recent, plenara comitetului 
[. Petrila 
ea comi- 

m uncii 
respecta- 
■tamenta- 

munciî, 
și înlâ- 
er.eiatoa-

de part ici de la E.M.
a anali;wi preocupare
telului oamenilor

pentru aplicarea și i
rea normelor depart
le de protecție a
pentru prevenirea '
turarea cauzelor ge
re dc ;accidente.

Informarea prezentată de 
ing. DIM1TRIE SIMOTA, 
președintele comitetului oa
menilor muncii a scos în evi
dență faptul câ sub conduce
rea comitetului de partid, 
comitetul oamenilor muncii 
n avut în permanență, în a- 
tenția sa, îmbunătățirea ac
tivității de protecție a mun
cii. în scopul creării unor 
condiții de muncă mai bune 
atît la suprafață, dar mai a- 
les în subteran, pentru pre
venirea accidentelor de mun
că cît și a îmbolnăvirilor 
profesionale. Pe această li
nie se înscriu și analizele tri
mestriale care se țin la ni-

velul exploatării cu toți fac
torii de răspundere, urmate 
de măsuri concrete pentru 
îmbunătățirea activității în 
toate domeniile compartimen
tul' ii de protecție a muncii. 
In această direcție întreaga 
muncă poljticâ desfășurată 
de organele și organizațiile 
de partid, sindicat și U.T.C. 
și-a propus drept țel să în
tărească răspunderea fiecă
rui membru al colectivului 
pentru realizarea sarcinilor 
de plan în condițiile unei 
depline securități a muncii.

In anul care a trecut, mul
te organizații de bază ca ce
le din sectoarele de produc
ție. serviciul general, atelie
rul electric și sectorul de 
investiții au analizat, in adu
nările generale, diferite as
pecte ale protecției muncii, 
arâtîndu-se concret cazurile 
de încălcare a normelor de- 
oar'amentale. urmările aces
tora și măsurile disciplina
re aplicate.

Numeroase adunări gene
rale de partid, ale grupelor 
sindicale, dezbateri prilejui
te de „Ziua brigadierului-1 și 
„Ziua maistrului minier-- au 
avut ca subiect „Cincinalul 
înainte de termen1'. Dar, de 
fiecare dată, pe lîngă proble
mele de organizare a proce
sului tehnologic, o problemă 
de prim ordin a constituit-o 
analiza activității de protec
ție a muncii pe perioadele 
trecute.

Informarea prezentată ple
narei a mai reliefat aportul 
deosebit al muncii politice 
care a format, cu timpul, o 
puternică opinie de masă,

Eugen STRIKBERGER 
membru al comitetului 

partid E.M. Petrila
de

(Continuare în pag. a 3-a)

''Programul ninersitdții serale, 
de. marxis m-!e tunisni

pentru zilele de 19, 20 și 21 martie
SECȚIA ECONOMIE: anul III. in ziua de luni. 19 martie;
SECȚIA PRINCIPII ȘI METODE ALE MUNCII DE 
PART’D: anul !I. in ziua de marți, 29 martie;
SECȚIA POLITICA EXTERNA A P.C.R. : anul I, in ziua 
de miercuri, 21 martie;

C ursurile la toate secțiile au loc la ora 17, in sala ca- 
hinetuluj de partid.

tru, sint extrem de clare, ex
primă deplin un imperativ la 
care mineritul din cel mai 
mare bazin carbonifer al tă
rii trebuie să-i răspundă ne
întârziat și bine,

îmbunătățirea tehnologiilor 
de extracție a cărbunilor de 
Valea Jiului, introducerea cît 
mai rapidă a unor utilaje și 
instalații adecvate condițiilor 
concrete de zăcămint presu
pun în primul rind — ca o 
condiție obligatorie — cu
noașterea amănunțită de că
tre personalul tehnico-ingine- 
resc de la exploatări a unor 
tehnici șl tehnologii moder
ne care se aplică pe plan 
mondial în condiții asemănă
toare și. de asemenea, cu
noașterea mașinilor miniere, 
a utilajelor și instalațiilor 
care se pretează la specifi
cul dificil al zăcămintului 
din bazinul nostru.

Punerea „la zi" a specia
liștilor de la exploatări cu 
tehnica nouă, consider că se 
poate realiza : prin schim
buri de experiență cu speci
aliștii din alte bazine din

unor materiale adecvate, tri
miterii la specializare și do- 
comentare 
cursuri Le
din specialitatea mecaniza
rea lucrărilor miniere, care 
funcționează deja la I.M.P.. 
și alte acțiuni de acest gen. 
Ar fi o primă etapă.

O a doua etapă socotesc 
că ar constituii-o selectarea 
cu grijă a celor mai bune 
tehnologii și utilaje miniere 
adecvate Văii Jiului, In fine, 
a treia etapă ar trebu.i să fie: 
introducerea utilajelor mo
derne, a tehnologiilor de 
mare productivitate în cele 
mai bune condiții geologico- 
miniere. In perioada Inițială 
a experimentării acestora, 
cred că ar fi bine ca tot ce 
se întreprinde să nu includă 
sporirea bruscă a sarcinilor

să încep prin a fe- 
mod călduros colec- 

revistelor „Femeia",

Doresc 
licita în 
tivele .. . 
„Dolgozo No", „Săteanca" și 
„Probleme ecopomice" cu pri
lejul împlinirii a 25 de ani de 
activitate și al decorării lor 
cu înalte ordine ale Republi
cii Socialiste România.

Acordarea acestor înalte or
dine constituie o apreciere a 
conducerii de partid și de 
stat pentru activitatea publi
cistică pe care revistele res
pective au desfășurat-o in a- 
cești ani și pentru contribuția 
pe care au adus-o și o aduc 
la înfăptuirea politicii parti
dului nostru de edificare soci
alistă a țării, de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate in România.

După cum ounoașteți, parti
dul nostru acordă o mare 
portantă rolului pe care 
meile — ce constituie, de 
fel, mai mult de jumătate 
populația țării — îl au în 
viata socială a României, con
tribuției lor active la tot ceea 
ce s-a înfăptuit și se înfăptu
iește în patria noastră.

Revistele decorate astăzi au 
desfășurat, fiecare în domeniul

im- 
fe- 

alt- 
din

A

In sindicatelor

Dezvoltarea neîntreruptă a 
potențialului economiei Văii 
Jiului pe linia coordonatelor 
trasate de partid privind creș
terea producției de cărbune, 
modernizarea și ridicarea ni
velului tehnic al procesului 
de extracție, ridică și in fata 
organelor și organizațiilor de 
sindicat, sarGinj complexe de 
mare răspundere. Mai mult 
ca oricînd, sindicatele sînt 
chemate să desfășoare o sus
ținută muncă politico-educati- 
vă în rindul maselor de sala- 
riați pentru a dezvolta în 
sinul fiecărui colectiv de mun
că o puternică emulație în ve
derea îndeplinirii integrale și 
înainte de termen a sarcinilor 
de plan, pentru sporirea res
ponsabilității in muncă, a spi
ritului de inițiativă, ordine și 
disciplină, a tuturor salariați- 
lor, valorificarea cu maximă e- 
flclență a resurselor materi
ale și umane de care dispune 
fiecare colectiv.

Răspund sindicatele din uni-

tățile miniere ale Văii Jiului 
la aceste exigențe de mare 
actualitate? Iată întrebarea 
care a constituit obiectul ri
nei multilaterale și profunde 
analize într-o recentă ședință 
lărgită a biroului Comitetului 
municipal de partid. Ce con
cluzii s-au desprins din dez
batere ? In primul rind recu
noașterea aportului sindicate
lor atît la dezbaterea și adop
tarea deciziilor de maximă 
importanță de către organele 
colective de conducere ale u- 
nităților miniere în sprijinul 
îndeplinirii sarcinilor econo
mice cît și la urmărirea și 
controlarea înfăptuirii acesto
ra, la mobilizarea celor aproa
pe 30 000 membri de sindicat 
din unitățile miniere la înde
plinirea sarcinilor de plan.

Sindicatele, sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, au 
participat la pregătirea și des
fășurarea dezbaterii sarcinilor 
de plan în adunările sindicale, 
în adunările oamenilor mun-

cii, au contribuit la populari
zarea obiectivelor economice 
pe anul 1973, la elaborarea 
programelor, a măsurilor în 
vederea înfăptuirii acestora. 
Comitetele sindicatelor au 
contribuit, de asemenea, la în
tărirea muncii și conducerii 
colective în cadrul unităților, 
la creșterea răspunderii in 
muncă a cadrelor de conduce
re, a fiecărui salariat, au mi
litat pentru stimularea între
cerii, extinderea experienței 
avansate, a inițiativelor valo
roase, pentru întronarea unui 
climat sănătos de muncă în 
fiecare colectiv. S-a urmărit, 
în același timp, asigurarea 
condițiilor de lucru în forma
țiile de muncă, îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale sala
ri aților, de petrecere în mod 
util, plăcut și instructiv a 
timpului lor liber. Sint rezul
tate ce își găsesc confirmarea 
în succesele obținute de co-

său și în 
cărora li se adresează, e acti
vitate bună. Fără îndoială că 
revista „Femeia" are multe 
merite în explicarea și lămu
rirea politicii generale a parti
dului, in unirea eforturilor 
femeilor, alături de toți oa
menii muncii, pentru înfăplu* 
irea politicii partidului. De a- 
semenea, revista „Dolgozo 
No" desfășoară o activitate 
susținută în direcția explică
rii politicii naționale a parti
dului nostru, in unirea efortu
rilor femeilor de naționalitate 
maghiară împreună cu ale tu
turor femeilor din România 
pentru înfăptuirea politicii 
partidului nostru. Și revista 
„Săteanca". ce se adresează 
îndeosebi femeilor de la sate, 
a avut și are un rol important 
în explicarea politicii partidu
lui de transformare socialistă 
a satului, de dezvoltare a a- 
griculturii pe baze noi.

Fără îndoială că și în viitor 
revistele dumneavoastră vor 
face totul pentru a contribui 
tot mai mult, prin ceea 
vor scrie în paginile lor. 
unirea eforturilor tuturor 
meilor, fără deosebire de 
tionalitate, la înfăptuirea poli
ticii partidului. Aș dori să-mi 
exprim speranța că aceste re
viste vor fi și mai active, vor 
acorda mai multă atenție u- 
nor probleme contemporane 
din patria noastră, educării 
femeilor intr-un spirit comba
tiv, revoluționar, în spiritul 
patriotismului socialist, al so
lidarității internaționale si 
prieteniei cu femeile din ță
rile socialiste și de pretutin
deni în lupta pentru colabora
re și pace în întreaga lume. 
Ca să fiu cit mai clar în a- 
ceastă privință, am dori ca 
revistele dumneavoastră să 
fie mai combative, să exprime 
mai mult spiritul plenarei Co
mitetului Central din noiem
brie 1971. Dorim ca revistele 
dumneavoastră să facă mai 
mult în această direcție.

In ce privește revista „Pro
bleme economice", desigur că 
ea a făcut și face mult pen
tru explicarea unor probleme 
ale dezvoltării economiei ro
mânești, pentru sintetizarea

ce 
la 

fe- 
na-

experienței, a practicii și a 
qeneralizării acesteia. Tocmai 
de aici pornește și aprecierea 
pe care au făcut-o Comitetul 
Central, Consiliul de Stat și 
guvernul prin acordarea dis
tincției respective. Dar. după 
cum bine știu tovarășii care 
'lucrează7 ia această revistă, 
problemele ce se pun in do
meniul economic sînt tot mal 
vaste, mai multiple. Cu cît ne 
punem sarcini mai mari pri
vind făurirea unei economii 
moderne, avansate, cu atît si 
problemele economice ‘rebuie 
să fie mai bine înțelese, mai 
temeinic abordate. In primii 
rind, trebuie abordate, fireș
te, problemele de fond ale ac
țiunii legilor obiective ale so
cialismului. ale eficiente >*< o- 
nomicc. ale proporțiilor din
tre diferitele ramuri ale =*'-o- 
nomiei. ale unu.: raport just 
intre fondul de consun si 
fondul de dezvoltare, precum 
și alte probleme de interes 
fundamental pentru făurirea 
anei societăți avansate. j. so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și a comunismului. 
Aș dori să nu-mi fie luat in 
nume de rău dacă m -nri •( •‘z 
că am vrea ca revista . Pro
bleme economice" să se facă 
mai mult simțită prin spiritul 
său de combativitate în abor
darea problemelor, prin <-arac- 
lerul revoluționar în care tra
tează problemele în lumina 
concepției noastre materialist
dialectice și materialist-istori- 
ce. Avem, de altfel, în vedere 
o discuție larqă cu economiș
tii, deci și cu cei care lucrea
ză în domeniul presei econo
mice. Cu acest prilej vom dis
cuta, probabil, mai mult aceste 
aspecte. Dar. în orice caz, 
n-aș putea să nu menționez 
că așteptăm de la revista 
„Probleme economice" o con
tribuție mai mare în domeniul 
la care m-am referit - și sper 
că se va realiza aceasta.

Aș dori, încă o dată, să 
felicit pe dumneavoastră, 
toți tovarășii care lucrează 
cadrul acestor reviste, să 
urez succes în activitatea i 
toare, multă sănătate și feri
cire !

vă 
pe 
în
vă 

vii-

(Continuare in pag. a 3-a)

Concursul de 
faza

Faza finală, pe municipiu, 
a concursului „De la A la 
Z", la care participă pionie
rii și școlarii, are Inc mîi- 
ne, de la ora 9, in sala Ca
sei de cultură din Petroșani. 
Concurează echipajele lice
ului din Uricani, școlile ge
nerale nr. 1 Lupeni, 2 Vul
can, 5 Petroșani, 2 Petrila 
la următoarele puncte: is
toria patriei (clasa a VIII-a), 
educație cetățenească (cla-

la A la Z 
finală

sa a Vll-a), limba română 
(clasa a VI-a), geografia ju
dețului (clasa a IlI-al, desen 
tematic „România tara mea 
de dor“, solist de folclor 
nou și raportare asupra mo
dului cum au răspuns che
mării Forumului National și 
pionierii din Valea Ji
ului. Ciștigătorilor li se vor 
atribui premii individuale 
în cărți și diplome iar pri
melor patru echipaje, o ex
cursie colectivă în județ.

A

In pagina a 2-a:

CULTURA
0 Activitatea cultural-cducativă aproape de 

muncă, alături de producție
0 Unele considerații asupra folclorului din Valea Jiului (III) 
0 Festivalul — concurs de muzică ușoară „GINTECEJL 

ADINCULUI“ — ediția a Il-a
0 Aparatul de copiat filme
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O creație a cineamatorilo r din Vulcan

c iePoloto

Activitatea
cultural-educativâ
aproape de locul

re-

de muncă, alături
a-

de munca. Este

înzestrați 
Giosnn, 
Slavici, 

dansatorii, 
omponenții brigăzii...

— Care sini intențiile ?

Aparatul de
lolitur de 
activitatea 

oductrtwă si arlăsbică. 
cipiul nostru se 
experiență în 
vintă dar. Iară 
ca pertectahilă

cnMunfcl- 
l.n muni- 

află o .bană 
această pri- 
indoială, in
to principa

lul aspect — finalitatea, eficien- 
’a educativă. Mături de o tfi- 
zvTrificarc a formelor oowrrvtp 
de manifestare, de o atitudine 
nuri îndrăzneață în apropie- 
erea fată de ceea ce doresc 
oamenii, o cale pe rare tre
buie să se meargă este si a- 
iropieree de locul dc muncă. 
Un începui s? rolul dc
pionierat In areastă direcție 
il are Uzina de utilaj minier 
din Petroșani și. mai nou, 
E.M. Dîlja. Despre aceasta te
mă de mare interes bto avut 
o convorbire plină de miez cu 
tovarășul Aurel Slăbii, preșe
dintele comitetului sindicatu
lui de la U.U.M.P.

— In mai mnlte rinduri am 
constatai că în uzină se află 
o vie activitate cultural-artis- 
tică și educativă care se
dresează in primul rind co
lectivului

1975"). A fost o ex
periența care ne-a demonstrai 
râ avem oameni lalontați si 
dornici de o astfel de activi
tate (în uzină se află peste 
700 de tineri) care, prin for
me plăcute, pol contribui la 
procesul do formare i conști-

un 
factor de omogenizare, de cu- 

și autocnnoastere 
numai in

noaștere 
nu numai in procesul 
muncii, ci și intr-un cadru mai 
elastic, cel de recreere. Care 
sini începuturile și ce evolu
ție a a\-ut «ceasta idee ?

— Trebuie să ne întoarcem 
cu aîndul în urmă cu o jumă
tate de an. Din septembrie 
fină în decembrie lansam 
„Olimpiada cultural-sportâvă 
uzinală" între cele 62 de gru
pe indica le. A fost prima eta
pă la care remarcam o partici
pare masivă — peste 600. Și 
s-a încheiat în felul următor.- 
două brigăzi artistice de agi
tație. o formație de muzică u- 
șoară, două formații de dan
suri, un concurs gen „cine

de producție
Iutei specifice comunistului și 
la apropierea dintre oameni. 
Dar am trocul în a doua e- 
ta/pâ (această delalcare doar 
acum, retrospectiv, o pot fa
ce). In ce a constat ? Din ceh 
doua brigăzi artistice am fă
cut una, bună și trainică, 1. 
nivelul uzinei. Are un text 
nou. care se referă la cele mai 
recente aspecte (o preocupare 
permanentă este să înregis 
treze prompt noutățile) și se 
pregătește pentru concurs. S- 
lormat și o orchestră de mu
zicuțe. De fapt ultimul specta
col (am în vedere „Mărtișoarc 
— melodii" prezentat pentru 
cele 460 de tovarășe de muncă 
in întâmpinarea „Zilei interna-

— Să permanentizăm forma
țiile, să aibă ieșiri săptămâna
le in municipiu, să oferim co
lectivului de muncă momente 
nlăcute în timpul liber. Din 15 
martie v« porni o nouă acțiu- 
10 OLIMPIADA CUITURAI- 
ARTISTICA UZINALA *73".

— Cum e conceput ?
— Pornind de la grupă, 

■ ecție, pînă la faza pe uzină. 
\vem în vedere și stimula- 
ea. Firește că vom recruta 

■roi și noi tineri ou aptitudini 
pentru aceste activități.

— Dacă din punct de vedere 
rultural-artistic ați înregistrat 
reale și frumoase succese, 
re vă este experiența in 
recția ideologic-educativă ?

le activități se des
fășoară. mai ales, la nivelul 
qrupeloi -indicale. Cum ? Ia
tă de fildă pe cea inai Tccenld 
irțlune mrlă, permită dc 
la I martie : ..GRUPA
SINDICALA — GRUPA DF 
FDUCApF COMUNISTA" ce 
se desfășoară sub rhema- 
r > I IFCARF MFMBRt DE 
SINDICAT UN EXEMPIU IN 
MUNCA. IN ACTIVITATEA 
OBȘTEASCA. IN FAMI1 IE Șl 
SOCIETATE". Aii i se vor îm
pleti armonios sarcinile dc 
produi lie cu cele dc eduenție 
coniuniMă. \ fo^t lansată de 
qrupa sindicală reparații ele< - 
trice. Trimestrial se va acor
da un fanion dc qrup.i frunta
șa. Alte forme folosite : prelu
crarea legislației noi. urnrntă 
de discuții, conferințe, simpo
zioane. concursuri etc.

— Ce ne puteți spune des
pre eficiența acestei activități? 
Arc elect și asupra procesului 
dc producție ? Cum este a- 
preclală de oameni ?

Colectivul de muncitori 
din uzină a fost surprins de 
a< este aptitudini ale unor co
legi de muncă pe care-i cu
noșteau numai ca muncitori. 
Atitudinea încurajatoare, efi
cienta este mai ales brigada 
alo cărej săgeți răscolesc con
știința sau apredază ceea ce 
este remarcabil. Se mai des
prinde un fenomen pozitiv —a 
scăzut numărul absențelor ne- 
molivatc, al sancțiunilor, ba 
constatăm și o ținută îngriji
tă la unii tineri refractari o- 
dinioară. Am avea rezultate 
mai semnificative dacă spa
țiul și baza materială ar co
respunde mai optim acestei 
aotivitdți cultural-educative și 
artistice. Am pornit po acest 
drum care se dovedește util, 
ne vom strădui să îmbunătă
țim încontinuu munca, con
vinși ca este un real cîșlig 
pentru om și pentru produc-

Intr-una din serile acevtci 
săptămini. directorul clubu
lui din Vulcan, Nicolae 1311- 
dca, ne vorbea despre cinea
știi amatori ai „Oplimfilmn- 
lui" care, după ce s-au în
tors de la festivalul „Sec
vențe timișorene" de la Ti
mișoara. îmbogățiți cu o no
uă expericnfă. și-au propus 
să ob(ină realizări însemna
te pe plan artistic și tehnic

Primul succes in această 
direefie a și. apărut — un a- 
paral de copiat filme, con
ceput și realizat de acești 
pasionați cineamatori pe cu
re i-am găsit lucrind încor
dați in laboratorul studiou
lui, transformat intr-un v 
ritabil atelier. Ne-am inte
resat de invenția lor.

— Se spune că doar trei 
cinecluburi din țară au ase
menea aparate de copiat lil- 
me, fiecare în parte fiind 
conceput și realizat prin e- 
forturi proprii, ne-a spus 
Gheorghe. Dricu. L-am văzut 
și pe cel de la Timișoara 
dar al nostru este mult sim
plificat. importanța i se 
poate deduce din avantaje
le multiple și substanțiale : 
se lucrează numai pe peli
culă negativă, care este cam 
de 4 ori mai ieftină (deci 
un preț foarte scăzut); so
luția de lucru este mai sim
plă folosind, substanțe mai 
puține — deci iarăși reali
zăm economii. Dar principa
lul avantaj este că pelicula 
— mamă poate fi conservată 
deoarece, după ce s-au obți
nut un număr de copii, du
pă dorință și necesitate ea 
ne rămine intactă. Mai ofe
ră și posibilități de trucaj 
(prin supraimpresiune, efec
te speciale etc) și poate in
corpora pasta magnetică 
(prin urmare o sincronizare 
perfectă a sunetului, cu ima
ginea).

Este ușor de înțeles că a- 
paratul, la care se lucrează 
intens pentru a-l experimen
ta și a-i fi evaluate avanta
jele, este de mare necesita
te și va da un nou impuls 
cineamatorilor din Valea Ji
ului. De altfel, ni se spunea, 
la el s-a ajuns prin căuta
rea unor noi modalități 
exprimare artistică. Nu

poate afirma că cinec.lubul 
„Optimfilm" din Vulcan are 
un trecut îndelungat (se a- 
lla abia In al patrulea an de 
m l u itate), Insă experiența 
artistică și tehnică acumula
tă in acești patru, ani, fil
mele realizate și. mai ales, 
devoranta pasiune a tineri
lor cineaști, le-a format un 
prestigiu nu numai in limi
tele județului. Fiecare, me
tru de. peliculă trasă aduce 
și noi idei.

— Acum avem în lucru 
filmul „Drumul" care va fi 
realizat după noua metodă, 
cu efecte speciale — își con
tinua destăinuirile Gheorghe 
Dricu. Vor urma mai multe, 
idei de filme : „De ce cad 
stele „Umbre, vii" (cu fil
mări de noapte), un lanț de 
filme-pilulă cu tematică de 
actualitate din viața orașu
lui. două .filme pe tema pro
tecției muncii... Intenția 
noastră este să le terminăm 
pe primele, trei pină la fes
tivalul pe care-l va organiza 
în acest an cineclubul „A- 
mafilm" din Lupeni.

Proiectele de viitor sint 
ambițioase insă se sprijină 
pe succesele de pină acum. 
Limitindu-ne doar la recen
ta lor invenție trebuie 
apreciem nu numai 
prisma unui permanent 
sistematic efort de autoper- 
fecționare, artistica și teh
nică, ci și. că ea va fi de un 
foarte mare sprijin pentru 
cineamatorii din întreaga 
Vale a Jiului care își ori
entează tot mai curajos ac
tivitatea către specif iezii mu
nicipiului spre populariza
rea muncii și inițiativelor 
minerești. Avind in vedere 
această interesantă realizare 
a „Optim filmului1, care va 
fi cunoscută, cu mai multă 
exactitate numai cind va fi 
aplicată, conchidem 
a arăta că activitatea cine
amatorilor din Valea Jiului 
trebuie sprijinită, moral și 
material, deoarece se intim- 
plă un fenomen curios : ei 
sint cunoscuți mai mult in 
afara municipiului decit a- 
ici, unde osteneala lor poa
te fi orientată pentru a spri
jini activitatea economică și 
procesul complex de educa
ție socialistă.

s-o 
prin 

fi

Filmul regizorului italian Gillo Pontecorvo, „Qeimada", 
este o violenta denunțare a colonialismului și a metodelor sale 
politice. Acțiunea este plasată intr-o insulă din Antile - 
Qeimadii, colonie portugheză in prima jumătate a secolului 
trecut. In limba portugheză „qeimada" înseamnă „ers", iar 
insula șl-a luat numele de la făptui că, in secolul al XVI-lea, 
colonialiștii europeni au incendiat-o, apoi au repopulat-o cu 
sclavi africani. Trei secole mai tirziu, cind începe acțiune fil
mului, urmașii acelor sclavi lucrează pe plantațiile de trestie 
de zahăr ale insulei. Sir William Walker, agent secret, debar ă 
la Qeimada, trimis de guvernul britanic să înlăture monopolul 
comercial asupra insulei șl să instaureze dominația engleză. 
Pentru a evita atragerea Angliei intr-un război deschis, el 
organizează o revoltă a sclavilor, convingîndu-i și pe coloniștii 
portughezi să-și proclame independența față de Portugalia. 
Și revoluția, avind nevoie de un conducător, Walker îl pune 
în fruntea maselor pe un tînăr negru curajos. Jose Doloreș. 
Sub conducerea acestuia revoluția triumfă iar Walker numeșie 
in funcția de șef al guvernului un mulatru. Teddy Sanchez, 
după ce în prealabil, l-a constrîns ^ă-1 asasineze pe guvernator. 
In timp ce Jos6 Dolores se retrage în munți cu sclavii elibera
ți. Teddy Sanchez semnează un tratat foarte avantajos Angliei.

După zece ani. Walker se întoarce în Qeimada. Monopo
lul portughez fusese înlocuit cu cel britanic, patru cincimi 
din producția insulei intrînd in posesia unei companii engleze. 
Nemulțumirile cresc din nou, începe o altă revoluție condusă 
tot de Jose Dolores, dar de această dată împotriva dominației 
engleze. Walker, venit să înăbușe noua mișcare de eliberare, 
îi devine dușman. Văzîndu-și țara in ruină, Teddy își dă seama 
că a fost unealtă în mina englezilor, dar slaba sa încercare 
de a se elibera sfîrșește cu arestarea și apoi e împușcat. Și pe 
Dolores îl așteaptă aceeași soartă. Satele ocupate de oamenii 
săi sînt incendiate, iar el luat prizonier și condamnat la 
moarte. După această execuție. Walker se pregătește să pă
răsească Qeimada, dar este înjunghiat in momentul îmbarcării 
(final simbolic pentru soarta colonialismului)

„Qeimada" este un film angajat pe care acțiunea dinami
că, amploarea punerii in scenă și calitatea interpretării îl pla
sează în rîndul capodoperelor cinematografice. Marlon Brando 
(sir William Walker) domină excelenta distribuție de ansam
blu într-un rol complex pe care îl redă profund emoționant. 
Este un strigăt de revoltă, un apel la abolirea tuturor sclavi
ilor — morale, politice, economice —, calități care-i .dau a- 
cestei opere un accent de profundă sinceritate. Rulează la 
cinematograful „7 Noiembrie” din Petroșani.

prin

Festivalul concurs
de

T. SPATARU

Unele considerații asupra folclorului
din Valea Jiului (III)

de candi- 
conlirinări 

la diferite 
cluburi, de

Valeriu BUTULESCU. 
student I.M.P.

manifestă și în 
artistici

din comoditate sau

profesorului
al

la 
Și

In urmă cu un an, la Casa 
de cultură din Petroșani se 
desfășura o acțiune cultural- 
artistică inedită și de largă 
audiență : festivalul de muzi
că ușoară „Cintecul adincu- 
lui". Io timpul respectiv am 
glosat pe marginea acestei 
monifestări — organizată de 
Consiliul municipal al sindica
telor, Consiliul municipal pen
tru cultură și educație socia
listă, Comitetul municipal 
U.T.C. și Casa de cultură - 
care mărturisea nu numai mo- 
turizareo artistică a foartei di
verse mișcări de amatori ci, 
implicit, și dorința de o ieși in 
circuitul național al valorilor. 
Subliniam atunci că modul 
cum o fost conceput și s-o des
fășurat festivalul au fost reu
șite, confirmare venită și din 
partea compozitorului George 
Grigoriu, președinte de onoore 
al juriului.

Se promitea, de către orga
nizatori, că festivalul-concurs 
„Cintecul odincului" va deveni 
o manifestore anuală, iotă-ne 
acum in imediata-i apropiere 
— va avea loc în zilele de 23, 
24 si 25 martie. La Casa de 
cultură din Petroșani, „statul 
major" al concursului, se des
prinde cu ușurință o activitate 
febrilă in aceste zile, tensiu
nea urcă pe măsură ce ne o- 
propiem de zilele stabilite For
mosa de muzică ușoară „A- 
tlas" (care a făcut anul trecut 
eforturi intense și cu rezultate 
demne de laudă) repetă mai în 
fiecare seară cu soliștii din Va
lea Jiului, selecționați dini.--un 
număr considerabil 
dați. Zilnic sosesc 
de participare de 
case de cultură și 
pe cuprinsul țării.

Ne-am adresot
Vasile Molodeț, director 
Cosei de cultură din Petroșani, 
pentru a afla detalii despre 
ediția a ll-a a festivalului 
concurs „Cintecul odincului", 
dotată cu un sugestiv trofeu - 
„Lompa minerului".

— Ce aduce nou această e- 
diție față de cea

— In acest an, 
muzică ușoară vo 
unul de poezie cu
nerească. Deoarece în

precedentă? 
festivalul de 
fi dublat de 
tematică mi.

Valea

Jiului, ca și in alte părți, se a- 
flo un număr impresionant de 
poeți neofirmați încă, am con
siderat că o întilnire a lor aici nu 
poote fi decit deosebit de in
teresantă. In acest fel se va în
curaja și o poezie a mineritu
lui, profesiune și activitate ce 
pot inspira talentul unui poet 
pentru a crea versuri memora
bile. O altă noutote este că 
pot participa nu numai casele 
de cultură și cluburile, ci și 
casele de cultură ale studen
ților și cluburile tineretului - 
deci răspunde unei sfere moi 
largi de interese. In zilele con
cursului, foaierul Casei de cul
tură va cuprinde o expoziție 
de caricaturi ale concurențiior 
prin care artistul plastic losif 
Tellmann va aduce zimbete in
tr-o atmosferă încărcată de 
speranțe și așteptare a succe
sului - atmosferă intrutotul 
specifică concursului, dacă ne 
amintim de ediția primă.

- Cum va fi reorezentotă 
Valea Jiului ?

- La acompaniament - for
mația „Atlas". In concurs vor 
fi : Margareta Gruber și Mir
cea Floarea (Petrila), Gina Pă- 
trășcoiu și Eug. Cordea (Lo- 
nea), Ricu Tudoran și Marius 
Pienaru (Lupeni), Rodica Ai- 
lincăi și Gheorghe Petre (Vul
can), Victor Pop și Rodica 
Gioson (Casa de cultură).

— Cum după toate probabi
litățile tot compozitorul Geor
ge Grigoriu va veni Io concurs, 
le bănuim de pe acum ritmul 
de lucru și grija pentru voce. 
Iar din afara Văii Jiului, cine 
și-a anunțat, pină acum 
martie n.n.), participarea ?

— Casele de cultură 
Giurgiu, Galați, Tirgoviște, 
cuci, Bistrița, clubul „Siderur- 
gistul" din Hunedoara și Cosa 
de cultură din Titu, dar numai 
pentru poezie.

— In timpul concursului vor 
avea loc și recitaluri susținute 
de soliști cunoscuți. Care vor fi 
aceștia ?

- Pină la această dată, lu
crurile nu sint certe. Vrem să 
aducem pe Mihoelo Mihai, 
Olimpia Panciu, Marius Țeicu, 
Anda Călugăreanu. Abia in 
zilele următoare se va defini
tiva și acest aspect ol festi
valului. O precizare - recita
lurile vor poposi și pe la clu
burile din municipiu.

Pâmintul ars l-am preschimbat in flori,
cintece și amintiri, in vase,
doina stilpilor de casă,
fluier ars peste ninsori.

mă cobor in inserare
precum un cint din fluiere de os
cind se înșiră turmele frumos
pe-o rază de apus de soare. 
Mă reîntorc l-al vetrei semn,
mă reîntorc la florile de lut,
roata soarelui de casă a trecut
și intinde mama vase dulci. de lemn.

Andrei CAUCAR, 
lăcătuș mecanic, 

Depoul de locomotive

Pe izlazul păcatelor, 
lingă moaștele unei mitraliere, 
vin ani de cenușă, 
obosiți, 
tîrînd nedumerirea printre cruci, 
peste fulgerul mort, 
prăbușit in aburul unei dimineți 
despletite.
Jalnic se tinguie o amintire.

Problema folclorului în 
Valea Jiului are la ora ac
tuală două aspecte care tre
buie să ne preocupe. Pe de 
o parte o campanie intensă 
de culegere a creațiilor popu
lare. pc care Ic mai putem 
găsi doar la bătrîni, și pe de 
altă parte, valorificarea lor, 
respectîndu-le autenticitatea.

In ceea ce privește culege
rea, cred că tuturor ne revi
ne această datorie morală, 
dar mai ales Comitetului 
pentru cultură și educație 
socialistă prin măsuri urgen
te și active pînă nu 
este prea tirziu. (La 
apariția acestor conside
rații, acțiunea de culege
re a folclorului la nivel 
de municipiu a început — 
n.r.) Este bine ca aceste cu
legeri să fie făcute de către 
persoane cu experiență.

întregul material ce va fi 
adunat să fie analizat, stu
diat și sortat dc către oa
meni competenti, să fie se
lectat și sistematizat și apoi 
redat formațiilor irvstice 
spre a-1 reintroduce în cir
cuitul valorilor autentice ale 
poporului nostru.

„In oadruJ amplului pro
ces de valorificare a creației

populare, au apărut fenome
ne negative care au dus la 
vulgarizarea fondului emoțio
nal al acesteia, la tocirea ex
presivității, nivelarea trăsă
turilor stilistice zonale, 
neglijarea autenticității 
caracterelor sale specifice" se 
arată în proiectul Consiliului 
de stat pentru cultură și c- 
ducație socialistă, elaborat în 
anul 1972, în scopul redre
sării acestei situații.

Printre altele, arest proiect 
prevede înlăturarea neajunsu
rilor și căilor care duc la 
aceste deformări grosolane. 
Se pune întrebare : cine sînt 
cei care contribuie la aceste 
deformări și în ce scop ?

Trebuie să recunoaștem 
cinstit că procesul do muti
lare a creațiilor populare 
a pornit de sus în jos, adică 
de la marile ansambluri 
profesioniste, care. în coana 
după spectaculos și inedit, au 
prezentat publicului lot felul 
de producții hibride, specta
culare dar ncautentico și ne
originale. Instructorii 
țiilor de amator», „u 
și oi ce au văzul la 
la centru și. în felul 
ne-am trezit cu acest feno
men de denaturare.

form a- 
nopiat 
_ei de 
acesta,

Dar se mai 
alt fel : instructori 
care nu au cunoștințele ne
cesare, nu aprofundează cre
ația artistică populară, nu știu 
ce să facă, practic, pentru 
respectarea autenticului, și a- 
tunci recurg la tot felul de 
mixturi și imitații nefericite. 
„Invîrtita" din Valea Jiului, 
sau. „momîrlăneasca", după 
cum îl numesc unii, a fost 
transpus în scenă, cu ani în 
urma, de către un coregraf 
bine intenționat. După cît- 
va limp, dansul a fost pre
luat de către al ți instructori 
care i-au schimbat atît fon
dul cît și forma, introducînd, 
fiecare în felul său, pași 
străini zonei noastre, figuri 
lipsite de farmec și originali
tate. repetări supărătoare de 
figuri, desene nepopulare și 
finaluri neautentice cu căde
re pe genunchi, ridicarea bra
țelor și cu un „hei" răsună
tor care să frapeze și să în- 
cînfo publicul. Dar aceste o- 
lomente pe care s-a insistat 
lipsesc cu ’desăvîrșire în dan
sul local autentic, au impus, 
însă, neglijarea sau înlătura
rea elementelor autentice, vi
guroase și emoționante.

Ba mai mult : din lipsă de

interes,
pur și simplu din nepricepe
re, instructorii nu au cules 
din popor strigături semnifi
cative și artistice, ci au re
curs la strigaturi străine zo
nei sau la strigături licen
țioase pe care le-au „aranjat" 
ci în prealabil să nu sune 
urit $• mai trist este faptul 
câ la toate școlile din Valea 
Jiului, la ori a< tuo'l'i. copii5 
învață acest dans deformat, 
așa cum au văzut si ei la cei 
mai mari, pe scenă

Nu întâmplător, îmi spunea 
un țăran din Petrila. cu oa
recare nivel cultural. după 
ce a privit dansul momîrlă- 
nesc pe scenă că „acesta nu 
este dansul nostru.” că nu 
recunoaște în el decît costu
mele locale, dansul în nici un 
caz.

Cam același lucru se întîm 
plă și cu folclorul muzical 
(mă refer la cintecul vocal). 
Anumiți soliști, creatori de o- 
cazie. aranjează texte create 
ad-hoc, pe melodii din Ba
nat. Crișana. Oaș etc., texte 
naive, lipsite de gust. sau 
texte mai vechi sau din alte 
părți, mutilate în acest scop. 
De pildă, cintecul „Bade-al 
meu e poienar**. tipic sibian,

cîntat de Elena Merișoreanu. 
il auzim des pc scenă modi
ficat „Bade-al meu e mo- 
mîrlan". Este neplăcut că se 
întimplă asemenea prefaceri 
de prost gust.

In Valea Jiului, fenomene
le acestea sînt foarte frec
vente, mai ales la cluburi. 
Căminele culturale nu au fă
cut asemenea abuzuri. cu 
toate ca și «acolo mai sint 
greșeli Este demnă de li ’ ^â 
act'vitnr'\' bună de vrloi Mi
oare a folclorului local ‘n 
mod cil mai apropiat do ori
ginal, dusă de către că—; 'p- 
le culturale din Cîmpu b'î 
Noag. Bănița ș: Cîmpe 
la Iscroni s-au făcut mele 
progrese dar nu putem fi do 
acord cu profilarea activi*ăt'ri 
căminului cultural în majo
ritate pe creații țipăne^U1.

Este • momentul să ori'im 
cu seriozitate problema croa
ției artistice oopularc clin 
Valea Jiului, să pornim o ac
țiune sistematică. îndoolinin- 
du-ne prin aceasta o datorie 
patriotică și o sarcină a par
tidului.

Prof. Gheorghe POPA 
directorul Școlii populare de 
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Ziua brigadierului “

nu sînt la nivelul cerințelor

esențială

Cînd nici prezentarea, nici desfacerea

in ultimul 
trecut și 

din acest 
creșterea

a.nali- 
dese- 

fac la 
și nu 

(oncrc-

(Urmare din pag. 1)

eficient. Au 
nejustificat posturile

Apărut in „Steagul roșu" 
nr “171 din 22 noiembrie 
1972. articolul „Unitate ne- 
rcntabilă" analiza deficiențe 
în activitatea magazinului de 
prezentare și desfacere al Fa
bricii dc încălțăminte ..Ba
natul" din Timișoara, deschis 
în Petroșani la începutul lu
nii august a anului trecut.

Tinînd seama de specificul 
unității, cumpărătorii din 
municipiul nostru — se ară
ta în articol — sperau câ în 
aceasta vor găsi o larga ga
mă de produse de calitate, 
modele noi și variate, în 
funcție dc sezon, cerințe ca
re pînâ la urmă nu au fost 
satisfăcute în întregime

Roferindu-se la articolul în 
cauză, conducerea Fabricii 
„Banatul" răspunde redacției 
Bră'ind între altele că 
„„.s-au luai o seric de măsuri in 
i ederca aprovizionării cores
punzătoare cu mărfuri de 
sezon a magazinului nostru, 
astfel cn in final să sc ridi
ce la nivelul scontai Ia des
chidere'’ si i __fn nejioada

1 ianuarie — 15 februarie 
1973 s-au expediat circa 2 500 
perechi încălțăminte in 
loarc de 250 000 lei“.

Pentru a ne convinge 
că aprovizionarea despre 
re se vorbește în adresă răs
punde cerințelor, am vizitat 
zilele trecute. împreună cu 
un reprezentant al inspecției 
comerciale Petroșani, magazi
nul în cauză. Ce am consta
tat 2 Tntr-adevăr, magazinul 
a primit în primele două 
luni din acest an încălțămin
te în valoare de 243 083 lei 
— costul unui număr de 1 755 
perechi de pantofi și ghete. 
Cu toate acestea, cumpără
torii nu găsesc tot ce le este 
necesar. Dovadă că între ore- 

lectivele miniere 
trimestru al anului 
primele două luni 
an. precum și Jn 
autonomiei și prestigiului sin
dicatelor în rindul maselor de 
salariați. in dezvoltarea demo
crației muncitorești.

S-a subliniat insă că, cu 
toate meritele lor. sindicatele 
rămin încă tributare în multe 
laturi ale activității lor față 
de sarcinile complexe cu care 
sint confruntate colectivele 
de muncă, față de sarcinile 
mari trasate de partid indus
triei extractive din Valea Jiu
lui, sindicatelor miniere. In 
activitatea sindicatelor noas
tre iși găsește loc încă mult 
formalism, inconsecvență chiar 
în Tomenii care solirită in 
mod deosebit romtribuția, in
tervenția directă a sindicate
lor, cum ar ' in’recerea soci
alistă urmărirea, eviriențd si 
popularizarea rezultatelor a- 
cesteia. C- dovadă a superfi
cialității in tinerea evidenței 
întrecerii, la multe exploatări 
au apărut dificultăți in acor
darea insignelor de fruntași 
în producție- pe anul 1972. Nu 
se resimte cu destulă preg
nanță intervenția comitetelor 
si grupelor sindicale nici in 
ceea < e privește asigurarea 
condițiilor de munca necesare 
pentru realizare-) angajamen
telor asumate in întrecere de 
către formațiile de muncă, a- 
semenea deficiente fiind sem
nalate chiar de unele brigăzi 
cu prestigiu, a cele conduse 
de Constantin Grădinara. Pe
tru Roman. Petre Constantin, 
Aurel Cristeg. Situații asemă
nătoare se petrec si la mine
le B-irbăteni. Dilja, Lonea. 
Livezeni si altele ceea ce re
ci imu . a organele sindicale 
să ormărească zilnic modul 
cuin se traduc in viață de 
către conducerile tehnico-ad 
ministrative propunerile mi
nerilor privind îmbunătățirea 
aprovizionării Și dotării locu
rilor de 
măsură 
cordarea 

muncă.
se cere

echipamentului

Ui aceeași 
urmărită a- 

de

le 13 — 16 ale zilei aminti
te din cei cinei cetățeni in- 
trați in unitate patru au ple
cat cu mina goală lata ce 
spun cetățenii ,Nu sîntem 
mulțumiți cu sortimentul re
dus do pantofi bărbătești Nu 
am din ce alege" (Gheorghe 
Pnrdan), .Nu găsesc pantofi 

pentru femei nr. 35—36“ (Ma
riana Isac). .Din unitate lip
sesc modele noi, moderne de 
pantofi din lac sau din pie
le" (Eleni Popescu), ..Mg in
teresează pantofi pentru băr
bați nr. 41 la prețul dc 127 
lei. dar magazinul nu are de
cît nr. 44" (Eva Munleanu).

Dintr-un sondaj sumar, se 
constată că în magazin nu se 
găsesc pantofi bărbătești de 
calitate superioară, că din- 
tr-o serie dc modele mult cău
tate, cum sînt pantofii pentru 
femei cu prețul de 275 lei, 
sau pentru bărbați cu 127 lei, 
unitatea nu dispune mai 
mult de 2—3 perechi, că lip
sesc ghetele pentru copii nu
merele 35—37 ș.a. In aceas
tă situație nu este de mirare 
că planul de vînzare pe lu
na februarie al magazinului 
nu a fost realizat decît în 
proporție dc 81 la sută. Maga
zinul nu este aprovizionat 
pe baza unei prospectări 

protecție, asigurarea călduri! 
și a apei calde in băile mine
rilor. asigurarea condițiilor de 
cazan- și masă a salariaților, 
inclusiv a noilor angajați.

In cursul anului trecut in 
colectivele miniere din Valea 
Jiului au apărut inițiative va
loroase, menite să determine 
.reșterea vitezelor de avan
sare in abataje și galerii, di- 
rigenția muncitorească, priete
nii noilor angajați, reducerea 
consumurilor de materiale. 
Organele și organizațiile sin
dicatelor. aveau datoria de a 
crea ondiții pentru generali
zarea lor, de a le populariza 

Angajamentele trebuie susținute de fapte

modul 
înfăptuiesc. 

Bărbăteni. 
și altele, 

că lu unele 
cazul E. M. 

unde organul sin-

si urmări, evidențiind rezulta
tele obținute, să organizeze 
schimburi de experiență. Cu 
ex- . plia minei Dilja uncfe e- 
xi‘ t<i in ultima perioadă o mai 
bună preocupare în acest sens, 
la celelalte unități sînt defi
cient'- care atestă că organele 
de s:n< ,d nu au urmării a- 
re>tc initiative. Nu peste toi 
agitați) vizuală popularizează 
inițiativele aplUate, rezultate
le obținute, -arcinâle de plan 
pe aresl an. angajamentele 
asumat'1 de colective.
cum acestea sc 
(Exemplu minele 
Vulcan, Livezeni) 
Rău este faptul . 
unități, cum este 
Bărbăteni.
di cal a lost sprijinit sa reac
tualizeze agitația vizuală, a- 
ceasta nu a fost permanenti
zată. întreținută, iar in prezent 
lipsește cu desfivirșire.

Sini unele comitete ale sin
dicatelor, cum este cazul ce
lei de la preparația Lupeni. 
care au organizat excursii și 
schimburi de experiență cu 

cerințelor picții de către un 
merceolog al fabricii care să 
se deplaseze lunar la Petro
șani, ci In baza unor 
men zi telefonice făcute 
gestionara Aurica Luca. 
sc tntimplÂ că fabrica trimi
te produse care nu sînt so
licitate : cazul pantofilor pen
tru femei „Duroflex" din ca
re magazinul n primit în ziua 
de II ianuarie 125 perec 
la 22 ianuarie să î se 
expedieze 100 perechi 
nu se caută.

Sînt probleme care din lip
sa unei legături strînse între 
fabrică și magazin, se pierd 
pe parcurs. De exemplu, ca
zul celor 97 perechi cizme 
din p.v.c. pentru femei cu 
talpă microporos. privitor 
la care fabrica a dispus tele
fonic să fio scoase din vinza- 
re urmînd a li sc reduce pre
țul dar... mai departe nu s-a 
mers. Cizmele, primite în a- 
nul 1972 în valoare de 12 550 
lei. mai așteaptă și acum noi
le prețuri. Există o proble
mă și cu orarul dc funcțio
nare al magazinului caro ar 
trebui reglementat cu apro
barea organelor locale. Mai 
mult ar trebui ajutate sala
riatele în problema depozi
tarii și păstrării evidenței 
mărfurilor, ale aprovizionării 
cu sortimente de produse cău
tate pentru a nu se ajunge 
la dezordinea 
cînd depozitul e 
rat cu mărfuri greu vandabi
le sau cu vînzare lentă.

Toate acestea nu se pot 
rezolva decît printr-un con
trol sistematic, urmat dc mă
suri operative, muncă de e- 
ducare și îndrumare a per
sonalului din partea fabricii.

Iosif DAVID

Locuri de odihnă

pentru trimestrul II
In aceste zile, la filiala 

O.J.T. din Petroșani a înce
put punerea în vînzare a lo
curilor de odihnă și trata
ment pentru trimestrul II a.c. 
la diferite stațiuni balneo
climaterice din țară.

Astfel, pentru ODIHNA se 
găsesc locuri în stațiunile j 
Borsec, Bușteni, Lacul Roșu, 
Păltiniș. Sinaia. Stîna de 
Vale, Tușnad și Sovata — 
în diferite serii eșalonate pe 
cuprinsul celor trei luni ale 
trimestrului II și cu diferite 
categorii de confort. Se mai 
pot procura, de asemenea, bi
lete de TRATAMENT la sta
țiuni renumite, pe profil 
de specialități și afecțiuni 
oa : REWMt-lTOLOGIE, la 
Amara, Bazna, Calimănești, 
Căciulata, Govora, Techir- 
ghiol, Ocna Sibiului: DIGES
TIV, la Borsec, Calimănești, 
Căciulata, Singeorz-băi, Slă- 
nic Moldova : GINECOLO

GIE, la Sovata, Bazna ; NE
VROZA, la Sinaia, Moneasa ; 
CARDIOLOGIE — EN
DOCRINOLOGIE. la Buziaș 
și Vatra Dornei.

In perioada sezonului . re
ce, se beneficiază de tarife 
reduse iar transportul pe C.F.R. 
și I.T.A. se asigură cu re
ducere de 50 la sută din cos
tul normai al biletelor de că
lătorie.

salanațn la celelalte prepara- 
ții din bazin, la alte întreprin
deri. La celelalte unități nu 
s-au organizat astfel de schim
buri de experiență cu toate 
că mulți brigadieri au solici
tat acestea mai ales la fabri
ca de stilpi hidraulici din Vul
can pentru a cunoaște proce
sul de fabricație, a face schimb 
de păreri între constructor și 
personalul de exploatare a 
echipamentelor de susținere. 
La multe exploatării, nici in 
cadnul aceleiași unități nu sînt 
organizate schimburi de ex
periență. Nu există consec
vență și răspundere —- cu u

nele excepții — nici în orga
nizarea zilei brigadierului, a 
fruntașilor in producție, con
cursurile profesionale, a sim
pozioanelor. Din trimestrul II 
al anului trecut Consiliul mu
nicipal al sindicalelor >i biro
ul executiv al C.C.P. au re
nunțai și Ia întâlnirile trimes
triale ale brigadierilor, nea
juns ce se cere cit mai repe
de remediat, aceste intîlniri 
trimestriale trebuind extinse 
și pentru corpul mediu tehnic, 
maiștrii și inginerii mineri.

Un alt obiectiv ce trebuie 
să preocupe in mod deosebit 
sindicatele, il constituie întă
rirea disciplinei in muncă. In 
acest domeniu s-au depus e- 
lorturi. S-au obținut și rezul
tate. Organele și organizațiile 
sindicatelor puteau insă să-și 
aducă o mai mare contribuție 
in acest important domeniu de 
activitate, la folosirea din plin 
a timpului de lucru, u lort'-i 
de muncă, a capacităților de 
producție, a mașinilor și uti
lajelor, la instruirea temeini
că a salariaților, însușirea

Protecția
J»

muncii - componentă 
a procesului productiv

care „nu iartă", nu trece cu 
vederea nici o abatere, care 
nu admite nici un 
la normele de protecție 
muncii. In acest context 
înscrie și activitatea brigă
zii artistice de agitație, a ga
zetei de perete dar mai ales 
a gazetei, satirice, „Piconul", 
care, cu multă abilitate știu 
să mînulască arma satirei, 
criticînd acele fenomene și 
atitudini care știrbesc etica 
muncii și prin care se pre
judiciază realizarea planului, 
sănătatea și integritatea oa
menilor.

Au fost instruiți inspecto
rii obștești pe baza unei te
matici judicios întocmită. 
Peste 200 salariați șefi
de brigadă și de schimb, ar
tificieri. măsurători de gaze, 
electricieni — au urmat 
cursuri de reciclare în vede
rea împrospătării cunoștințe
lor de protecție a muncii și 
profesionale. Tot în acest 
scop s-au distribuit, în mod 
gratuit, publicații periodice, 
broșuri, pliante etc. în va
loare de peste 39 000 lei.

In scopul îmbunătățirii con
dițiilor de muncă, a protec
ției muncii și tehnicii secu- 

<*> Stimate tovarășe CONSTANTIN 
IVANUȘ. Lonea. In legătură cu cele sesi
zate de dv. privind bufetul „Măgura" din 
Lonea vă răspundem următoarele: sesi
zarea a fost justă, cetățeanul respectiv 
care strîngca paharele nu era angajatul 
T.A.P.L., deci nu, posed,a,...un buletin de 
analize medicale. Am adus la cunoștința 
șefului unității. Gheorghe Jura cele rela
tate. Am fost informați că totul s-a rezol
vat — unitatea avînd angajată o salariată 
care are această datorie de a se îngriji 
de sală.

Tovarășa NICULINA M1HUȚ, str. Uni
rii Petroșani — no aduce la cunoștință 
mai multe deficiențe privind aproviziona
rea unității alimentare din cartierul Aero
port a cărui responsabili sint Constantin 
Angliei și Dumitru Cepeliuc: aprovizio
narea cu lapte se face prea tîrziu (cind 
ar fi de dorit să se facă seara sau dimi
neața devreme ; pfinea din nou e o pro
blemă — adică în unele zile lipsește). 
In loc de pîine, cumpărătorii primesc răs
punsul că „dacă nu vă convine faceți la 
brutar". In coloanele ziarului nostru s-au 
publicat articole pe tema aprovizionării și 
desfacerii produselor in unitățile O.C.L. 
Alimentara. Despre pîine ultimul articol 
a apărut în numărul din 8 mantie a.c. In 
orice caz, problemele sesizate de dv. vor 
fi urmărite, rămînînd în atenția noastră.

FLOREA ȘTIUCA, Petroșani, ne roa
gă sa'-i publicăm scrisoarea. Ii îndeplinim 
dorința in speranța că întîmplările relata
te nu se vor mai repeta.

„In 3 martie am mers din Aeroport la 
Vulcan cu autobuzul de Uricani. Am plă
tit biletul de 3,50 lei. La întoarcere, pe 
același drum taxatoarea Bralea (și mai 
cum ? n.n.) de pe autobuzul HD 161G mi-a 
cerut cinci lei. Din întîmplare se afla în 
autobuz și o controloare care mi-a făcut 
dreptate, dindu-nii biletul la prețul prevă
zut de tarif și scuzînd-o pe taxatoare că 
este nou angajată și nu cunoaște pre
țurile. Eu cred că le cunoaște ea (Testul 
de bine, dar era altceva ce-i lipsea 
Credem că aveți dreptate.

normelor de protecția munci! 
și de igienă pentru ca, in cu
noștință de cauză, să le apli
ce consecvent în scopul înlă
turării unor avarii, perturbări 
in producție etc. Or, in aceste 
probleme, nu la toate unități
le s-a acționat 
crescut 
in regie și auxiliare pe C.C.P., 
fără ca organele sindicale să 
se ocupe și să urmărească cum 
și unde sint plasați noii an
gajați. Se menține ridicat nu
mărul absențelor de la ser
viciu și nu se ia în toate îm
prejurările atitudine împotri
va nemotivalclor și a celor 

oare simulează cazurile de 
boală. Cu toate că organele 
și organizațiile de sindicat au 
datoria de a veghea cum se 
efectuează instructajul saJa- 
riaților, cum iși însușesc cei 
cuțrinși in cursurile de cali
ficare temele predate, acest 
lucru se face sporadic. Nu se 
stăruie de către organele sin
dicale cu toate mijloacele de 
< are dispun pentru stabilizarea 
noilor angajați, pentru dezvol
tarea răspunderii și a dragos
tei lor față de meseria de 
miner. Sindicatele pol și tre
buie să Iacă, de asemenea, 
mult ui i mult pentru educa
rea salariaților in spiritul gri
jii pentru gospodărirea mate
rialelor. pentru stimularea 
spiritului de inițiativă. Orga
nele și organizațiile sindicale 
nu au reușit să determine 
conducerile colective să ia 
măsuri pentru o cit mai buna 
gospodărire a avutului unită
ților, să se respecte obligații
le prevăzute în contractele 
colective, să impulsioneze ac
tivitatea de inovații și rațio- 

ritâții, pentru evitarea acci
dentelor și a îmbolnăvirilor 
profesionale s-a cheltuit su
ma de 5 507.6 mii lei.

Din discuțiile purtate 
marginea informării, dc către 
Gheorghe Cenaru, Iancu 
Stanciu, Ștefan Szckcli, Ioan 
Petru, Ștefan Hrislachc, 
Gheorghe Cojocaru și alții a 
reieșit că, cu toate măsurile 
luate, în problemele de pro
tecția muncii mai persistă li
nele lipsuri și deficiențe. Com
baterea prafului silicogen in 
suitori se face sporadic, se a- 
duc de multe ori justificări 
nefondatc privind introduce
rea perforajului umed și la 
alte locuri de muncă ca a- 
batajele cameră, frontale, 
înaintări. La sectoarele III. 
II și V unde s-a constatat o 
slabă preocupare pentru ins
truirea personalului asupra 
modului de lucru, din care 
cauză s-au produs numeroa
se căderi dc roci, ce au ge
nerat accidente. La acestea se 
mai adaugă slabul control 
exercitat dc personal”! teh- 
nico-ingineresc, deficiență ca
re hu poate fi justificată, ni
cidecum, prin cele 267 sanc
țiuni acordate.

Unii vorbitori s-au referit 
la faptul că. în viitor, va tre- 

nalizări. Dacă în anul 19/1 pe 
C.C.P. s-au obținut 10,52 mi
lioane lei economii prin ino
vații și raționalizări, in anul 
1972 acestea s-au redus la 4,7 
milioane lei. La minele Bărbă- 
teni, Dilja și Uricani mișca
rea de inovații este ca și in
existentă. serviciile tehnologi
ce, conducerile acestor unități 
nu se preocupa în acest sens 
iar organele sindicale se com
plac in asemenea stare de lu
cruri. Mina Paroșeni care era 
fruntașa pe centrală în anul 
1971, a ajuns ca în anul tre
cut să înregistreze doar patru 
propuneri de inovații — ale 

unui singur inovator — dar 
și acesta nesprijinit, neîncura- 
jat și le-a retras.

Mari posibilități au sindica
tele, împreună cu organizații
le U.T.C. și pentru imbogăți- 
rea iu conținut și lărgirea 
sferei de cuprindere a mișcă
rii culturale de masă. Dar re
zultatele nu confirmă încă 
strădanii suficiente pentru va
lorificarea acestor posibilități, 
pentru atragerea unui număr 
mai mare de sa Iar ia ți la activi
tățile cluburilor și caselor de 
cultură. Un exemplu elocvent 
il constituie Urica-niul unde, 
deși s-a deschis o nouă casă 
de cultură, se desfășoară o 
slabă viață culturală.

De ce se perpetuează aceste 
deficiențe, cum se explică 
ele ? Nu altfel decît prin pro
priile defjoiențe în stilul de 
muncă al comitetelor sindica
le, aJ președinților acestora 
dintre care nu toți iși fac da
toria cu dăruire, inițiativă și 
consecvență. Delăsarea, super
ficialitatea in activitatea unor 
activiști și președinți de sln- 

bui să sc acorde o atenție 
mai marc întreținerii și re
vizuirii temeinice a utilaje
lor și instalațiilor electrice.

In încheierea plenarei, tov. 
loan Chereches, secretarul co
mitetului de partid, a subli
niat faptul că organizațiile 
dc partid vor trebui să inten
sifice munca dc educare în 
rîndul membrilor dc partid, 
a celorlalți salariați. în sco
pul creșterii răspunderii aces
tora față de sarcinile cc le 
stau in față, pentru rezolva 
rea indicațiilor date de se
cretarul general al phrtidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul vizitei de lucru 
in Valea Jiului din septem
brie 1972. Legat de probleme
le de protecție a muncii vor
bitorul a arătat că în subte
ran nu se admite din partea 
nimănui nici o încălcare dc 
la aceste reguli cerînd ser
viciului dc aeraj sâ-și fa
că datoria cu competență și 
cu exigența cerută de legile 
statului nostru, care nu au 
alt scop decît să apere via
ța. sănătatea și integritatea 
celor ce prin munca lor e- 
roică trimit la „ziuă" cărbu
nele atît de necesar industriei 
noastre socialiste, dezvoltării 
accelerate a țării.

dicat se constată și in plani
ficarea muncii, in stabilirea 
obiectivelor de realizat, 
mare parte din
vitățile președinților 
tetelor sindicale sc desfășoară 
in birouri, (ibid rare cazurile 
cind activiștii sindicali se de
plasează în subteran in sec
toare, secții, ateliere pentru a 
rezolva probleme pe care le 
ridică viața și activitatea pro
ductivă. Pentru înlăturarea a- 
cestor neajunsuri și a altora 
din stilul de muncă a activiș
tilor sindicalelor din unitățile 
miniere, organele și organiza
țiile de partid nu au interve
nit energic și nu au luat in 
toate cazurile măsurile ce se 
impun. Nu toate organele și 
organizațiile de partid 
7.ează cu regularibate, 
ori aceste analize se 
intervale mari, sumar 
sini urmate de măsuri 
te cart? determine îmbună
tățirea muncii. De aceea unii 
secretari ai comitetelor de 
partid au rezolvat ei înșiși, 
nu de puține ori, sarcini ale 
organelor de sindicat.

Educarea și. mobilizarea 
maselor la înfăptuirea cu suc
ces a actualului cincinal îna
inte de termen reclamă cu 
necesitato perfecționarea mul
tilaterală. dinamizarea și a ac
tivității sindicatelor, a activu
lui și a grupelor sindicale. 
Centrul de greutate al activi
tății sindicatelor trebuie mu
lat in mijlocul maselor, in 
grupele sindicale din sectoa
re, secții și ateliere. Activiș
tii sindicali trebuie să înțe
leagă că nu angajamentele la 
infinit și nici autocritica la 
infinit, ci munca vie. concre
tă, axată pe obiective majore 
care să fie urmărite judicios, 
cu perseverență spre o efici
ență maximă iată care tre
buie să fie nota dominantă a 
aolivității sindicalelor, a fie
cărui activist sindical.

De altfel măsurile adoptate 
de biroul Comitetului muniti- 
pal de p/rrtid constituie ja
loane precise in acest sens.

i'Jiaoe esențiale în intro
ducerea noilor telinolowiî

(Urmare din pag. 1)

Spre 
valoros 
M. H.. 
să zi- 

urmind

de plan, obligativitatea creș
terii spectaculoase a pro
ductivității muncii. Motiva
rea propunerii : trebuie să 
aibă loc. in faza incipienta, 
însușirea temeinică a tehni
cii noi. a formelor organiza
torice superioare șl. ceea cp 
e foarte Important, se cere 
ca muncitorii să capete în
credere in tehnica nouă, s-o 
stăpinească și să o considere 
indispensabilă.

Pe de altă parte, valorifi
carea unor idei noi, a unor 
soluții deosebit de eficiente, 
de multe ori nu se finalizea
ză din lipsa unor stimulente 
morale sau materiale, 
exemplu, un studiu 
elaborat de I. C. P. 
ICEMIN s.iu I.M.P. 
cern, este acceptat, 
să se aplice. Executantul, 
după recepționarea studiului 
do către beneficiar. ocupat 
fiind și în alte direcții, nu 
este interesat în mod deo
sebit de problema aplicării 
ca atare. Beneficiarului, in
ginerului de la exploatare i 
se pun probleme noi spre 
concretizare in procesul de 
producție, i se cere timp în 
plus, acordarea unei atenții 
sporite, fără a fi degrevat 
de sarcinile curente și ne- 
avind nici un stimulent de 
cointeresare. In consecința, 
de mulle ori se merge pe 
linia de maxima rezistență, 
sc abandonează idei valoroa
se ca fiind „inaplicabile", 
fără a se depune strădanii

Lotul de drumuri naționale
angajeaza

inginer constructor — 
pentru postul de șef de lot
maiștri constructori;
tehnicieni constructori;
tehnicieni mecanici;
mecanici utilaje

Salarizarea conform H.C.M
914\1968 și legea nr. 12\1971.

L 1 V E L E N I

Ahlăzi, do la ora 17» la clu
bul sindicatelor din Vulcan os
ie organizată de către mină 
„Ziua brigadierului". Mai iutii 
are loc o discuție pe teme iz- 
vorite din procesul de produc
ție al minei Vulcan (producția 
zilei, organizarea locului de 
muncă șl .spiritul gospodăresc), 
după care participanții, șefi 
do brigadă împreună cu fami
liile lor, vor iui parte la o 

cultural-distractivâ olo- 
artiștri amatori al clu-

D-ale carnavalului" 
la Lonea

Miine, la ora lb, formația <1« 
teatru a Casei de cultură din 
Petroșani va prezenta la clu
bul din Lonea un spectacol < u 
comedia „D-alc carnavalului'' 
de I.L. Caragiale. Rolurile 
principale ale piesei 
torpretate de Gheorghe 
gram, Gheorghe Sercș, 
Velica. Cornelia Olaru ș 
Codrea.

în scopul experimentării lor. 
Alteori. beneficiarul. < 
■'sie chestiona! asupra d 
cității noii soluții, ca -.> 
i se reproșeze lf.psa d? preo
cupare. raporten/ă dale 
concludente, ca să nu 
nem voii eronate.

kid dr cc. CONSIDFRAM 
CA TREBUIE GĂSITĂ O 
MODALITATE DE COINTE
RESARE A PROlECTANțl 
I.OR. A CERCETĂTORII OP 
Șl A BENEFICIARILOR PI 
TOATA PERIOADA INCE- 
PÎND DE IA LANSAREA 
TEMEI PINĂ I A VAI ORI 
F1CAREA ȘI GENERAI l/ A 
REA SOLUȚIEI DATE.

Aș mai vrea să adaug un 
aspect: In unele situații. u- 
tilaje de mare productivitate, 
diferite instalații subterane, 
sînt oprite pentru defectarea 
unor piese simple. Deci tre
buie aduse la suprafață. în 
atelierul minei, spre recondi
ționară. Pentru scurtarea a- 
cestor opriri ar merita extin
să înființarea in subteran a 
atelierelor de proporții res- 
trinse, în care să se execu
te operativ diferite reparații 
sau modificări simple. Aici 
ar putea fi depozitate si di
ferite piese de schimb care 
sint necesare aproaDe zilnic 
la diferite utilaje și insta
lații. Astrel, s-ar realiza o 
aprovizionare mult mai 
promptă a locarilor de mun
că cu piese de schimb și 
s-ar reduce considerabil nu
mărul opririlor accidentale 
și al orelor de staționare.
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mobilizarea maselor de fe
mei de la sate la înfăptuirea 
politicii partidului și statu
lui. de construire a socialis
mului.

Pentru contribuția adusă 
la educarea și mobilizarea 
maselor de femei la înfăp
tuire.! politicii partidului și 
statului de construire a so
cialismului. la întărirea vi
ni lăți i și frăției tuturor oa
menilor muncii din Repu
blica Socialistă România, 
fără deosebire do naționali
tate. revistei „Dolgozo No" 
i-a fost conferit „Ordinul 
Muncii” clasa I.

Pupă înmînarca înaltelor 
distincții, luînd cuvintul, în 
numele colectivului revis
tei „Probleme economice", 
tovarășul Vasile Rauser, a 
spus: vă mulțumim din inimă, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
deosebita cinste pe care 
conducerea de partid și de 
stat o acordă revistei noas- 
tre. decorînd-o cu Meritul 
Științific clasa I și pentru 
faptul câ dumneavoastră 
ați binevoit să ne faceți 
lcosebita onoare de a ne 

inmîna personal această înal
tă distincție.

In continuare, vorbitorul 
a spus : Hotărîrile Congre- 

IX și X ale P.C.R.. 
Conferința Națională a par- 
• idului au creat un climat 
deosebit de prielnic pentru 
dezvoltarea cercetării ști
ințifice în general și, mai 
ales, în economie, pentru e- 
fectuarea unui larg schimb 
de idei, de păreri, de opi
nii. Ne vom strădui din toa
te puterile, cu toată serio
zitatea și cu tot spiritul de 
răspundere să realizăm cit 
mai rapid și cît mai bine 
sarcinile pe care partidul le 
pune în fața presei comu
niste. publicisticii și cerce
tării științifice în domeniul 
economic. Considerăm că 
avem toate condițiile favo
rabile pentru a ne duce la 
bun sfîrșit această sarcină.

Lucrările dumneavoastră.

Ofensiva împotriva zăpezii continuă
Timp de două zile, sute 

de lucrători ai Institutului de 
fizică atomică, cu sprijinul 
unor militari și al construc
torilor care înalță noile o- 
biective de pe platforma Mă
gurele. au muncit neîntrerupt 
la înlăturarea zăpezii și de
blocarea șoselei care face 
legătura cu orașul, cu reac
torul atomic și cu alte insta
lații importante de cerceta
re și producție. Concomitent, 
au fost curățate de zăpadă 
incintele institutului și căile 
de acces către șantier, astfel 
incit joi dimineața activitatea 
de cercetare, de producție și 
învățămînt, precum și de 
construcții-montaj s-a des
fășurat în ritm normal.

Pentru recuperarea orelor 
pierdute, colectivele de pe 
platforma Măgurele au hotă- 
rît să lucreze duminică.

★

In ultimele 24 de ore, vis
colul și căderile de zăpadă 
s-au intensificat, blocînd căi
le de acces spre bazinul pe
trolifer al Moldovei. Peste 
12 000 de petroliști, construc
tori. ostași din garnizoana 
Bacău și cetățeni din locali
tățile Moinești, Tg. Ocna, 
Dofteana, Lucâcești și Ardeo- 
ani s-au constituit în echipe 
de intervenție, izbutind să 
repună în crrculație căile ru
tiere Ca atare. 97 la sută din 
sonde nu si-au întrerupt pro
cesul productiv. Cele cîteva 
sonde blocate, de pe Valea 
Șiretului și Slănicului, vor 
fi în curînd repuse în func
țiune. Perturbări importante

Traficul rutier
Ca urmare a eforturilor de

puse de lucrătorii din trans
porturi, de alți oameni ai 
muncii și de militari au fost 
r-deschise 15 șosele naționale 
p^ntre care : Rimnicu Sărat
— Focșani — Mărășeșli — Ad
jud ; Buzău — Brăila; muni
cipiu] Gheorghe Gheorghiu- 
Dcj — Adjud ; Tecuci — Bir- 
lad; Crasna — Huși; municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
Bacău ; Tecuci — Galați ; A- 
Icxandria — Zimnicea ; Slobo-

i și Ghimpați — 
Giurgiu.

Vineri seara, 23 de drumuri 
naționale, îndeosebi din Mun
tenia și Moldova, erau încă 
suspendate.

Astfel, era interzis accesul 
autovehiculelor pe traseele i 
Vaslui — Iași; Brăila — Slo
bozi i Bacău — Vaslui; Po
goanele — Slobozia ; Bărăga
nul — Țăndărei; Rimnicu Să
ra*. -Brăila; Hîr.șova—Tulcea; 
Piatra Neamț — Roman; Ga
lați Oancea ; Tirgu Frumos
— Pașcani — Moțca ; Huși — 
Alt ița ; Călărași — Oltenița ; 
Oltenița — Daia ; Zimnicea — 
Turnu Măgurele ; Ghimpați — 
Găești ; Suceava — Botoșani
— Manoleasa; Dorohoi — 
Rădăuți — Prut; Botoșani — 
Dorohoi ; Hîrlău — Botoșani | 
Botoșani — Ștefănești ; Bivo
lari — Ștefănești; Bîrlad — 
Fălciu și Vin Stor i — Sculen-i.

(Agerpres) 

tovarășe secretar general, 
au fost, sînt și vor fi stu
diate de noi ca un prețios 
izvor de idei generatoare dc 
teorie. Ele sînt lucrări ale 
unui eminent conducător de 
partid și de stai și, 
in același timp, ale vi
nul eminent economist. 
Ne străduim să ne apro
piem de modelul pe care 
dumneavilastră îl rep > -cn- 
tați prin curajul, prin pro
funzime.’.. prin caracterul 
științific și realist de abor
dare și soluționare a pro
blemelor actuale și de pers
pectivă care se pun în fața 
economiei noastre naționa
le.

Vă asiguram dă vom de
pune toate eforturile să ne 
achităm de sarcinile care 
ne revin.

In numele colectivelor re
dacționale ale revistelor 
.Femeia" și „Săteanca". a 
vorbit apoi tovarășa Maria 
Ciocan. Vă exprimăm în
treaga noastră recunoștin
ță și cele mai calde mulțu
miri pentru înaltele deco
rații care au fost acordate 
revistelor noastre cu prile
jul împlinirii a 25 de ani 
de la apariție. Acest mo
ment sărbătoresc ne face sâ 
reflectăm mai mult la ro
lul pe care trebuie să-l aibă 
în viitor publicațiile noas
tre. ne îndeamnă să depu
nem eforturi sporite pentru 
ca ele să fie mai profund 
ancorate în problemele ma
jore ale societății noastre, 
in realitățile economice și 
social-politice ale țării, să 
dovedească mai multă fer
mitate în investigarea și 
promovarea noului, să spo
rească forța de mobilizare 
a maselor de femei la în
făptuirea programului mi
nunat al Congresului X al 
Partidului și a hotărîrilor 
Conferinței Naționale a par
tidului privind făurirea so
cietății socialiste multilate
ral dezvoltate în patria 
noastră. Ne angajăm în 
fața dumneavoastră, a par
tidului, ne angajăm în fa

ale traficului rutier s-au în
registrat pe șoseaua naționa
lă Bacău — Adjud. pe firul 
căreia au fost imobilizate 65 
de autovehicule de transport. 
Intervenția rapidă a militari
lor a făcut ca și această ar
teră să fie deblocată, în mai 
puțin de 6 ore, autovehicu
lele înzăpezite reluîndu-și 
cursa.

Intrucît o parte dintre tre
nurile care circulau pe ruta 
București — Suceava și Paș
cani — Galați au fost sus
pendate, feroviarii din Bacău 
au format trei garnituri care 
fac legătura cu orașele Su
ceava, Pașcani și Adjud. în
lesnind astfel navetiștilor 
transportul către unitățile la 
care lucrează.

★

După o perioadă modera
tă, ninsorile și-au făcut din 
nou apariția și în nordul 
Moldovei. Stratul de zăpadă 
atinge peste 45 de centime
tri. cu excepția zonei Ră
dăuți, unde a ajuns la 65 
centimetri, precum și a zone
lor montane. Precipitațiile că
zute în ultimele 48 de ore, 
ca și vîntul, care s-a intensi
ficat pe alocuri, a îngreunat 
circulația pe șoselele națio
nale Suceava — Șiret. Sucea
va — Cimpulung Moldove
nesc, Suceava — Botoșani și 
a blocat cîteva dintre dru
murile județene.

Pentru deblocarea princi
palelor căi rutiere, se lucrea
ză intens.

★

Intervenția operativă a 
peste 50 000 de locuitori ai 
județului .Vrancea pe căile 
de acces spre sectoarele zo
otehnice ale cooperativelor a- 
gricole de producție a fost 
decisivă pentru salvarea u- 
nui însemnat număr de ani
male, lipsite de hrană și apă 
timp de peste 30 de ore. Da
torită amplei mobilizări a 
populației, muncitorii de la 
Fabrica de cherestea Cos- 
mești și-au putut relua lucrul 
întrerupt timp de două zile. 
In prezent, peste 100 de uti
laje grele, precum și întregul

De la Inspectoratul General al Miliției
Pe drumurile publice afecta

te de zăpadă abundentă se lu
crează intens în vederea de
blocărilor și asigurării condi
țiilor normale de circulație. 
Din această cauză, se reco
mandă deținătorilor de mij
loace de transport auto să se 
informeze, înainte de trimite
rea vehiculelor, asupra restric
țiilor pentru diferite categorii 
de autovehicule și a stării 
drumurilor pentru a evita di
rijarea autovehiculelor pe ar
tere înzăpezite. Autovehicule
le in cursă trebuie să se afle 
într-o stare tehnică perfectă, 
echipate cu lanțuri și materi
ale antiderapante. Conducăto
rilor auto li se recomandă să 
circule cu prudență sporită, să 
înlesnească activitatea echi

ta cititorilor să dăm ru via
tului nostm scris o mai ma
re putere de convingere 
pentru a îndemna femeile 
sâ muncească mai activ, să 
muncească în chip comu
nist, să adauge priceperea 
și hărnicia lor la faptele de 
muncă, la activitatea crea
toare. la hotărîrca întregu
lui nostru popor de a în
făptui planul cincinal înain
te de termen.

A vorbit apoi tovarășa 
Magdolna Fabian, din par
tea revistei „Dolgozo No" 
Vă rugăm sâ ne îngăduiți 
sâ folosim acest prilej 
pentru a exprima, încă o 
dată, satisfacția femeilor de 
naționalitate maghiară pen
tru politica înțeleaptă a 
Partidului Comunist Ro
mân, do rezolvare a proble
mei naționale în țara noas
tră.

Colectivul redacționali 
colaboratoarele și corespon
dentele revistei se anga
jează că și de acum înainte 
vor milita pentru creșterea 
aportului femeilor de na
ționalitate maghiară de la 
orașe și sate, alături de su
rorile lor românce, de na
ționalitate germană și de 
alte naționalități. împreună 
cu întregul nostru popor, la 
îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor trasate de Con
gresul al X-lea al P.C.R. si 
de Conferința Națională a 
partidului.

Iubito tovarășe secretar 
general, vă mulțumim pen
tru înalta distincție acorda
tă și vă încredințăm că și 
de acum înainte vom sluji 
cu toată energia noastră 
cauza Partidului Comunist 
Român — înflorirea Ro
mâniei socialiste.

Tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU a felicitat 
căduros colectivele publica
țiilor decorate.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, ceilalți conducă
tori de partid și de stat s-au 
întreținui apoi, într-o atmos
feră caldă, tovărășească, cu 
cei prezenți.

parc de tractoare ale între
prinderilor de mecanizare a 
agriculturii lucrează la desză
pezirea drumurilor comunale 
și a șoselei naționale Bucu
rești — Focșani, iar 20 000 
de săteni sînt mobilizați pen
tru deszăpezirea drumurilor 
spre parchetele de exploatare 
a lemnului, care se mai află 
încă blocate. Se întîmpină 
mari greutăți la deblocarea 
șoselei Focșani — Soveja, un
de stratul de zăpadă a a- 
tins, în unele porțiuni, gro
simi de 2—3 metri. Comanda
mentul județean de deszăpe
zire a trimis în această zonă 
peste 30 de autogredere, au- 
tofreze, buldozere și tanchete. 
Se apreciază că în următoa
rele 24 de ore- șoseaua va fi 
deblocată, permițînd cetățe
nilor aflați la odihnă sau 
tratament să poată părăsi 
stațiunea.

■A-

Mii de militari aparținînd 
unităților armatei noastre, 
folosind mașini puternice, au
togredere, tractoare pe șeni
le. autobasculante, autocis
terne, grupuri electrogene și 
lucrînd în cîte trei schimburi, 
au reușit să deblocheze im
portante localități, noduri de 
cale ferată, șosele și drumuri, 
căi de acces spre stațiile fe
roviare Adjud, Mărășești, 
Buzău, Rm. Sărat, Focșani, 
Brăila. Galați, Bărboși, Fău- 
rei. Mizil, Bîrlad, autostrada 
București — Pitești, Șoselele 
naționale Ploiești — Brașov, 
București — Tîrgoviște, Bu
curești — Giurgiu, București 
— Urziceni, Galați — Tecuci, 
Buzău — Pogoanele, Bucu
rești — Lehliu, Urziceni — 
Căzănești. De asemenea, mi
litarii au deschis drum liber 
pentru două trenuri de călă
tori ce fuseseră blocate de 
zăpadă în stația Domnești, 
au ridicat și pus în circula
ție locomotive deraiate în 
punctul Vintileasa și la sud 
de orașul Focșani. Militarii 
au intervenit prompt și în 
rezolvarea altor situații care 
reclamau înlăturarea urgen
tă a neajunsurilor provocate 
de calamități.

(Agerpres).

pelor de deszăpezire in zonele 
unde le intîlnesc, să se depla
seze cu atenție pe porțiuni de 
drum și străzi înguste, iar cind 
intîlnesc sectoare de drumuri 
acoperite cu polei să reducă 
viteza, să evite frî nările și 
virajele bruște.

Pietonilor li se recomandă 
să circule pe trotuare, evitînd 
deplasarea pe partea carosabi
lă. pentru a nu se expune ac
cidentelor. Cei care folosesc 
mijloace de transport in co
mun au datoria să nu aștepte 
în stații pe partea carosabilă 
sau pe grămezile de zăpadă, 
să nu se urce sau să coboare 
din mers din autovehicule, 
spre a evita astfel accidente
le.

(Agerpres)

AGeneva

Lucrările Comitetului 
pentru dezarmare

GENEVA 16 — Corespon
dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad transmite: Luînd cuvin
tul in cadrul Conferinței Co
mitetului pentru dezarmare, 
șeful delegației Marocului, 
Mohamed Al-Arbi Khattabi, a 
arătat că in cel de-al 12-lea 
an de existență a Comitetului 
de la Geneva și la trei ani du
pă proclamarea Deceniului 
Națiunilor Unite pentru dezar
mare, acumularea nestăvilită 
și perfecționarea neîncetată a 
armelor nucleare și lipsa de 
progrese in domeniul dezarmă
rii nucleare sporesc neliniștea 
popoarelor lumii. Vorbitorul 
s-a pronunțat, în context, pen
tru interzicerea completă a 
tuturor experiențelor cu ar
me nucleare. Potrivit ordinii 
de priorități stabilite de Re
zoluția adoptată de Adunarea 
Generală a O.N.U. și prin lo
gica lucrurilor, a spus el, pro

Consultările multilaterale 
de la Helsinki

HELSINKI 16 — Trimisul 
special Agerpres, Radu Gre- 
ceanu, transmite ; Consultările 
de la Helsinki pentru pregăti

rea conferinței general-euro- 
pene in problemele securită
ții și cooperării s-au desfășu
rat vineri in cadrul unei noi 
ședințe plenare. Participanții 
Ia dezbateri au hotărit, prin 
consens, să întrerupă, la da
la de 6 aprilie, lucrările reu
niunii pregătitoare, urmind ca 
ele să fie reluate in cea de-a 
patra rundă a negocierilor, la 
25 aprilie.

Luînd cuvintul in ședință 
plenară, conducătorul delega
ției române, ambasadorul Mir
cea Bălăneăcu, a apreciat că 
activitatea grupului de lucru 
oficial a oferit satisfacții, de
oarece a permis ca, într-un 
interval de limp relativ scurt, 
să aibă loc o discutare apro
fundată a principalelor proble
me referitoare la securitatea 
in Europa : principiile care

Sesiunea Consiliului de Securitate
CIUDAD DE PANAMA 16 

(Agerpres). — Participanții la 
lucrările Consiliului de Securi
tate, care se desfășoară la 
Ciudad de Panama, au fost sa
lutați de secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim. El 
și-a afirmat convingerea că 
actuala sesiune va da un nou 
impuls cooperării politice re
gionale, bunăvoinței în rela
țiile dintre națiuni — elemen
te indispensabile realizării as
pirațiilor guvernelor și po
poarelor din America Latină. 
Au luat cuvintul, în ordinea 
înscrierii, miniștrii de externe 
ai Perului, Guyanei, Mexicu
lui, Columbiei și Cubei.

Miguel Angel de la Flor 
Valle, ministrul peruan al a- 
facerilor externe, a declarat 
că țara sa consideră necesară 
încheierea unui acord care să 
consemneze, fără echivoc, de

eihedi
FILME

SIMBÂTA. 17 MARTIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Queimada ; Republi

ca : Zestrea ; LONEA — 
Minerul : Ferma din A- 
rizona; ANINOASA: Călă
reții ; VULCAN : Seceră
vîntul sălbatic ; LUPENI — 
Cultural : Am încălcat le
gea ; LUPENI — Muncito
resc : Lupul negru ; URI- 
CANI : Răzbunarea sfintului.

RADIO
5,00 Buletin de știri ; 5,05 

Muzică populară ; 5.40 Mu
zică de estradă; 6,00—8,08 
Radio-programul dimineții; 
8,08 Matineu muzical ; 8.30 
La microfon, melodia prefe
rată ; 9,00 Buletin de știri ;
9,30 Miorița ; 10,00 Buletin
de știri ; 10,05 Orchestra de 
muzică populară a O.C.L. din 
Caransebeș; 10,30 Emisiune 
muzicală de la Moscova ; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Orchestra Cornel Popescu ; 
11.15 Turism, 11,35 Te rln- 

blemele care reclamă o solu
ționare rapidă sînt, in primul 
rind, cele privitoare la arme
le de distrugere în masă, res
pectiv interzicerea!armelor nu
cleare și eliminarea armelor 
chimice.

Delegatul marocan a subli
niat interdependența existen
tă între instaurarea unui cli
mat do securitate internaționa
lă și înfăptuirea unor măsuri 
efective de dezarmare. Pentru 
a crea un climat internațio
nal favorabil adoptării unor 
măsuri în cîmpul dezarmării, 
„este primordial să se aborde
ze cît mal urgent și înlr-un 
mod serios, în vederea soluți
onării lor, problemele interzi
cerii armelor de distrugere in 
masă, ceea ce ar contribui la 
curmarea oricăror intervenții 
străine în afacerile interne a- 
le statelor, inclusiv a agresiu
nii armate și ocupației milita
re".

trebuie să guverneze relațiile 
intre toate statele participan
te la conferință, măsurile con
crete pentru transpunerea in 
fapt a acestor principii și, în 
sfîrșit, acțiunile pe linia dez
angajării militare și dezarmă
rii, ca parte integrantă a e- 
dificării unui sistem trainic 
de securitate pe continentul 
nostru. Aceasta a facilitat ela
borarea liniilor generale pen
tru instrucțiunile in baza că
rora își va desfășura activita
tea Comisia însărcinată să ela
boreze documentul final co
respunzător primului capitol 
al acestuia. Grupul de lucru 
— a subliniat ambasadorul 
României — și-a dovedit pe 
deplin utilitatea, el permițînd 
nu hufnai clarificarea puncte
lor de vedere dar, mai ales, o 
apropiere substanțială a* pozi
țiilor în problemele de inte
res major pentru pregătirea 
cu succes a conferinței euro
pene.

plina suveranitate și jurisdic
ția fără restricții ale Republi
cii Panama asupra întregului 
său teritoriu, înțelegînd prin 
aceasta și „zona Canalului".

© Pentru a șaptea lună 
consecutiv, balanța comercia
lă a Marii Britanii a înregis
trat, în februarie, un deficit 
substanțial. Un comunicat gu
vernamental, dat publicității, 
joi, la Londra, precizează că, 
luna trecută, valoarea impor
turilor a depășit-o pe cea a 
exporturilor cu 21 milioane li
re sterline.

©Trupele rhodesiene, sud- 
africane și unitățile de merce
nari, dislocate de regimurile 
de la Salisbury și Pretoria la 
frontiera cu Zambia, continuă 
să întreprindă acțiuni teroris-

tăm, frumoasă Românie; 
12,00 Discul zilei; 12,30 In- 
tîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat ; 13,00 
Radiojurnal; 13,30 Radiodi-
vertisment muzical ; 15,00
Buletin de știri ; 16,00 Radio
jurnal ; 17,00 Știință, tehni
că, fantezie; 17,25 Partici
pant la concursul Steaua 
fără nume — „Floarea din 
grădină" ; 18,00 Orele serii ; 
20,00 Zece melodii prefera
te ; 20,45 Consemnări ; 20,50 
La hanul melodiilor; 21,25 
Moment poetic; 21,30 Re
vista șlagărelor ; 22,00 Radio
jurnal ; 22,30 Muzică de 
dans ; 24,00 Buletin de știri; 
n,03—5,00 Estrada nocturnă.

T V
9,00 Curs de limba germa

nă. Lecția a 45-3 ;
9,30 A fost odată ca nicio-

dată...;
10,00
10,05

Telex ; 
Sel acțiuni din emisiu-
nea-concurs Ciniar-

•0.40
patriei" ; 
Dp vorbă cu ao'-podi-

11,00
nelp ; 

Selecțium din em.siu

Prezențe 
românești
RABAT 16 (Agerpres). — 

In sala Ministerului Cultu
rii din Rabat, a avut loc 
vernisajul expoziției „Per
sonalități ale științei și cul
turii românești". Au partici
pat Mekki Naciri, ministrul 
marocan pentru problemele 
islamice și al culturii, alle 
personalități ale vieții cul
turale șl științifice. Cu pri
lejul deschiderii expoziției, 
Radiodifuziunea marocană a 
consacrat țării noastre lina 
dintre emisiunile sale inti
tulate „Panorama culturală0 
cuprlnzînd proza, poezia șl 
muzica populară româneas
că.

Intr-un alt mare oraș ma
rocan, Casablanca, a fost 1- 
naugurală expoziția „Bucu
rești — capitala României". La 
festivitatea de deschidere 
au participat reprezentanți 
ai autorităților locale și un 
public numeros.

LIBAN Aspect dintr-un bazar oriental din Beirut, nu de
parte de Piața Martirilor.Atacuri ale forțelor de eliberare cambodgiene
CAMBODGIA 16 (Agerpres). 

— In cursul atacurilor violen
te pe care forțele de elibera
re națională cambodgiene 
le-au lansat împotriva poziții
lor trupelor lonnoliste de la 
Kbal Pau, Wat Ampil, Cham- 
bak și Samrong Yaung, patri- 
oții khmeri au scos din luptă 
peste 1 000 de militari inamici 
și au capturat o mare cantita
te de arme și material militar. 
Atacurile forțelor patriotice 

te împotriva populației din a- 
ceastă zonă a tării, a declarat 
președintele Kenneth David 
Kaunda.

@ Președintele Nixon a a- 
nunțdt că Biroul de legătură 
de Ia Pekin va fi deschis la 
1 mai sub conducerea diploma
tului David Bruce.

Președintele Nixon a subli
niat că deschiderea reciprocă 
a acestor birouri de legătură 
la Washington și Pekin con
stituie un progres substanțial 
pe calea dezvoltării relațiilor 
dintre S.U.A. și R.P. Chineză.

nea „Promenada dumi 
nicală" (reluare);

12.30 Cărți și idei (reluare);
12,55 Telejurnal;
16,00 Telex ;
16,05 Cunoașteți legile?
16,20 Muzică populară ;
16.30 Emisiune în limba ger 

mană ;
18,15 Publicitate;
18,25 Handbal feminin t Uni 

versitatea Timișoara 
— SDort-Club Leipzig, 
meci retur în semifina 
lele „CuDei Camp’oni- 
lor EuroDeni", In pau
ză I 001 de seri

19.30 Telejurnal.
Cincinalul înainte de 
termen — Cauză a în
tregului popor;

20.00 Cînlecul săptămiail. Un 
țărm de liniște de Va
sile VasilaGhe

20,05 52 de inițiative în 52 
de săptămim

20,20 Teloenciclopedia i 
21,00 Film serial. M.mnlx
21,50 Bis la... aplauze. Selec-

încheierea 
internaționale

BERLIN 16 — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite : La 16 martie, și-a 
încheiat lucrările Conferința 
internațională de la Berlin, 
convocată cu prilejul aniver
sării a 125 de ani de la a- 
pariția Manifestului Comunist. 
In ultima zi, au continuat dis
cuțiile pe marginea referatu
lui prezentat do Kurt Hager, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G.

Vineri, a luat cuvintul tova
rășul Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președinte al consi
liului de conducere, rector al 
Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", conducătorul delegației 
Partidului Comunist Român. 
După ce a transmis din partea 
P.C.R. un silul călduros fră
țesc Partidului Socialist Unit 
din Germania, tovarășul Rău
tu s-a referit la importanța is
torică a Manifestului Comu
nist, la pătrunderea ideilor so
cialismului științific in Româ
nia, la lupta revoluționară a 
P.C.R. în decursul istorici, la 
făurirea societății socialiste

contra acestor centre din pro
vincia Takeo s-au soldat, de 
asemenea, cu eliberarea com
pletă a localităților Chiambak 
și Samrong Yaung. Totodată, 
obținînd controlul asupra u- 
nor porțiuni ale Șoselei nr. 2, 
forțele de eliberare cambodgi
ene au accentuai izolarea tru
pelor regimului de la Pnom 
Penh din garnizoana capitalei 
provinciale Takeo.

După alegerile 
prezidențiale 

din Argentina
BUENOS AIRES 16 (Ager

pres). — „Avantajul obținut 
de Frontul Justițialist de E- 
liberare in primul tur de scru
tin al alegerilor prezidențiale 
de la 11 martie face practic 
imposibilă alternativa unci a 
doua confruntări electorale 
pentru desemnarea președinte
lui țării. Ea ar fi necesară 
doar pentru alegerea guverna
torilor din provinciile unde 
candidații nu au obținut ma
joritatea de 50 plus unu la su
lă din voturile exprimate, a de
clarat Arturo Mor Roig, minis
trul de interne al Argentinei,

țiuni din galele laurea- 
ților Săplămina Top 
■72;

22,30 Telejurnal ;
22,40 Săptămîna sportivă , 
23,00 Seară de romanțe

Valorile temperaturii în
registrate in cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani + 2 
grade; Paring —7 grade.

Minimele: Petroșani —4
grade ; Paring — 9 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 81 om.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme închisă 
cu precipitații sub formă de 
ninsoare. Vînt slab din sec
torul sudic.

Conferinței 
de la Herlin

multilateral dezvoltate in Ro
mânia, sub conducerea Parti
dului Comunist Român.

Refcrindu-se la mișcarea co
munistă și muncitorească in
ternațională. conducătorul de
legației P.C.R. a spus: „In 
condițiile actualei etape de 
dezvoltare a partidelor comu
niste și a mișcării comuniste 
in ansamblu, cind socialismul 
a învins in mai multe țări, cînd 
partidele comuniste s-au matu
rizat considerabil, întărirea u- 
nității mișcării comuniste in
ternaționale nu poate fi con
cepută decil pornindu-se de 
la diversitatea condițiilor in 
care acționează partidele mar- 
xist-lcniniste, de la recunoa
șterea autonomiei fiecărui 
partid, a dreptului său de a-și 
elabora de-sinc-stălător linia 
politică. Intr-o astfel de unita
te vedem noi condiția funda
mentală a îndeplinirii de că
tre mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională a 
rolului său de cea mai influ
entă forță politică a contempo
raneității, a misiunii sale de 
promotor și animator al fron
tului forțelor antiimperialiste.

------- 4--------

Creșterea 
costului vieții 

în R.F.G.
BONN 16 — Coresponden

tul Agerpres, N. S. Stănescu, 
transmite: Oficiul federal de 
statistică a dat publicității 
calculele referitoare la indi
cele prețurilor și al costului 
vieții in R.F.G. Concluzia ge
nerală ce se desprinde din 
cifrele publicate este că indi
cele prețurilor cu amănuntul 
a fost, la sfirșilul lunii febru
arie 1973, cu 6,8 la sulă mai 
mare decît în perioada cores
punzătoare a anului trecut șl 
cu 44,3 la sută mai ridicat de
cît in 1962.

„Lunohod-2“ s-a 
înapoiat în regiunea 

maritimă
MOSCOVA 16 (Agerpres),

— După ce a executat o serie 
de cercetări științifice în zo
na de tranziție „mare-conti- 
nent" din partea de sud-est a 
craterului Lemonnicr, aparatul 
sovietic autopropulsat „Luno- 
hod-2“ s-a înapoiat în regiu
nea maritimă. In zilele de 14 
și 15 martie, lunomobilul s-a 
deplasat în direcția nord-est, 
efectuind, pe parcurs, măsură
tori ale caracteristicilor fizi- 
co-mecanice și compoziției 
chimice a solului lunar, trans- 
mițind, totodată, pe Pămînt 
noi imagini panoramice ale 
peisajului selenar.

De la plasarea sa pe Astrul 
Nopții și pînă în prezent, ve
hiculul selenar a parcurs 
17 68Q metri, menționează a- 
genția TAS6.

------- ©--------

SPORT
BELGRAD 16 (Agerpres). —■ 

Turneul internațional feminin 
de șah de la Belgrad a fost 
reluat, după o zi de pauză, 
cu partidele rundei a 8-a. Sin
gura partidă decisă a fost cea 
dintre Veroczi (Ungaria) și 
Wasnecki (R.F. a Germaniei), 
in care victoria a revenit șa- 
histei maghiare. Restul parti
delor, printre care și cea din
tre Katia Iovanovici (Iugosla
via) și Alexandra Nicolau, 
s-au întrerupt.

Clasamentul înaintea ultime
lor trei runde: 1. Alexandra 
Nicolau (România) — 6 punc
te (1); 2. Veroczi (Ungaria)
— 5 puncte; 3. Kozlovska
(U.R.S.S.) — 4,5 puncte (l)j
4-5 Katia și Gordana Iovano
vici (Iugoslavia) — 4 puncta 
(1); 6. Kalhbrener (Iugosla
via) — 3,5 puncte (1); etc,

SOFIA 16 (Agerpres). — 
Al 24-lea turneu internațional 
de box „Memorialul Strandja- 
ta“ a început în orașul Iambol 
(Bulgaria) cu participarea a 
80 de puqiliști din Iugoslavia, 
România, Ungaria, U.R.S.S. șl 
Bulgaria.

In limitele categoriei pană, 
boxerul român Mihai Ploeș- 
teanu l-a învins la puncte pe 
Valiu Kolev (Bulgaria). La a- 
ceeași categorie, Zdravkov a 
cîștigat, tot la puncte, în fa
ța lui Astalosz (Ungaria). La 
categoria muscă, iugoslavul 
Asenovici a obținut decizia 
la puncte în meciul cu bulga
rul Bocev.

Mica publicitate
Familia Imling mulțumeș

te pe această cale colegilor, 
prietenilor, rudelor care au 
participat la durerea pro- 
iundă provocată de pierde
rea fiului iubit.
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