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Vizita președintelui 
Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, 

în Olanda
înscrisă ca un eveniment remarcabil în istoria relațiilor de prietenie și co

laborare româno-olandeze, vizita președintelui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a căpătat noi și strălucite semnificații în cea de-a treia zi, prin 
semnarea Declarației Solemne Comune, document de o excepțională însem
nătate politică, cu implicații profunde nu numai în sfera raporturilor bilate
rale, ci și pe~planul larg al vieții internaționale. Este încă o mărturie a con
tribuției active a României socialiste la statornicirea unor raporturi de tip nou 
între state, documentul constituind o încununare a rezultatelor pozitive ale 
vizitei conducătorului statului nostru.Pe șantierele de construcții - investițiiale Văii Jiului Ut A 0

Să se asigure condițiile 
de maximă eficiență Cărbune cocsificabil 

extras suplimentar
în execuția obiectivelor!Activitatea pe trimestrul I 1973 în domeniul investiții- construcții din Valea Jiului consemnează rezultate meritorii pe ansamblu, dar inegale pe unități.Trimestrul II debutează în condiții care permit să se a- precieze că vor favoriza pe deplin desfășurarea plenară a potențialului colectivelor din întreprinderi și de pe șantiere; marea majoritate a documentațiilor de execuție sînt asigurate ; cu unele excepții, același lucru se poate spune și despre amplasamente ; listele lucrărilor de definitivate, avantajează execuției în buri cit și a execuției la toate genurile de lucrări. In aceste condiții este imperios necesar ca pe agenda de lucru a organelor și organizațiilor de partid și a conducerilor tehnico-e- conomice ale tuturor unităților să figureze căile concrete și mijloacele necesare pentru atingerea celor două obiective esențiale ale acestui trimestru: 

realizarea pînă la 30 iunie a.c. 
a cel puțin 50 la sută din pla
nul anual de investiții și de 
construcții-montaj precum și 
darea în folosință, în stare de 
funcționare și la termen, a lu
crărilor planificate, asigurarea 
stadiilor necesare Ia lucrările 
cu termen dp predare în tri
mestrele III și IV.In construcția de locuințe există unele rămîneri în urmă care vor trebui grabnic lichidate, în primul rînd cu sprijinul beneficiarului — I.G.L. Petroșani. Așa este cazul blocului E 1 din Lupeni, cu 30 apartamente care, datorită ne-

asigurării accesului corespunzător și modificării repetate a documentației, nu va putea fi dat în folosință la 30 aprilie — termenul planificat. Atacate cu întîrziere, din lipsa documentației, blocurile din ansamblul cu 100 apartamente din Petrila sînt cu stadiul întârziat — aproape o lună față

executat au fost iar timpul bun atît desfășurarea mai multe schim-

de cel planificat. Concentrarea efectivelor și a mijloacelor materiale va trebui să asigure recuperarea rămînerilor în urmă și darea în folosință la termen — 30 iunie — a primelor 20 apartamente planificate din acest nou ansamblu.Se impun grabnic rezolvate de către I.G.L. toate problemele care împiedică atacarea blocurilor A 1 și A 2. din Vulcan și a celor de Ia Tarhat —• Uricani din care, în semestrul II, urmează a se da în folosință 132, și respectiv 60 apartamente. Tergiversarea, în continuare, a problemelor, de amplasament și de documentație ale acestor lucrări împiedică executantul să profite de

condițiile deosebit de prielnice ale trimestrului II și conduc la o aglomerare nejustificată de lucrări spre sfîrșitul semestrului II, cu consecințe negative asupra utilizării forței de muncă, asupra indicatorilor financiari ai constructorului ca și asupra termenului de predare. Fapt care trebuie evitat.Și la alte lucrări social-cul- turale și de gospodărie comunală, se cere realizat în trimestrul II un salt în execuția fizică. Așa este cazul obiectivelor : școala cu 16 clase de la Petrila, creșele-grădiniță din'Vulcan și Lupeni, cu stadii incipiente — în execuția Grupului de șantiere nr. 2 al T. C. Deva. Același executant va trebui să ia neîntârziat toate măsurile necesare pentru atacarea, încă din luna aprilie, a lucrărilor de amplificare și modernizare a fabricii „Vis- coza“ Lupeni.Pentru șantierul Uricani al I.L.H.S. este esențial ca pînă la 30 iunie să se aducă lucrările, la colectorul de canalizare de pe Jiul de est și la conducta de apă potabilă Vul-
Francisc IACOB, 

directorul filialei Petroșani 
a Băncii de investiții

Adunările activelor de partid lărgite
EXIGENȚA,
RĂSPUNDERE,
COMPETENȚA

In ca deo- eco-

A intrat de mult timp în practică, dezbaterea largă de către comuniști, de toți oamenii muncii, a măsurilor luate de partid în cadrul acțiunii de perfecționare și așezare pe baze științifice a întregii vieți economice și sociale a țării. Aceste măsuri ilustrează consecvența cu care partidul nostru se preocupă de toate laturile vieții sociale, iar dezbaterea lor de către masele de salariați, dovedește caracterul profund democratic în care se asigură participarea oamenilor muncii la conducerea treburilor obștești, acest context se înscriu, momente de însemnătate sebită în viața unitățilornomice, adunările de partid deschise care au început și în municipiul nostru, prilejuri de adinei analize a înfăptuirii în practică a uneia din principalele măsuri adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie a.c., a ho- tărîrilor Conferinței Naționale a P.C.R. din iulie 1972.Cu două zile în urmă, ne-am aflat în mijlocul activului de partid lărgit al minei Aninoasa, la o asemenea adunare de analiză și dezbatere. Responsabilitatea cu care numeroși comuniști au vorbit despre oportunitatea elaborării măsurilor de perfecționare a structurii unităților economice, exigența partinică dovedită de vorbitori — care, departe de a se limita la interpretări teoretice, au făcut referiri, cu o bogată încărcătură de idei sarcinile sporite ce stau acum în fața colectivului toate acestea au confirmat,
la de
ca

0

Am început reportajul cu acest moment, deși el a figurat în partea finală a programului zilei, pentru a marca importanța sa majoră. Dar ca și în etapele precedente ale vizitei, și astăzi, tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au intrat în contact nemijlocit cu realitățile economice și sociale ale țării gazdă, s-au întâlnit cu specialiști și muncitori, cu oameni politici, au putut admira frumusețile naturii olandeze, îmbogățită prin în-

făptuirile acestui popor atît de harnic și de ospitalier.Dar, iată derularea filmului vizitei.
(Continuare in pag. a 4-a)

încheierea convorbirilor oficiale
româno

La sfîrșitul decadei I a lunii aprilie, colectivul sectoru
lui IV al minei Lupeni se situa prin cele 710 tone extrase 
peste sarcina de plan pe locul de frunte al întrecerii desfășu
rată de mineri pentru întîmpinarea zilei de 1 Mai cu suc
cese de seamă pe frontul cărbunelui.

Alături de cei de Ia „patru" și colectivul sectorului II 
a reușit să raporteze, în aceeași perioadă, un volum de 631 
tone cărbune extrase suplimentar față de obligațiile de 
plan. Din acest sector s-au remarcat colectivele brigăzilor de 
abataj conduse de MARIN CIOCHINA (minerii brigăzii au 
trimis către ziuă în perioada 1—10 aprilie cu aproape 300 
tone cărbune mai mult decît aveau preliminat, majorînd 
cu 420 kg randamentul pe fiecare post din abataj) și PAUL 
DOBAY (un plus de 80 tone cărbune, în medie cu 100 kg/post 
mai mult) ca și cea de pregătiri condusă de ALEXANDRU 
GABOȘI (32 mc peste plan, 28 ml de avansare realizați în 
prima decadă a lunii).

Roade concludente 
la fabricarea brichetelor 

de cărbune
Colectivul de brichetatori din cadrul secției de prepara 

re a cărbunelui Petrila se afirmă cu un nou succes dobxndit 
în întrecerea socialistă ce se desfășoară în întîmpinarea zi
lei de 1 Mai — sărbătoarea solidarității muncitorești inter
naționale, a muncii, a primăverii. După ce a încheiat pri
mul trimestru al anului cu un plus de producție de peste 
6 000 tone brichete, colectivul de Ia brichetaj a realizat, pes
te sarcinile de plan, în prima decadă a lunii aprilie, încă 1 000 
tone ovoide cărbune.

La acest nou succes și-au adus în egală măsură contri
buția echipele de brichetatori conduse de AUREL CEAUȘU, 
PAVEL DAMIENOIU, CONSTANTIN BUȘONIU, coordonate 
de maiștrii ȘERBAN PIRVU, ȘTEFAN IOBB și ION OȘAN, 
cele de uscători conduse de ION BERCEA, ION SITEA și 
EDUARD FENES, precum și echipele de lăcătuși, dulgheri 
etc. care au asigurat buna întreținere și funcționare a utila
jelor.

Joi după-amiază, s-au încheiat convorbirile oficiale dintre președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu și membri ai guvernului olandez.Din partea română, au participat Ilie Verdeț, prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, George Ma- covescu, ministrul afacerilor externe, Gheorghe Boldur, ministrul industriei construcțiilor de mașini-unelte și electroteh-

nicii, George Elian, ambasadorul României la Haga, celelalte persoane oficiale care îl însoțesc pe șeful statului român.Din partea olandeză, au participat primul ministru B.W. Biesheuvel, W. K. N. Schmelzer, ministrul afacerilor exter ne, H. Langman, ministrul pentru problemele economice, B. J. Udink, ministrul transporturilor și apelor, P. J. En-

gels, ministrul afacerilor culturale, turismului și acțiunilor sociale, J. Boersma, ministrul ad-interim al agriculturii și pescuitului, alte persoane oficiale.Convorbirile, în cursul cărora au fost abordate probleme ale relațiilor româno-olandeze și aspecte ale ternaționale, s-au într-o atmosferă bună înțelegere.
situației in- desfășurat cordială, de

Ceremonia semnării Declarației
Solemne Comune a Republicii

Socialiste România și Regatului
Țărilor de Jos

și în alte rînduri, maturitatea de gîndire a acestui colectiv, hotărîrea comuniștilor de a da viață măsurii adoptate prin Decret, de a nu-și precupeți eforturile, de a face ca îmbunătățirile de. structură să devină o realitate a vieții politice și economice, un rezultat cert, concret, care să se reflecte într-o activitate tot mai e- ficientă.Este adevărat, mina Aninoa- sa a trecut, și mai trece încă, prin anumite greutăți care împiedică o desfășurare normală a activității de producție. Dar, tot atît de adevărat este că neobositul ei colectiv depune eforturi susținute pentru a ieși din impas. Că, numeroși salariați — ingineri sau mineri întârzie nu de puține ori peste programul de lucru în subteran, la fronturile de cărbune, unde caută cele mai optime soluții de învingere a greutăților, cele mai judicioase măsuri care să conducă la recuperarea rămînerilor în urmă față de plan. In această situație, a unor eforturi colective concentrate spre remedierea stării de lucruri, poate vorbi gajare ților pentru înfăptuirea cit mai exemplară a hotă- rîrii de partid. In sprijinul a- firmației adăugăm că, aceeași mină — Aninoasa — ilustrează prin multe exemple — și chiar prin acela al rămînerii în urmă față de plan — necesitatea măsurilor adoptate pri-

(Continuare In pag. a 3-a)

Joi, 12 aprilie, în cursul după-am iezii, la Amsterdam a avut loc ceremonia semnării Declarației Solemne Comune a Republicii Socialiste România și Regatului Țărilor de Jos.Declarația a fost semnată, din partea română, de președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și de ministrul George Macovescu, iar partea olandeză de Biesheuvel,W. K. N. Schmelzer, ministru al afacerilor externe.La solemnitate au participat persoanele oficiale române care îl însoțesc pe președintele Consiliului de Stat.Au fost prezente, de asemenea, persoane oficiale olandeze.După semnare, primul mi nistru al Olandei și președintele Consiliului de Stat al României au rostit alocuțiuni.In cuvîntul său, premierul olandez a spus :
Domnule președinte,
Am semnat acum cîteva 

momente o declarație solem
nă olandezo-română. Este un 
fapt pozitiv că, în ocazii im
portante cum este aceasta, ac
centuăm asupra unui număr 
de principii fundamentale du
pă care ambele țări ale noas
tre se ghidează, nu numai în 
relațiile lor bilaterale, ci și 
in relațiile lor cu toate cele
lalte țări ale lumii. Consider, 
Și știu că împărtășiți pe de
plin opinia mea, domnule pre
ședinte, că Olanda și Româ
nia pot contribui în mod sem-

so
te- a!c 
di- 
pa-

Străzile
orașului
îmbracă

haină nouă
de asfalt

se despre o an- plenară a salaria-

I. MUSTAȚĂ

(Continuare in pag. a 3-a)

ln ziarul de azi:

Carnet tehnic

In ajutorul agitatorului

Sezon de vacanțe
(Pagina a Il-a)

Programul T.V. pentru săptămîna viitoare

Memento
(Pagina a III-a)

Primăvară. Alături de hai
na nouă de verdeață și 
flori, în Petroșani, o sea
mă de străzi îmbracă în a- 
ceste zile haină nouă, de 
asfalt.

Echipa de asfaltatori — 
pavatori, condusă de STOI
CA NICOLAE și compusă 
din RADU ION, ȚIȘTEA 
IOAN, ILIE CATRINA, DU
MITRU POPA, ION CRAIU, 
VASILE VĂCAROIU, și al
ții, a executat pînă acum — 
in această primăvară — peste 
600 m liniari îmbrăcăminte 
asfaltică pe șoseaua națio
nală (prin dreptul depozitu
lui Varnița — triajului C.F.R.) 
apoi, diierite plombări 
de gropi pe sir. Repu
blicii — in dreptul Uzinei 
de utilaj minier. De aseme
nea au fost pregătite bor
duri, etc. pentru asfaltarea 
străzilor Plopilor, Anton 
Pann. Ecaterina Varga.

In prezent, echipa a înce
put lucrările de plombare 
și apoi asfaltare integrală 
— a pieței Victoriei, urmînd 
ca apoi să continue cu re- 
asfaltarea străzilor Cloșca, 
Mihai Viteazul și Republicii, 
urmînd șoseaua națională 
pînă la Livezeni.

afacerilor externe, din B. W. prim-ministru, și

nificativ la o mai bună în
țelegere, la destindere și la 
o cooperare constructivă în 
Europa, indiferent de faptul 
că aparțin unor sisteme 
cial-politice diferite. Este 
Iul ferm al ambelor țări 
noastre de a acționa în 
recția unei lumi în care
cea și securitatea vor aparți
ne tuturor. In acest context, 
este important să menționez 
că Olanda și România spriji
nă cu fermitate principiile și 
obiectivele înscrise în Carta 
Națiunilor Unite. Din neferici
re, există încă o serie de di
vergențe în Europa. Eu cred 
însă că le putem depăși prin 
eforturi răbdătoare și constan
te. In aceste eforturi se cu
vine să avem permanent în 
atenție drepturile umane fun
damentale. Principiile formu
late în Declarația solemnă, pe 
care am semnat-o cu 
timp înainte, constituie o ba
ză trainică, domnule 
ședințe, pentru politica celor 
două țări ale 
recția atingerii 
tiv. (Aplauze).Răspunzînd,Consiliului de Stat al României a spus :

Domnule prim-ministru,
Declarația solemnă, pe care 

am semnat-o cu cîteva clipe 
în urmă, reprezintă un mo
ment important în dezvoltarea 
relațiilor dintre România și O- 
landa. In ea sînt înscrise prin
cipii care vor favoriza intensi-

puțin

pre-

noastre in di- 
acestui obiec-președintele

ficarea colaborării dintre po
poarele noastre, dar care au o 
semnificație mai largă, atît 
pentru Europa, cît și pentru 
lumea întreagă. Fără îndoială 
că, în măsura în care aceste 
principii pe care România și 
Olanda s-au angajat să le pu
nă la baza colaborării între 
ele și a conlucrării lor cu alte 
state se vor afirma cu putere 
în viața internațională, vor: 
asista la accentuarea destin
derii, Ia crearea unei lumi 
mai bune.

Este adevărat că România 
și Olanda aparțin unor siste
me deosebite și, din păcate, 
— cum am mai spus — și u- 
nor blocuri militare diferite, 
dar apreciez că aceasta nu 
trebuie să împiedice ci, dimpo
trivă, trebuie să îndemne la 
o colaborare activă, spre a a- 
sigura condiții pentru desfă
șurarea pozitivă a cursului 
vieții internaționale, pentru 
înfăptuirea securității în Eu
ropa, pentru creșterea rolului 
Organizației Națiunilor Unite 
în soluționarea problemelor 
internaționale, pentru o poli
tică de pace și de colaborare 
între toate statele.

îmi exprim convingerea că 
semnarea acestei Declarații și 
convorbirile pe care le-am a- 
vut vor contribui Ia o mai bu
nă conlucrare între popoarele 
noastre, ceea ce corespunde 
intereselor reciproce și va 
servi totodată cauzei generale 
a cooperării și păcii. (Aplauze).

curățenie și înfrumusețarepatriotice de

PRIMĂVARĂ

(Continuare in pag. a 3-a)

tice. Așadar, consemnăm ceea ce s-a făcut și ceea ce este imperios necesar să se întreprindă în următoarele zile în acest domeniu.

orașu- două„80au ie-
Strada care ne aduce dins- spre Paroșeni în centrul lui Lupeni traversează cartiere: „Lobștein" și case". Pe această stradăși-t la lucru în fața locuințelor lor, peste 100 familii. Revedem figuri binecunoscute și-n alte acțiuni. Anton Du

începerea oficială a lunii de înfrumusețare a localităților municipiului. Am pornit să ne vedem concetățenii în orele fierbinți ale acțiunilor patrio-

Lupeniul in zilele fierbinți ale acțiunilor

Lupeni — orașul minerilor, al producătorilor firelor de mătase, preparatorilor de cărbune și constructorilor. Orașul celor peste 30 000 locuitori se vrea primenit, astfel incit
haina-i primăvăratecă să-i fie dragă fiecărui locuitor al său — de la mic la mare să-l reprezinte cu cinste. Lupeniul se vrea înfrumusețat!E duminică, a doua de

Ronduri și peluze 
de-a lungul străzii 

principale
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ajutorul agitatorului
numâru-
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de

MLeatițe

Cadre medico-sanitare

Apariția recentă a 
lui 1 din acest an a publicației 
„In ajutorul agitatorului" se 
înscrie pe linia preocupărilor 
ce se manifestă pentru conti
nua îmbunătățire a muncii a- 
gitatorilor, pentru a reda, cu 
caracter de schimb de expe
riență, metodele folosite de 
către aceștia în organizarea și 
desfășurarea activității în rîn- 
dul oamenilor muncii.

Sînt publicate „Proiectul de 
norme ale vieții și muncii co
muniștilor, ale eticii și echității 
socialiste", „Rezoluția Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februa
rie - 2 martie 1973", „Chema
rea Conferinței județene a se
cretarilor comitetelor de partid 
și președinților consiliilor popu
lare comunale adresată locui
torilor satelor hunedorene". 
Articolul „Cine sînt agitatorii și 
cum muncim cu ei" reflectă 
modul în care comitetul muni
cipal de partid Hunedoara se 
preocupă de organizarea și 
desfășurarea activității colecti
velor de agitatori, pentru a 
îmbogăți experiența acestora 
în munca politică de la om la 
om. O bună prezentare a ac
tivității agitatorilor se poate 
găsi și în articolele „îndeplini
rea planului pe anul 1973, a 
cincinalului înainte de termen 
- în centrul atenției agitatori
lor", „In cunoașterea hotărîri- 
lor de partid și de stat, a legi
lor, agitatorul poate și trebuie 
să-și aducă o mare contribu
ție" și altele.

Deosebit de interesant este 
și articolul „întreaga activitate

a agitatorului - o intensă și 
permanentă trăire a înaltelor 
precepte comuniste".

Autorul articolului arată : 
„L-am cunoscut pe Constantin 
Boaru la o oră de dirigenție 
muncitorească. Trecuseră doar 
cîteva zile de la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie - 
2 martie a.c. In calitatea lui 
de maistru comunist și de agi
tator vorbea muncitorilor din 
schimbul de care răspunde 
despre importantul eveniment. 
Dar nu în fraze multe și nici 
în vorbe mari. Totul era adus 
la dimensiunile și realitățile 
concrete ale minei, ale secto
rului de transport, al sferei 
preocupărilor fiecăruia din cei 
prezenți. In final totul s-a con
centrat într-o idee : „Ritmul 
dezvoltării accelerate a țării pe 
calea făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate - 
spunea el simplu, degajat - 
înseamnă pentru mina noastră 
un grad tot mai ridicat de me
canizare, procese tehnologice 
mai moderne, o productivitate 
mereu sporită. Toate acestea 
ne solicită la maximum price
perea, spiritul de organizare și 
disciplină". In continuare, au
torul articolului arată, de ase
menea : „...am rămas cu con
vingerea întărită că o notă 
majoră in schițarea trăsături
lor definitorii ale agitatorului 
Constantin Boaru este aceea 
de a ști să convingă, să mobi
lizeze, să înaripeze pe cei din 
jurul său printr-o intensă și per-

manentă trăire proprie, în glo
duri, in cuvinte și în fapte — a 
inaitelor precepte comuniste. 
Cultivat într-un asemenea spi
rit cu pasiune și dăruire de a- 
gitatori pricepuți și inimoși cum 
este și Constantin Boaru, cuvîn- 
tul partidului găsește o largă 
audiență în mase, rodește în 
inimile oamenilor ca și o să- 
mînță de soi bine tratată chiar 
dacă se întîmplă ca „terenul" 
să fie mai... dificil. Pentru con
vingere : sectorul de transport 
al minei Paroșeni funcționează 
bine. Și efectul se extinde bi
nefăcător asupra producției din 
abataje, in primele două luni 
ale anului - se arată în arti
col - minerii din Paroșeni au 
extras peste plan 700 tone de 
cărbune".

Sînt publicate, de asemenea, 
fotografii care reprezintă pa
nouri din expoziția organizată 
cu prilejul recentei plenare a 
Comitetului județean de partid 
Hunedoara care a analizat 
„Preocuparea organelor și or
ganizațiilor de partid pentru 
îmbunătățirea muncii politice 
și educative de masă în scopul 
înfăptuirii sarcinilor econo
mice".

Apariția primului număr din 
acest an al publicației „In a- 
jutorul agitatorului" are o certă 
valoare constituind un sprijin 
real pentru organele și orga
nizațiile de partid în activita
tea ce o desfășoară cu agita
torii, un valoros schimb de ex
periență in munca politică de 
masă.

Unde mergem in vara ceasta ? întrebarea — cu anțe diferențiate, însă și-o pun multi oameni muncii din Valea Jiului, dornici să-și petreacă perioada concediului la odihnă, sau în stațiuni balneare la refacerea sănătății, tratarea diferitelor afecțiunii.Filiala O.J.T. Petroșani caută să dea răspuns acestor întrebări, punînd la dispo-

C. GHEORGHE

Lucrări ale fotografilor
profesioniști și amatori

prezente intr-o suită
de expoziții și saloane

de artă fotograficăobiectivul fotografiatSuriprinzînd în aparatelor lor de aspecte interesante de muncă și viață, chipuri de oameni, peisajul nou al unor orașe și sate, artiștii fotografi profesioniști și amatori din țara noastră realizează lucrări care, în urma unor selecții riguroase, își află locul în expozițiile in- terjudețene. O astfel de expoziție de artă fotografică, cea de-a treia, avînd ca temă „O- mul zilelor noastre", a putut fi vizitată de curînd la I Zilele acestea, Brașovul găzdui prima sa bienală de tă fotografică, în care, din le 1 000 de lucrări primite la artiști din 25 de județe țării, vor fi expuse 150. După ce a fost deschis la Palatul culturii din Ploiești, al șaselea salon de artă fotografică va fi organizat la sfîrșitul lunii aprilie și la București. In colaborare cu agenția „Publi- turism", Asociația artiștilor fotografi a inițiat cea de-a treia ediție a concursului și expoziției „România pitorească" în care vor fi reunite, la București, în cursul lunii iulie, i- magini de propagandă turistică ’realizate de artiști din întreaga țară. Totodată, sub genericul „România ’73", la Ploiești a fost lansat cel de-al flea concurs interjudețean artă fotografică. Pe lîngă nifestările colective, sînt ganizate și expoziții personale cum este, de pildă, cea a fotoreporterului Ștefan Vilidar

lași, va ! ar- ce- de ale

do- de tna- or-

din Oradea, care se va deschide luna aceasta în Capitală.Asociația artiștilor fotografi întreține relații cu asociații similare din 70 de țări. In oaza colaborării sale cu Societatea daneză pentru fotografie, luna aceasta va avea loc la București deschiderea unei expoziții cuprinzînd 100 de lucrări, în cea mai mare parte cu un bogat palmares internațional. După ce o expoziție reprezentativă românească de artă fotografică a fost itinerată prin mai multe localități din R.D. Germană, în toamnă, circa 80 de lucrări ale artiștilor fotografi din această țară urmează să fie expuse la București și în alte orașe din țara noastră. Din R.F. Germania va fi expediată, în vară, o expoziție color cu tema „Oamenii ’73", ale cărei imagini vor fi realizate de dr. Raimo Gareis, într-o tehnică nouă.In urma invitațiilor primite, artiștii fotografi români au participat cu lucrări, de la începutul anului și pînă acum, la 15 saloane internaționale. Menționăm dintre acestea saloanele de artă fotografică din Belgrad, Cracovia, Martiguos, Bristol, Potsdam. Recent, din România au fost expediate l-a Tokio oartiștilor noștri pentru cursul de fotografia organizat sub egida UNESCO, avînd ca temă „Copiii japonezi și copiii din toată lumea".

ziție — pentru trimestrul (iulie, august, septembrie) — o gamă variată de posibilități care să corespundă cerințelor oamenilor. Astfel, pentru odihnă, cei interesați pot alege, să-și petreacă concediul, după preferințe, între un mare număr de localități i Borsec, Bușteni, Lacul Roșu, Păltiniș, Predeal, Sinaia, Stî— na de Vale, Tușnad, Sov.ala, unde vile, hoteluri, cabane îi așteaptă pentru a le împlini nevoia de odihnă, recree- re.Cei suferinzi de diferite a- fecțiuni, dornici de a efectua un tratament medical de specialitate pentru refacerea sănătății qăsesc și ei locuri la Amara, Bazna, Călimănești, Căciulata, Govora, Hercu- Ocna Sibiului, Slă- Prahova, Techir- Sovata — pentrulame, nic ghiol, reumatologie ; la Borsec, Călimănești, Căciulata, Sîn- georz-Băi, Slănic Moldova — în1 tratamente ale bolilor digestive ; la Borsec, Buziaș, Vatra Dornei — pentru cardiologie — endocrinologie ; fa Moneasa, Sinaia, Tușnad pentru nevroză ; la Slănic Moldova — pentru căi respiratorii și la Bazna pentru boli ginecologice.Punerea în vînzare — cu cîteva luni mai repede a biletelor de odihnă și tratament pentru trimestrul III, dă posibilitate celor interesați să se asigure din timp de stațiunea preferată, planificarea optimă a concediilor în sezonul de vacanță.
Șt, PUIU

«

NOTĂ

Ca la noi, la Petrila !

serie de lucrări alecon-

Un nou tip de stofă

Tot mai dese sînt cazurile 
cînd cumpărătorul se loveș
te — și e o lovitură pe care 
o simte acut — de repetabili
tatea unor deficiențe. De 
pildă, dacă cumperi 10 ouă 
de 
nr. 
lui 
din 
sparte. Ori nu se face recep
ția ouălor Ia primire, ori ce
va nu-i în regulă, aici, ia 
păstrarea lor ! Adevărul este 
că tot cumpărătorul este a- 
cela care trebuie să plăteas
că ouăle sparte. De ce ? 
păzește șeful de unitate ?

La raionul de făină, 
lingă vînzător mai sînt 
mulțime de „ajutori" nesala- 
riați, pe care nimeni nu-i 
vede dintre cei ce-ar trebui 
să-i vadă. La fel, raionul de 
pîine și lapte (duminică, 4 
martie) a fost transformat în

la magazinul alimentar 
42 din cadrul complexu- 
comercial Petrila, două 

acestea sînt (neaparat)

Ce

p<-
o

berărie. S-au vîndut aici 2 400 
de sticle cu bere, pînă seara 
fiind mai mare aglomerație 
ca la restaurant. Concurență 
între O.C.L. Alimentara și 
T.A.P.L., unică și originală! 
Probabil acestea au 
dicațiile șefului de 
Petru Szatmary !

La magazinul 
vînzătoarea vinde... 
tot ea vinde și laptele și iaur
tul și tot ea este acea care 
spală și face curățenie. Fe
meia de serviciu din unita
te, cine știe în ce „probleme" 
e folosită! In momentul în 
care și la bufet, barmana va 
umbla prin sală să debare- 
ze mesele și să spele paha
rele, iar ospătarele vor ațî- 
ța focul în bucătărie și vor 
pune sare în bucate, să 
știți că nu ne vom mira !

Emilian DOBOȘ, 
corespondent

oamenilor de pe șantiere

I
I

mondiale cadre Spita- con- știin-
condițiile igienico- din colectivitatea s-au acorda t consul-

Carnet

Apărarea
incendiilor

In cinstea Zalei a sănătății, un grup de medico-sanitare de la Iul unificat Petroșani, stituite înitr-o brigadățiffcă, s-au deplasat duminica trecută la șantierul de la Groapa seacă, în inima munților Lotrului.Din brigada care a cuprins specialiști în diverse probleme medico-sanitare, au făcut parte medicii Cornel Arde- leanu, Constantin Blendea, Aurel Bochiș, Mihai Filip, Va- leriu Ilieș, Gheorghe Marcu-, Dragoș Marinaș și Gheorghe David.Cu acest prilej, au fost

studiate sanitare vizitată, tații curativo-profilactice pe profil pediatric, deAu te De copii au beneficiat de control medical specializat.La conferința „Despre bolile venerice și profilaxia lor“, ținută de medicul Vale- riu Ilieș, a participat un larg auditoriu. După conferință, membrii brigăzii au răspuns la toate întrebările adresate

dermato-venerologic, stomatologic și medicină generală, fosit examinate pes- 80 de persoane adulte, asemenea, peste 25 de

de cei prezenți, dindu-Ie o serie de prețioase recomandări. In continuare, a fost vi zitat căminul, locuințele sa- lariaților și blocul alimentar, urmăriindu-se nivelul de trai și condițiile de viață ale muncitorilor din această așezare umană, expresie a politicii profund umaniste a partidului și statului nostru, a grijii permanente față de om.Membrii brigăzii științifice au fost înconjurați de o atenție deosebită din partea muncitorilor de pe șantier, des- părțindu-se cu promisiunea de a reveni în mijlocul lor.

tehnic
16 produse

noiIn acest an, Uzina bucu- reșteană „PoLicolor" va realiza 16 produse noi, în rîn- dul cărora figurează sortimente din poliesteri, grunduri de texturare, cerneluri, lac incolor — fabricate pentru prima oară în țara noastră. Noile produse se înscriu printre articolele larg solicitate de combinatele de exploatare și industrializare a lemnului, pentru operațiunile de finisare a plăcilor- aglomerate.

fost in- 
unitate

„Pîine" 
pîine și

0 ilustrată pe adresa
Locomotiva
de 1800 CP

I 
I

Chioșcul T.A.P.L. din Vulcan, amplasat în centrul orașului oiera zilnic cumpărători
lor (după cum sună reclama afișată) unele specialități culinare, dar mai ales... gogoși ! 
Vitrina, după cum se vede, e goală. Chioșcul, de asemenea !

Curat gogoși, coane de Ia teapele! I. LICIU
I 
I

bunurilor materiale ale șantierelor împotriva
sarcină a fiecărui salariat al I. c.

La Uzina „23 August" din Capitals a fost definitivat proiectul unei locomotive de 1 800 C.P., pe două osii, utilizată pentru cale industrială. Potrivit prevederilor, finul acesta vor fi fabricate 50 de locomotive. Concomitent, uzina bucureșteană realizează prototipul locomotivei Diesel hidraulică antiex- plozivă.

agricoleDe curînd, au fost omologate noi mașinii și utilaje agricole. Printre acestea se află două echipamente, unul destinat echipării combinei autopropulsate C-12 pentru recoltarea știuleților de porumb depănușați, avînd un randament zilnic de minimum 40 de tone, iar altul necesar presei P.P.F., folosit pentru tocarea grosieră a tulpinelor de porumb și balotarea acestora, avînd un randament de 6,9 ha pe oră. Au fost, de asemenea, omologate: un plug reversibil pentru tractorul de 45 C.P., care poate executa a- rături pe terenurile în pantă cu un randament de 2 ha pe zi, precum și un alt plug pentru tractoarele pe șenilă S-650 și S-800, utilizat pentru săpatul canalelor.

familia stofelor românești a apărut recent un 
intrus, rezultat al mezalianței dintre stofă și tricot: sto
fa tricotată din fibre poliesterice texturate. Noul tip de stofă 
ușor, rezistent și neșifonabil este rezultatul strădaniilor depu
se de specialiștii Institutului de cercetări textile din Capitală, 
care au definitivat tehnologia de fabricație pe scară industria
lă a acestui sortiment, iar primele cantități de stofă au fost re
alizate de colectivul E’abricii bucureștene „Tricodava". Tehno
logia de fabricație este simplă și eficientă, folosindu-se numai 
utilajele existente. Pînă la sfîrșitul acestui an, întreprinderea 
va produce circa 200 000 de metri pătrați de stofă tricotată.

(Agerpres)

In cadrul muncii specifice de șantier, activitatea de prevenire și stingere a incendiilor ocupă un loc de seamă. Muncitorii și maiștrii constructori, tehnicienii și inginerii de pe șantierele din Valea Jiului ale T.C.M.M. au incluse printre sarcinile lor zilnice de producție și pe acelea de a întreprinde cele mai corespunzătoare măsuri pentru apărarea bunurilor materiale de distrugerile păgubitoare ale focului. In primul rînd, se cere acordată toată atenția măsurilor de depistare din vreme și apoi a măsurilor de înlăturare a cauzelor provocatoare de incendii în toate operațiunile de construcție. De altfel, trebuie subliniat că în ultimii ani atenția și grija manifestată pentru preîntîmpinarea izbucnirii incendiilor au căpătat dimensiuni noi pe toate: șantierele, loturile și punctele de lucru, au fost asigurate cele mai bune și pentru a se de nevoie.Instalațiile forță, de încălzit au fost: verificate și reparate cu toată răspunderea iar acolo unde se lucrează cu foc s-a acordat toată atenția prevenirii incendiilor. Materialele de construcție, mai ales cele ușor inflamabile, sînt depozitate eu mai multă atenție, iar căile de acces pe șantiere sînt mai bine întreținute, fiind permanent în stare de accesibilitate.

prompte măsuri interveni în cazde iluminat și

ța îmbunătățirea muncii de pază și prevenire a incendiilor în general au contribuit cîteva dintre măsurile întreprinse de factorii ce au obligații pe linie de p.c.i., cum ar fi discutarea Ia fiecare ședință operativă, la nivelul șantierelor, a tuturor aspectelor privind măsurile de prevenire și stingere a incendiilor; ori de cîte ori au fost constatate deficiențe și abateri s-au stabilit măsuri operative pentru eliminarea neregulilor, a fost acordată toată atenția rezolvării cît mai prompte și eficiente a măsurilor indicate de către organele de control.Cu toate aceste aspecte pozitive, pe șantiere mai sînt u- nele neajunsuri care contravin normelor și instrucțiunilor p.c.i. Uneori s-a trecut cu vederea peste cerințele normelor în vigoare privind respectarea proiectelor în construcții și instalații, s-au mai încălcat normele în exploatarea instalațiilor electrice și lumină, ca și în rea materialelor de țic pe șantiere etc trebui să amintim tot la capitolul „aspecte negative'1 despre modul cum este întreținut materialul de primă intervenție, în caz de incendiu, despre neinst'ruirea întregului personal. Șefii de șantiere și loturi, maiștrii, șefii de echipe, au datoria de a întreprinde măsuri urgente pentru lichidarea acestor lipsuri. Desi-

gur, un cuvînt greu de spus îl au și membrii comisiei tehnice p.c.i. Eforturile noastre, ale tuturor se cer canalizate spre evitarea și prevenirea oricăror pericole de incendii, la toate punctele de lucru a șantierului T.C.M.M. Petroșani.
In atenția șefilor

de loturi, ateliere,

de forță depozita- construc- Ar mai

depozite !— Se vor verifica instalațiile electrice de iluminat și forță, înlăturîndu-se toate deficiențele în executarea acestora.— Se vor dota toate punctele de lucru cu materiale p.c.i. de primă intervenție cum ar fi stingătoare și se va reinstrui practic întregul personal de pe șantier pentru a cunoaște ce are de făcut în caz de incendiu.— Se va interzice cu desă- vîrșire folosirea focului deschis de orice natură, încălzit, pregătitul hranei, sudura, topirea bitumului etc., în condițiile în care prezintă pericol de incendiu.— Se va interzice executarea de construcții improvizate pentru organizarea șantierelor (gherete, boxe pentru scule sau haine, șoproane, magazii etc.) care nu corespund prevederilor normativului privind

proiectarea și executarea construcțiilor din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor ; acestea vor fi amplasate la distanțele prevăzute de actele normative în vigoare.— Căile de acces pe șantier să se păstreze în permanență libere, practicabile pe orice timp, pentru a se putea folosi la un eventual incendiu în cele mai bune condițiuni.— Să se acorde o atenție deosebită menținerii ordinii și curățeniei în șantiere. Depozitarea tuturor materialelor să se facă respectîndu-se strict normativele de p.c.i. în vigoare astfel încît să fie înlăturate toate cauzele provocatoare de incendii, posibilitatea extinderii acestora în caz de izbucnire.
Muncitori șl maiștri

constructori
REȚINEȚI!
+ Nu executați și nu per

miteți executarea de instalații 
electrice improvizate.

Nu permiteți executarea 
lucrărilor de sudură în preaj
ma clădirilor, fără luarea mă
surilor corespunzătoare.

Nu exploatați instalațiile 
electrice de iluminat sau for

ță care prezintă pericol de in' 
cendiu.

+ Nu permiteți folosirea de 
siguranțe supradimensionate 
la tablourile de distribuție.

Mențineți în permanentă 
stare de funcționare materiale
le de intervenție în caz de in
cendiu.

♦ Sursele de apă (hidranți 
de incendiu, bazinele etc.) vor 
fi în permanentă stare de 
funcționare, căile de acces 
către acestea libere.

In jurul depozitelor de 
carburanți să fie menținută 
o permanentă curățenie iar 
scurgerea de lichid inflamabil 
să fie îndepărtată.

+ Permiteți fumatul numai 
în locuri amenajate special 
în acest 
matul în 
incendiu.

scop, interziceți fu- 
locuri cu pericol de

terminarea lucrului 
vor părăsi locul de

La 
salariații 
muncă numai după efectuarea 
următoarelor operațiuni; de
conectarea din prize a tuturor 
aparatelor electrice ; oprirea 
tuturor mașinilor și utilajelor; 
curățirea locului de muncă 
pentru a nu rămîne resturi de 
țigări aprinse sau alte surse 
de foc ; evacuarea deșeurilor ; 
stingerea focurilor. Maistrul 
de sector, la terminarea lu
crului, va controla dacă s-au 
luat măsurile corespunzătoare 
pe linie de p.c.i.

betonieră
româneascaUzina de utilaje pentru construcții „6 Martie" din Timișoara a realizat prima autobetonieră românească cu benă rotativă, avînd o capacitate utilă de 6 mc. Instalat pe un șasiu de mare putere, noul agregat asigură, prin dispozitivele sale de manevrare și comandă, transportarea și descărcarea rapidă a betoanelor direct la locul de muncă, pe șantiere.

Colectivul Uzinei de autocamioane „Steagul Roșu" din Brașov a realizat primul stand de rodaj electric fabricat în țara noastră, folosit pentru motoarele Diesel. Acesta asigură un control foarte riguros al funcționării motoarelor amintite. Pentru început, uzina brașovea- nă va realiza un prim lot de 19 standuri.
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(Urmare din pag. 1)

ban, Ecaterina Bidea, Silviu 
Cita. Ana Groza, Ștefan Toth, 
Viorel Ciora, loan Sîngerean, 
Ana Gliido, Francisc Szatmari, 
Ioan June, Mihai Mătăsărean se întreceau în curățirea și amenajarea rondurilor și peluzelor pentru ca vizitatorii fie întîmpinați de frumos că de la poarta orașului. să 

în-

Poștașii 
din nou prezențiI-am regăsit pe salariații ficiului P.T.T.R. în parcul „ onierilor", unde au lucrat în duminica trecută. Acest parc le-a fost încredințat lor, salariaților poștei pentru primenire. N-au lipsit decît telefonistele și funcționara de la ghișeul poștei (erau de serviciu). In rest toți poștașii, care ne aduc ziarele și scrisorile, telefonistele, care se remarcă prin promptitudinea cu care fac legăturile telefonice cerute, funcționarele de la ghișeele poștale, instalatorii de telefoane, toți în frunte cu dirigintele Gheorghe Cățan erau pre- zenți la muncă. După ce și-au realizat „planul" în parc, au făcut o curățenie exemplară și în incinta poștei, apoi, cu satisfacția datoriei îndeplinite, poștașii și-au luat tolbele pline de ziare și scrisori și au pornit fiecare spre sectorul

o- ,Piși

Intr-o recentă adunare generală, comuniștii bătrînului cartier „Ștefan" au discutat o problemă ardentă — asigurarea curățeniei în curți și grădini cît și pe ulițele cartierului. Și ca efect, mai bine de 300 locuitori ai cartierului au răspuns prezent la mobilizarea făcută de către consiliul popular. Au muncit cu spor și, după cum am constatat, acțiunea continuă zi de zi. Tovarășul Francisc Vasilczum, secretarul organizației de partid de cartier împreună cu loan Re- 
vitea. Ana Bilahorca, Ladislau Koss și alți comuniști se preocupă îndeaproape do procurarea de arbori pentru plantat, de mobilizarea cetățenilor la amenajarea taluzului prin plantări de arbori și arbuști.e

In cel ma5 tînăr 
cartier

aduse peste 100 tone de pămînt vegetal; au fost plantați arbori ornamentali primiți de la sera orașului. De asemenea, un mare număr de puieți de plopi, mesteceni și trandafiri sălbatici, care au fost aduși din pădurile din împrejurimi, și-au mutat domiciliul pe spațiile din C2, C3 cartierul șarea. jurul blocurilor CI, și G. La ora prînzului își schimbase înfăți-
Oamenii „Parîngului" 

și problemele ior

Cel mai tînăr cartier al Lu- peniului — „Viscoza IV" - — a cunoscut o acțiune de mare amploare. încă din primele ore ale dimineții, peste 300 de locuitori ai cartierului, înarmați cu unelte, au intreprins o acțiune lăudabilă. Au

...Este ora 10,45. In fata blocului A4, se afla un grup compact de oameni. Ne interesăm de ce nu se lucrează. Marius Munteanu, președintele comitetului de locatari ne informează :— Am mobilizat aproape 100 de locatari la amenajarea u nor baze sportive și a unui teren de joacă pentru copii. Trebuia să vină un tractor al STRA să spargă grămezile de zgură aduse aici încă din anul trecut (adică în dreptul blocurilor 3-7 — n.n.). Personal m-am dus să aflu care este situația că nu vine tractorul. Tractoristul Barabaș era acasă și încerca să se justifice cum că el n-a semnat nici o comandă la lucru și nici nu i s-a adus

la cunoștință că e programat să vină la noi.— La blocul A3 s-au adus 5-6 mașini de pămînt dar mai e nevoie de încă pline în vederea de peluze de flori spațiu verde ne Gheorghe Vătafu, președintele comitetului de locatari.Inimoșii locatari ai blocului A3 au însă „of"-ul lor determinat de modul cum se procedează cu resturile menajere. Se știe că aceste blocuri din Lupeni, față de altele mai vechi, au camere pentru depozitarea reziduurilor menajere. Periodic aceste „magazii" sînt golite de lucrătorii de ia I.G.C. dar parte din resturi, u- neori cantități apreciabile, ră- mîn uitate pe jos care apoi viciază aerul, dau o notă de insuficientă gospodărire.O altă problemă se ridică la blocurile 44-46. înspre strada „Parîngului" se află un morman de gunoi și două cuptoare dărăpănate. Cuptoarele de copt pîine nu mai sînt utilizabile de cine știe cînd. Dar I.G.L. parcă ține morțiș la ele și nu le demolează. Aici este necesară amenajarea unui punct gospodăresc pe fundațiile unuia dintre cuptoare, iar rampa de gunoi existentă să fie desființată. Cît despre terenul viran din spatele dependințelor sus-amintițelor blocuri, acesta ar trebui să fie transformat într-un covor de iarbă, iar blocuiilp de prefabricate care stau risipite pe terenul viran de vizavi cu blocul A4 ca și cele aduse pentru amenajarea unui punct gospodăresc să-și primească destinația cuvenită.

7-8 mașini amenajării și a unui informează

toate că se află în vacanță, au lucrat pe străzile orașului, în incintele școlilor și peste tot unde s-a simțit nevoia.A început și astuparea gropilor lăsate în urma montării magistralei de apă care trece prin Lupeni. In fața blocului nr. 37 H de pe str. Tudor Vla- dimirescu au fost aduse 7 camioane miletul bloc a muncă, bărbați, Cei mai activi au 
Matei, A. Rădoi, 
Gh. Taradaciuc, I. 
povean, Z. Airinei, I. Urdă, L. 
Gal, I. Pomană și alții. Și aici sînt însă unii locatari care ani de-a rîndul nu au ieșit niciodată să facă cîte ceva în jurul blocului. Printre aceștia e- numerăm pe Carol Gudasz, Gh. Kajtar, Ilie Stella®, Alexandru Constantin, Ioana Ion. Aceștia încalcă art. 12 din statutul tip al asociației de locatari care prevede clar îndatoririle fiecărui locatar. Este necesar ca acești locatari să fie aduși la realitate de organele în drept, pentru ca și a- portul lor să se facă simțit ia înfrumusețarea și buna gospodărire a orașului.

cu pămînt vegetal. Code locatari al acestui mobilizat cetățenii Au răspuns femei și la prompt, chiar copii, fost Alex. T. Frătean, Jura, P. Li

Exigență, răspundere, 
competență

(Urmare din pag. 1)perfecționarea structui i~ 
economice. „Am rămas

că sectorul a acumulat deja, la prima decadă, un plus substanțial. Sectorul Livezeni s-a angajat, de asemenea, să extragă peste plan în acest trimestru, 1 800 tone de cărbune, precum și să sporească vitezele de avansare la lucrările de investiții, iar minerul Vasile Mereuță, șef de brigadă la sectorul III, s-a angajat să sporească randamentul în , cărbune obținut de brigada sa.Dezbaterile activului de partid lărgit al minei Aninoa- sa au marcat, cum spuneam, un moment însemnat în viața colectivului, exprimînd matura înțelegere de către comuniști a măsurilor luate de partid, măsuri izvorî te din cerințe majore ale economiei noastre, care răspund necesităților u- nei conduceri științifice, dinamice, bazate tot mai mult pe o gîndire tehnică, superioară.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor, tovarășul David 
Lazăr, secretar al Comitetului județean de partid, a recomandat activului de partid promovarea pe un perimetru mai larg a inițiativelor inginerești, tehnice, valorificarea mai deplină a potențialului creator al minei, a resurselor sale interne, desfășurarea unei susținute munci politico-educative pentru sporirea răspunderii salariaților, astfel îneît mina Aninoasa să fie readusă la nivelul activității celorlalte colective fruntașe ale Centralei, nivel la care s-a situat în nenumărate rînduri în decursul anilor, în lupta pentru tot mai mult cărbune.

vorbitorii au subliniat cerințele exigenței sporite ce se ridică în fața colectivului, în situația cînd au rămas mai puțini salariați pentru lucrări de coordonare, ceilalți fiind cîștigați pentru activități direct productive. Dintre vorbitori, inginerii Constantin Mo
rarii, directorul minei, Petru 
Munteanu, șeful sectorului V Livezeni, Virgil Stănescu, șeful sectorului aeraj, Cornel 
Caprițescu, șeful sectorului investiții, Constantin Floroa, șeful sectorului III producție, au adus în discuție cîteva din măsurile ce trebuie luate pentru asigurarea din timp a viitoarelor capacități de producție ale minei, simplificarea unor evidențe primare ale salarizării, întărirea disciplinei de producție, creșterea responsabilității tuturor salariaților față de sarcinile proprii, față de planul de producție.Cum era și firesc, analiza exigentă a comuniștilor avea să constituie și prilejul unor noi angajamente. Acestea - au venit nu numai din partea brigăzilor, sau a sectoarelor rămase în urmă, datoare oarecum cu un plus de mobilizare, ci și din partea fruntașilor. Sectorul I, prin șeful de bri
gadă Aurel Cristea, locțiitorul secretarului partid pe prin șeful angajat să sarcinile de nele lunii, în condițiile organizări, cantitatea de 500 tone de cărbune. De menționat

vind perfecționarea struciui 
lor economice. „Am rămas 
mai puțini la suprafață, dar 
mai buni" — am reținut o remarcă făcută aici, cu prilejul dezbaterii. „Aveam deficiențe 
organizatorice care erau aco
perite de un plus de personal, 
sau de o folosire nechibzuită 
a acestui personal" — înscriem o altă remarcă de la aceleași dezbateri. Iată doar două referiri urmate de altele, cărora li s-au adăugat propuneri, sugestii, rod al frămîntă- rilor colectivului, al hotărîrii lui de a îndrepta o situație creată.

— Un prim rezultat al apro
pierii conducerii tehnice, a 
specialiștilor, de producție a 
și fost constatat — a spus în cuvîntul său, deschizînd șirul discuțiilor minerul Iosif Sol- can, de la sectorul IV. Bene
ficiem de o aprovizionare tot 
mai promptă, de îndrumări 
competente ce ni se fac pe ioc, 
cînd avem nevoie de ele și nu 
a doua zi, la raport. La sec
torul nostru se creează tot 
mal mult condițiile propice 
îndeplinirii exemplare a sar
cinilor de plan.

— Măsurile judicioase 
doptate prin Decret vor 
roade dacă ne organizăm 
așa manieră, incit să reducem 
cu desăvîrșire timpii nepro
ductivi, a arătat inginerul Au
relian Grosu, șeful sectorului I. Ideea a fost continuată și de alți vorbitori.

— Fiecare rotiță din angre
najul minei va trebui să func
ționeze ireproșabil, a arătat 
tov. Traian Șerbănescu, contabilul șef al minei. Aceasta o 
putem asigura doar prin sta
bilirea unor sarcini 
pentru toți salariații, 
mărirea îndeaproape 
plinirii lor.Intr-un consens

Unde or fi unii dintre 
deputafii noștri?In acțiunile ce s-au întreprins pentru înfrumusețarea localității noastre i-am văzut pe mulți cetățeni ai Lupeniu- lui la muncă. Am privit mîndrie îndreptățită cum primenea fața orașului, se astupau gropi și pe virane apăreau întinse verzi, terenuri de joacă tru copii și chiar qrădini florii, parcuri și scuaruri. fruntea acțiunilor i-am remarcat pe o parte din gospodarii orașului — deputății. Dar numai o parte. Și acolo unde i-im văzut, mobilizarea locatarilor și-a arătat roadele. Așa stînd lucrurile, pe bună dreptate a- legătorii din circumscripțiile 14, — 65, 24, ne de nu ne neDe ce ? Și cîte nu mai de făcut în măvară în gospodăresc

loan
miner șeî de brigadă 

Prof. Dumitru UNGUR, 
Margareta MICA, 

Adrian POMETESCU

cu se cum locuri spatii pen-de In

ce Mica publicitate

MONDOCA,

s’nt pri-
74. de de ju-

Gheorghe Dobroiu, foarte putini. I" de Ia etaj cum în jurul blocului, lipsa de la aceste aceste zile de domeniul edilitar în orașul nostru...

unanim,

VINERI, 13'APRTirF' ‘

18,45

concrete 
prin ur- 
a înde-

execuția obiectivelor!

Unii privesc de la etaj 
cum lucrează alțiiPrimul bloc cu garsoniere din orașul Lupeni este situat pe str. Tudor Vladimirescu Blocul numără peste 200 locatari. Dar la acțiunile amenajare a terenului din rul lui, după cum ne informează președintele comitetului de locatari, participă au privit erau alții remarcat tivități a tuturor cadrelor dactice care locuiesc aici, sînt vreo 15. Vacantă ? cred. Mai sigur, comoditate. In schimb, sute de elevi,

Urnilu-4m: ac- di-Și Nu

a- 
da 
de dei și s-a pestecomitetului mină, ca de sector, extragă | plan, pînă la fi- noii

Să se asigure condițiile de maximă 
eficiență în

(Utmare din pag. 1)can — Petroșani, în stadii a- propiate de terminare, astfel îneît semestrul II să fie folosit exclusiv pentru lucrări de încheiere, de finisare și de completare necesare recepțiilor, Numai așa se vor putea evita situațiile din anii prece- denți cînd încheierea lucrărilor se făcea simultan cu re- c'pția, ivindu-se apoi nevoia unor completări sau remedieri ulterioare care nu s-au definitivat nici după un an de la data recepției...Realizarea în bune condiții a planului anual de construcții industriale, în execuția Șantierului Valea Jiului al T.C.M.M., depinde în măsură hotărîtoare de modul cum se va realiza planul pe trimestrul II. Specificul acestor lucrări — majoritatea deschise — justifică, oarecum, înregistrarea în trimestul I a unui ritm de numai 19,8 la sută, cu 3,0 la sută inferior ritmului mediu realizat pe total municipiu. In aceste împrejurări, șantierul va trebui să raporteze la 30 iunie nu un ritm de 50 la sută, ci superior acestuia, pe

considerația că majoritatea punerilor în funcțiune sînt e- șalonate în trimestrele III și IV, ceea ce presupune ca stadiile fizice să fie realizate în mare măsură încă la sfîrșitul semestrului I. Se impune, de asemenea, ca încă de pe acum, să se îmbunătățească substanțial relațiile reciproce dintre Centrala cărbunelui și T.C.M.M., pleeîndu-se de la constatarea că există încă numeroase lucrări din planul pe acest an la care nu s-au asigurat utilaje, ori nu s-au eliberat unele amplasamente.In toate unitățile economice din municipiu sînt în plină desfășurare lucrările de defal- care și de desfășurare a indicatorilor din planul economic pentru 1974. Ca și în celelalte domenii, în investiții lucrările vor trebui privite cu maximă exigență în ce privește alegerea obiectivelor, atît din punctul de vedere al' necesității, oportunității și eficienței economice a acestora cît și din acela al posibilității asigurării condițiilor necesare execuției lor ritmice. Documentele de partid și de stat insistă cu toa-

tă tăria asupra necesității ca pentru absolut toate lucrările din planul pe anul 1974, documentațiile tehnico-economice și de execuție să fie asigurate integral pînă la 30 iunie 1973. Or, din analiza efectuată în această direcție a rezultat că mai există însemnate rămîneri în urmă la majoritatea beneficiarilor de investiții. Iată de ce, pentru aceștia, trimestrul II înseamnă mai mult ’decît realizarea a 50 la sută din planul anual, înseamnă rezolvarea deplină a tuturor problemelor care condiționează pregătirea corespunzătoare a planului pe anul 1974.In condițiile de efervescență creatoare generate de lucrările și concluziile Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 1973, colectivele unităților beneficiare de investiții și de execuție vor trebui să găsească resursele necesare pentru realizarea exemplară a planului pe semestrul I și asigurarea condițiilor optime de lucru în semestrul II 1973 precum și pentru pregătirea temeinică a planului pe anul 1974.

PETROȘANI ’•—"'7 Noiembrie : Marea evadare; Republica : Născut liber; PETRI- LA: Drum în penumbră;LONEA — Minerul ; Mania grandorii; ANINOASA : Să cumpărăm o mașină de pompieri ; VULCAN: Procesul unei stele; LUPENI — Cultural : Bulevardul Romului ; Muncitoresc : Pasărea liberă.RADIO5,00 Buletin de știri; Cu cîntecul și jocul pe iiurile țării ; 5,40 Melodii în zori de zi; 6,00—8,08 Radio- proqramul dimineții; 8,08Matineu muzical; 8,30 La microfon melodia preferată; 9,00 Buletin de știri; 9,30Memoria pămîntului românesc ; 10,00 Buletin de știri; 10,05 Orchestra „Miorița" din Brașov ; 10,30 Melodii de Camelia Dăscălescu și Aurel Giroveanu ; 11,00 Buletin de știri; 11,15 Litera și spiritul legii ; 11,30 Medalion Gheorghe Cucu ; 12,00 Discul zilei; 12,30 Intîlnire cu melodia populară și interpretul pre- ■ ferat; 13,00 Radiojurnal ;13,27 Concert de prînz ; 14,00

5,05 pla-

DUMINICĂ, 15 APRILIE8,00 Gimnastica pentru toți;8,108,209,5011,00
Pentru sănătatea dv.; Cravatele roșii;Viața satului ;Emisiune în limba

18,00

maghiară ; 18,2012,30 De strajă patriei ; 19,0013,00-17,00 Album duminical; 19,2017,10 Film serial pentru tine 19,30ret — Tunelul timpului ;
19,2019,30
20,00
20,30
22,3022,40

Cîntare patriei — Concurs coral tean ;1001 de seriTelejurnal.politică internă ternatională în gini ;Reportaj filmat — Vizita președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, NicolaeCeaușescu în Olanda ;Ilustrate din Oradea și Aleșd. Spectacol de varietăți cu public ;Telejurnal ;Baschet masculin — România - Cuba (repriza a II-a) înregistrare de la Sala Sporturilor din Cluj ;

interjude-î Săptămina și in- ima-

e-

700 LUNI, 16 APRILIE

49, 47, 4, 44, 18, 77, 12, 2, 39, 43, 48, 81, 53, 5, 7, 1, 67, 63, 78 (și lista răinî- deschisă) se întreabă: un- ne sînt deputății ? De ce vin în mijlocul nostru sâ sprijine în problemele frămîntă.
KOVACI IULIU, str. Re

publicii 315, bl. L, ap. 11 
Lonea schimb apartament 
două camere, încălzire cu 
cărbuni cu apartament si
milar la încălzire centrală 
în Petroșani. Informații: 
Autoservice Livezeni.

9 tt I ©

Minieră
6

angajează urgent:

A

Compozitorul săptămînii ;14,40 Muzică de promenadă ; 15,1)0 Buletin de știri; 15,05 Radioancheta economicăr-15,20 Piese de estradă ; 16,00 Radiojurnal; ••Mid 5» ț,Bajofe] mîndru-n grădină" ; 16,35 Corul Liceului pedagogic din Botoșani; 17,00 Pentru patrie ; 17,30 Melodii îndrăgite ; 18,00 Orele serii ; 20,00 Zece melodii preferate ; 20,45Consemnări; 21,00 Revista șlagărelor ; 21,25 Moment poetic ; 21,30 Bijuterii muzicale ; 22,00 Radiojurnal; 22,30 Concert de seară; 24,00 Buletin de știri ; 0,03—3,00 Estrada nocturnă.

16,00-17,00 Teleșcoală ;17,30 Curs de limba engleză ™ -Lecția a 48-a (reluare); 
-18,00 Telex ;18,05 '«18,15 Publicitate ;Teleconferintă de pre" să ;Baschet masculin ; România — Olanda ;1 001 de seri ;Cincinalul

• Maiștri 
electromecanici
Salarizarea se va face conform H.C.M. nr. 

914z1968 și Legii nr. 12/l1971.

T
VINERI, 13 APRILIE

12,3012,4013,00

Curs de limba Lecția a 49-a ; O viață pentru o Telex ;Publicitate ;Biblioteca pentruDesene animate ;Avanpremieră ;Istoria filmului sonor, Filmul documentar între anii 1930 — 1945; Moment folcloric ;Municipalitatea răspunde bucureșteanului;Telejurnal;

rusă.idee ;
toți}

19,2019,30 Telejurnal.înainte de termen cauză a întregului por;Sub steagul roșu, misiune de versuri cîntece patriotice ;Film artistic : ri din nou toace" ;24 de ore ;
20,10
20,30

po-E- și
să-„Voi peste băl-22,0522,30 HocheiU.R.S.S. pe gheată:— Cehoslova-cia.

VREMEAValorile temperaturii gistrate în cursul zilei ieri ;Maximele : Petroșani grade ; Paring + 3 grade.Minimele: Petroșani zero grade ; Paring — 5 grade.PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE : Vremea se menține instabilă cu cer variabil, Pe alocuri se vor semnala precipitații slabe. Vînt slab din sectorul nordic.

inre- der 10

Concursul se va ține în data de 19 aprilie 
1973, la sediul unității.

„Valea Jiului * Petroșaniangajeaza:
doi organizatori

spectacole
Condiții de angajare Legea nr. 22/969 și 

H.C.M. 218/1970.

pa A.);17,30 Curs de limba franceză (lecția a 50-a) — reluare ;18,00 Telex ;18,05. La ordinea zilei — azi, județul Dîmbovița ; Căminul;Ecranul ;1001 de seri ;Telejurnal — Cincinalul înainte de termen — cauză a întregului popor;Cîntecul săptămînii — Tinere, averea ta tara ;Cîmpia libertății;Roman-foiletonCîntec la apusul soarelui. După romanul lui Lewis Gibbon (episodul V — „Secerișul");Revista literar-artistică Tv. ;Imagini din Danemarca; 24 de ore ;

20,0520,35

9,00
10,3511,15
12,34

e

MARȚI, 17 APRILIETeleșcoală — originea și evoluția vieții pe pămînt ;Telex ;Cîmpia libertății are);Teleencilopediaare) ;Telecinemateca copii —- Judecarea pisoiului Brnje (reluare); Telex tehnico-știintilic (reluare);Publicitate ;52 de Initiative în 52

(relu-
(rclu-pentru

18,0018,0518,1018,40
rusă relu-
Con-
Pro- răsărit ale Roman, politic — conducerii colective. Bionica —

de săptămîni (reluare) ; Telejurnal ;Curs de limba (lecția a 49-a) — are ; Telex ; Publicitate ;Steaua polară —structori de mașini; Universitatea Tv. Istoria civilizațiilor, vinciiile de Imperiului Dicționar Principiile și muncii Știință —știință de frontieră (II) 1001 de seri ;Telejurnal — Cincinalul înainte de termen — cauză a întregului popor;20,05 Cîntecul săptămînii — Tinere, averea ta e tara ;Reflector ;Seară de operă și' balet. Premieră pe țară Pimpinone — operă bufă de Georg Philipp Telemann ;24 de ore — Contraste în lumea capitalului ;„Apa vie, leac să-ți fie". Cu Hari Brauner despre înțelepciunea și frumusețea veșnică a cîntecului popular — film ;

20,1020,30
22,00
22,30

MIERCURI, 18 APRILIElimba engleză49-a);9,30 Micii meșteri mari...Casei pionierilor

10,45
12,00

Pucioasa ;Telex ;Ancheta Tv. (reluare) Abuzul — Emisiune de Mihai Stoian ;Film serial — Umbrele dispar în plină zi — producție a studiourilor de televiziune sovietice (episodul II) ; La ordinea zilei (reluare) Azi, județul Dîm-

20,30
20,3520,4021,00

Cîntecul săptămînii — Tinere, averea ta e țara ;Avanpremieră ;Teleobiectiv ;Telecinemateca: Ciclul „Filme mari — qcnuri cinematografice diferite" : „12 oameni furioși". Producție a studiourilor americane ;
12,40

are) Ciclul „Filme mari — genuri cinematografice diferite" : „12 oameni furioși" ;Doine șl balade Interpretate de Gheorghe Roșoga ;Teleobiectiv (reluare); Telejurnal ;Teleșcoală neobișnuit" Coșbuc —

VINERI, 20 APRILIE 9,309,00 limba rusă.50-a);

9,00 Curs de(lecția a

PROGRAMUL
TV pentru 

sâptamîna 
viitoare

12,1513,1517,30

Hochei pe gheată — U.R.S.S. - Suedia (ultimul meci al Campionatului mondial

bovița ;Revista literar-artisticăTv. (reluare);Telejurnal;Curs de limba germană (Lecția a 49-a) —reluare ;Fotbal — U.R.S.S. -- România — transmisiune directă de la Kiev. In pauză: Telex — Tragerea Pronoexpres; 1001 de seri;Telejurnal — Cincinalul înainte de termen — cauză a întregului popor ;

22,40
9,00

10,4011,00

24 de ore — România în lume ;
JOI, 19 APRILIECurs de limba franceză (lecția a 51-a) ; Prietenii lui Așchiuță ; Telex ;Publicitate ;Film documentar — Gîndesc oare animalele ? — partea a II-a (reluare);Meridiane literare (reluare) ;Telecinemateca (relu-

12,5013,10 16,00-17,00'„Un joc George poet al poporului; Tezaure străvechi; Emisiune In limba maghiară ;telex ;Publicitate ;Univers Beethovenian— un nou serial de educație muzicală — producție a televiziunii engleze ;Artă plastică ; 1001 de seri ; Telejurnal -Iul înainte— cauză apopor; Studioul dePentru-a patriei mărire. Spectacol de versuri și cîntece dedicate anului 1 848 ; Avanpremieră ;Comici nului;TineriiȘiși;SteauaFloarea muzică24 de ore. Din tarile socialiste ;Lumea de mîine — Medicină pentru anul 2 001 (II);

17,3018,3018,3518,40

21,0021,20
22,1522,40

- Cincina- de termen întreguluipoezie Tv
vestiți ai ecra-despre ei în-fără nume, din grădină -- populară ;

10,5511,4012,20

20,10
20,1520,30

Curs de(lecția aO viață pentru o idee ; Telex ;Publicitate ;Selectiuni din ernisiu- nea-concurs „Cîntare patriei" ;Teatru scurt;Portativ '73 (reluare), Comici vestiți ai ecranului (reluare);Municipalitatea răspunde bucureșteanului (reluare) ;Telejurnal ;Curs de limba engleză. (Lecția a 49-a) reluare ;Telex ;Tragerea Loto ;Cum vorbim ?La volan — Emisiune pentru conducătorii auto ;Teleconferintă de presă ;1001 de seri;Telejurnal — Cincinalul înainte de termen — cauză a întregului po.por ;Cîntecul săptămînii — Tinere, averea ta e tara ;Omul de lîngă tine ;Film artistic — Columna ;24 de ore.
SlMBĂTÂ, 21 APRILIE9,00 Curs de limba germană (lecția a 50-a);

10,0010,0510,1010,4011,00
12,00

folcloricegospodine-
A fost odată ca niciodată... împărăția oglinzilor strîmbe (II);Telex ;Publicitate ;Ansambluri(reluare);De vorbă cule ;Selecțiuni din emisiunea „Seară pentru tineret" ;Roman foileton. Cîntec la apusul soarelui — reluarea episodului II. „Aratul" ;Omiul de lîngă tine (reluare) ;Telejurnal;13,0016,00 Telex ;16,05 "In actualitate la ;Mi cror editai populară ; Emisiune în mană ;Ritm, tinerețe, dans — Teletop '73 ;Medalion: GheorgheMunteanu Murqoci; 1001 de seri ;Telejurnal — Cincinalul înainte de termen — cauză a întregului popor;Cîntecul săptămînii — Tinere averea ța e tana ;52 de inițiative în 52 de săptămîni; Teleenciclopedia ;Film serial Mannix ; Bună ziua cu... dispensă ;23,00 Telejurnal;23,10 Cînteccle pe care le-am iubit.

Școa-16,20
18,1519,0019,2019,30
20,05

de muzicălimba ger-



4 VINERI, 13 APRILIE 1973

Vizita președintelui 
Consiliului de Stat, 

Nicolae Ceaușescu, în Olanda
Declarația Solemnă Comună

Republica Socialistă Româ
nia și Regatul Țărilor de Jos,

Luind în considerare evolu
ția favorabilă a relațiilor în
tre România și Țările de Jos,

Constatînd dezvoltarea as
cendentă a cooperării și a 
schimburilor între cele două 
țări în numeroase domenii,

Dorind să întărească legături
le lor tradiționale de prietenie 
și cooperare, să sporească 3- 
portul celor două țări Ia cau
za păcii și securității în Luro- 
pa și în lumea întreagă și să 
contribuie la dezvoltarea co
operării între toate statele,

Reafirmînd atașamentul lor 
față de scopurile și principi
ile Cartei Națiunilor Unite, 
care proclamă voința popoa
relor de a trăi în pace, în- 
tr-un spirit de bună vecină
tate și prietenie între toate 
națiunile și de a favoriza pro
gresul lor economic și social,

Reamintind că toate state
le, fără nici o deosebire, au 
dreptul de a participa la so
luționarea problemelor inter
naționale care le privesc,

Conștiente de necesitatea 
sporirii eforturilor pe plan 
național și internațional, pen 
tru a asigura un progres mai 
rapid al țărilor în curs de 
dezvoltare, în scopul elimi
nării decalajului dintre ele și 
țările dezvoltate,

Reafirmînd atașamentul lor 
la strategia dezvoltării pro
clamată de către Națiunile U- 
nite.

Convinse că statele trebuie 
să coopereze în domeniile e- 
conomic, social și cultural, 
precum și în cel al științei și 
tehnicii, și să favorizeze pro
gresul culturii și învățămîn- 
tului în lume,

I — Proclamă voința lor co
mună :

— Să extindă și să adîn- 
cească și mai mult relațiile 
de cooperare între cele două 
state în diferite domenii;

— Să intensifice relațiile 
lor economice în avantajul 
celor două țări;

— Să folosească în cele mai 
bune condiții posibilitățile e- 
xistente în domeniul schimbu
rilor comerciale și să favori
zeze și mai mult cooperarea 
în domeniile industrial, a- 
gricol, științific și tehnic, pre
cum și pe plan cultural ;

— Să încurajeze apropierea

Infîlnirea președintelui 
Consiliului de Stat 

cu reprezentanți 
ai presei 

și radioteleviziunii
olandeze

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, s-a întilnit joi cu reprezentanți ai presei și radioteleviziunii din Olanda.In cadrul întîlnirii, primul ministru Barend Biesheuvel a prezentat participanților pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, suhliniind personalitatea marcantă a șefului statului român, prestigiul de cate se bucură în lume, precum și rezultatele fructuoase ale vizitei întreprinse în Olanda.Luînd cuvîntul, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul NICOLAECEAUȘESCU a spus:„Aș dori să încep prin a declara că vizita pe care am efectuat-o în Olanda, la invitația Maiestății sale, convorbirile pe care le-am avut cu domnul prim-ministru și cu alți membri ai guvernului o- landez, precum și vizitele și convorbirile avute cu conducătorii unor întreprinderi și companii olandeze, s-au desfășurat în bune condițiuni.împreună, delegația română și cea a Olandei au ajuns la concluzia că trebuie să acționeze pentru dezvoltarea în continuare a colaborării economice, tehnico-științifice cit și în scopul intensificării conlucrării lor pentru înfăptuirea securității în Europa, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.Cu puțin înainte, am semnat împreună cu domnul prim-ministru Biesheuvel Declarația solemnă cu privire la relațiile dintre România și Olanda. Pot sublinia că, în ceea ce ne privește, sîntem pe deplin mulțumiți de rezultatele vizitei. Avem convingerea că va avea loc o extin

între cele două popoare prin 
cooperare și mijloace adecva
te.

II — Declară că relațiile 
lor reciproce, ca și cele cu 
toate celelalte state, sini baza
te pe normele dreptului inter
național și pe Carta Națiuni
lor Unite; ca urmare, ele se 
întemeiază pe principii, cum 
sînt:

1. Dreptul fiecărui stat la 
respectul suveranității și in
dependenței sale, precum și 
obligația statelor de a trăi în 
pace unele cu altele într-un 
spirit de bună vecinătate.

2. Egalitatea în drepturi a 
tuturor statelor.

3. Dreptul inalienabil al 
tuturor popoarelor de a dis
pune de ele însele, de a-și 
alege și a-și dezvolta liber 
propriul lor sistem politic, so
cial și economic, în confor
mitate cu voința și interesele 
lor, fără nici un amestec din 
afară.

4. Abținerea de Ia folosirea 
forței sau amenințarea cu 
forța împotriva unui alt stat, 
sub orice pretext, fără a adu
ce atingere dreptului natural 
de legitimă apărare, indivi
duală sau colectivă, al fie
cărui stat, conform articolului 
51 al Cartei Națiunilor Unite.

5. Abținerea de a recurge Ia 
amenințarea cu forța sau la 
folosirea forței pentru a viola 
frontierele internaționale e- 
xistente ale unui alt stat sau 
ca mijloc de reglementare a 
diferendelor internaționale, 
inclusiv a diferendelor terito
riale și a chestiunilor referi
toare la frontierele statelor.

6. Neamestecul în treburi
le care țin de competența 
națională a unui stat, sub nici 
un pretext i în consecință, ori
ce formă de amestec sau ori
ce amenințare îndreptată 
împotriva personalității unui 
stat sau împotriva elemente
lor sale politice, economice 
sau culturale este contrară 
dreptului internațional.

Pentru
Republica Socialistă România

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele 

Consiliului de Stat

GEORGE MACOVESCU
Ministrul Afacerilor Externe 

dere a colaborării în toate domeniile de activitate, inclusiv intensificarea contactelor la diferite nivele, precum și a schimburilor economice, tehnico-științifice, culturale și turistice.Vom duce acasă impresii plăcute atît despre vizită, cît și despre întîlnirile cu reprezentanții opiniei publice o- landeze, cu locuitorii din diferite orașe și localități".In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a răspuns întrebărilor puse de ziariștii olandezi. Solicitat să concretizeze unele domenii noi de colaborare între România și Olanda, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat:„In cadrul convorbirilor și al întîlnirilor pe care le-am avut au conducătorii diferitelor întreprinderi olandeze au fost abordate multe probleme, inclusiv in domeniul electronicii, aviației, industriei alimentare și hidroameliorațiilor. Sperăm că ele vor fi concretizate și vom realiza o colaborare corespunzătoare intereselor ambelor popoare, și în avantajul lor reciproc".întrebat dacă Maiestatea Sa Regina luliana va face o vizită în România, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a spus:„Am adresat Maiestății Sale invitația de a vizita țara noastră și a acceptat cu plăcere să facă această vizită".In încheierea întîlnirii cu reprezentanții presei olandeze, primul ministru al guvernului olandez a exprimat mulțumiri președintelui Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru participarea la această întîlnire, pentru expunerea făcută și răspunsurile date la întrebările puse de ziariști.

7. Soluționarea diferendelor 
dintre state exclusiv prin mij
loace pașnice.

8. Dreptul și datoria state
lor, indiferent de sistemul lor 
politic, economic și social, de 
a coopera între ele în diferi
te domenii în vederea men
ținerii și întăririi păcii și se
curității și de a favoriza pro
gresul economic și social al 
tuturor națiunilor.

In interpretarea și aplica
rea lor, principiile funda
mentale ale dreptului inter
național sînt legate între ele 
și fiecare principiu trebuie să 
fie interpretat în contextul 
celorlalte principii.

III — Declară voința lor 
comună :

De a coopera în eforturile 
lor pentru a întări rolul im
portant al Organizației Națiu
nilor Unite în menținerea pă
cii și securității internațio
nale, în progresul economic și 
social al tuturor popoarelor 
și în soluționarea diferendelor 
dintre state exclusiv prin 
mijloace pașnice; în acest 
tontext, exprimă dorința de 
a întări rolul Consiliului e- 
conomic și social, precum și 
al celorlalte organisme eco
nomice ale Organizației Na
țiunilor Unite;

De a dezvolta relațiile de 
prietenie și cooperare cu toa
te statele, de a acționa în 
scopul adoptării de măsuri 
eficace în domeniul securită
ții și al dezarmării, de natură 
a consolida destinderea, pa
cea, încrederea și cooperarea 
în Europa și în întreaga lu
me.

IV — Declară voința for 
comună :

De a extinde și de a apro
funda consultările lor perio
dice, atît pe cale diplomatică, 
cit și prin întîlniri la toate 
nivelurile.

întocmită Ia Amsterdam, 
la 12 aprilie 1973, în două c- 
xemplare, fiecare în limbile 
română și neerlandeză, ambe
le avînd aceeași valabilitate.

Pentru
Regatul Țărilor de Jos

B. W. BIESHEUVEL
Primul ministru

W. K. N. SCHMELZER
Ministrul Afacerilor Externe

Intr-o modernă
unitatePe o vreme rece, cu ploaie măruntă, se pleacă încă din primele ore ale dimineții spre ferma „Hoeve de Laar“, aflată în localitatea Herwijnen, la o depărtare de 60 km de capitală. Unitatea agricolă este o întreprindere particulară amplasată pe terenurile recuperate prin desecarea unui lac. Profilul fermei, care dispune de o suprafață de 100 ha teren, îl constituie creșterea animalelor — cai din rase adaptate călăriei sportive și vaci de lapte. îndeosebi această a doua samură de activitate reprezintă baza de producție a fermei. Un număr de 200 de vaci din cunoscuta rasă olandeză Friza Neagră asigură o producție medie de lapte, într-o perioadă de lactație, de circa 5 600 I cu un ridicat procent de grăsime. Ferma dezvoltă, de asemenea, acțiuni de cooperare în materie de valorificare comercială a vitelor tinere destinate exportului, țara noastră numărîndu-se printre partenerii de afaceri ai acesteia încă din 1968, cînd au fost achiziționate un număr de 500 ju- ninci de reproducție. Un contract încheiat de curînd prevede achiziționarea a încă 400—500 de, animale din aceeași categorie.Drumul spre ferma „Hoeve de Laar" trece prin zone de producție agricolă, îndeosebi animalieră, și pe fondul verde crud al pajiștilor segmentate de mici canale și îngrădiri abia vizibile pasc cirezi de vaci negre-bălțate. Este un peisaj caracteristic pentru a- ceastă țară, în care agricultura, în special zootehnia, ocupă un loc de seamă.Arterele sînt pavoazate cu drapele române . și olandeze. La răspîntiile de drumuri în localități, populația ieșită în întîmpinarea solilor poporului român salută cu căldură, adresează semne prietenești, sincere dovezi de stimă și prețuire față de țara noastră, de președintele Consiliului de Stat.La fermă, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și : tovarășa Elena Ceaușescu sînt intîmpi-

In portulCel de-al doilea oraș în ordinea mărimii, și primul în ierarhia activității portuare și industriale a țării, — Rot- terdamul — întîmpină pe solii poporului român sub semnul prieteniei și bunei înțelegeri care caracterizează raporturile româno-olandeze, care s-au manifestat pregnant în tot timpul vizitei oficiale a președintelui Consiliului de Stat, a tovarășei Elena

Dineu de gală oferit în 
onoarea reginei luliana 
și a prințului Bernhard 

al OlandeiJoi, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, au oferit, în saloanele hotelului „Amstel" din Amsterdam, un dineu de gală în onoarea Maiestății Sale regina luliana și a Alteței Sale Regale prințul Bernhard al O- landei.Au participat Altețele Lor regale, prințesa Beatrix și prințul Claus, prințesa Margriet și domnul Pieter van Vollen- hoven, primul- ministru B. W. Biesheuvel, W. K. N. Schmelzer, ministrul afacerilor exRegina luliana și prințul Bernhard vor face o vizităoficială în țara noastrăPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au invitat pe Maiestatea Sa regina luliana și Alteța Sa
SemnareaDa data de 11 aprilie 1973, la Ministerul Afacerilor Economice al Olandei, a fost semnat protocolul celei de-a IlI-a sesiuni a Comisiei mixte româno-olandeze de cooperare economică, industrială și tehnică.Documentul semnat prevede dezvoltarea cooperării între întreprinderile românești și olandeze în domeniul industriei construcțiilor mecanice și electrotehnice,. aeronauticii, industriei chimice,i in

agricolănați de M. S. Regina luliana a Olandei.Primarul comunei Herwijnen, dl. Vries, în. raza căreia se află unitatea zootehnică „Hoeve de Laar“, rostește o alocuțiune de bun sosit. Sînt de față, de asemenea, comisarul reginei în provincia Gueldre, dl. Bloemers, precum și ministrul ad-interim al agriculturii și pescuitului, J. Boersma.In compania conducătorului fermei, H. Heemskerk, se vizitează cîteva sectoare ale întreprinderii. Ferma dispune de un înalt grad de dotare tehnică, ceea ce explică, de altfel, numărul redus al lucrătorilor, eficiența economică ridicată. Președintele Consiliului de Stat se interesează de criteriile de selecție a animalelor, de modul de întreținere a acestora, de valorificarea produselor. Deși ora cînd ■ se distribuie furajele este depășită, se pun în funcțiune, demonstrativ, instalațiile de hră- nire automată a animalelor. Pe platoul de antrenare a cailor se prezintă cîțiva cai ga- lopînd, iar după aceea, trei din exemplarele cele mai productive ale efectivului de vaci.Intre metodele de întreținere, subliniate ca deosebit de valoroase, se citează pășunatul liber, de la începutul lunii a- prilie și pînă la jumătatea lui decembrie, și menținerea animalelor, indiferent de condițiile atmosferice, în aer liber, aceasta ducînd la o rațională alimentare și la păstrarea sănătății lor. Se dau unele explicații cu privire la urmărirea proceselor biologice, la selecția și întreținerea efectivului de animale tinere. Cei cîțiva lucrători ai fermei sînt în același timp îngrijitori și mulgători ; tot ei seamănă, recoltează și depozitează furajele.Pe parcursul vizitei, președintele Consiliului de Stat a- preciază ca valoroasă activitatea fermei, experiența de care dispune, gradul înalt de eficiență economică și urează gospodarilor noi succese în munca lor. Aceleași aspecte sînt subliniate în convorbirea finală avută cu gazdele.
RotterdamCeaușescu, a celorlalte persoane oficiale române.La sosire în rada portului, numeroși locuitori ai orașului aduc, prin prezența lor, un cald omagiu înalților oaspeți. Pe chei este aliniată o companie de gardă, care prezintă onorul. Se intonează imnul de stat al țării noastre. Sînt prezenți comisarul reginei pentru provincia O- landa Meridională, domnul 

terne, H. Langman, ministrul pentru problemele economice, alte persoane oficiale olandeze.Au luat parte tovarășii Uie Verdeț, George Macovescu, Gheorghe Boldur, George Elian și celelalte persoane oficiale române care îl însoțesc pe președintele Consiliului de Stat.In timpul dineului, care s- a desfășurat într-o atmosferă caldă, de cordialitate, președintele Nicolae Ceaușescu și regina luliana au rostit toasturi.

Regală Bernhard, prințul Țărilor de Jos, să facă o vizită oficială în România.Invitația a fost acceptată cu plăcere. Data vizitei urmează a fi stabilită pe cale diplomatică.
unui protocoldustriei ușoare, agriculturii și industriei alimentareProtocolul a fost semnat din partea română de St. Ni- ță, director in Ministerul Comerțului Exteriir, iar din partea olandeză de J. fTh. Ser- raris, director în Ministerul Afacerilor Economice.La semnare au participat C. Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior al României, și H. Langman, ministrul afacerilor economice al Olandei.

Vrolijk, și primarul orașului Rotterdam, domnul Thomas- sen. Prezintă, de asemenea, omagiile lor ofițeri superiori din marina olandeză și din garnizoana Rotterdam, alte o- ficialități. Oaspeților români li se oferă flori, după care președintele Consiliului de Stat semnează în Cartea de aur a Rotterdamului. Semnează, de asemenea, tovarășa Elena Ceaușescu și regina Iu- liana.La bordul vasului „Pieter Caland", o elegantă navă de pasageri, se face un tur în rada marelui port.Peisajul este impunător. Rotterdamul Se situează pe primul loc între marile porturi ale lumii. Prezența anuală a aproape 33 000 de nave, lungimea de 34 km a che- iurilor maritime și tranzitarea a 265 milioane tone de mărfuri anual atestă calificativul de uriașă poartă maritimă. Dotarea tehnică a portului este dintre cele mai moderne, fapt ce se relevă de ia sine fie privind doar numărul impresionant al brațelor de macarale ridicîndu-se și cobo- rînd neîncetat, marele număr de vase, de toate tipurile și tonajele, venite, sub felurite pavilioane, din toate colțurile lumii. Dar Rotterdamul nu este doar un port. Aici pe terenurile scoase de sub imperiul apei, au fost amplasate numeroase și importante ramuri ale industriei, și în programul zilei de joi este înscrisă și vizitarea uneia din întreprinderile ținînd de ramura chimiei — Akzo Zout Che- mie — , care prelucrează sare și gaz metan.In timpul turului în imensul perimetru al portului Rotterdam, se participă la un dejun oferit în cinstea oaspeților români de municipalitatea orașului. Participă, alături de persoanele ofici ile, numeroși industriași, oameni de afaceri. Discuțiile "are au loc pe vas, apoi cu prilejul vizitării întreprinderii Akzo Zout Chemie pun în evidență posibilitățile multiple de colaborare între România și Olanda, țări în continuă dezvoltare, care dispun de experiență proprie, valoroasă, atît în domeniul activităților portuare și de construcții navale cît și în cel al industriei chimice. România este bine cunoscută în Olanda ca o țară bogată în zăcăminte de sare și gaze naturale, materii prime valoroase pentru industria chimică ; este cunoscută gazdelor de la Akzo Zout Chemie experiența specialiștilor noștri chimiști, și dorința de a coopera este exprimată ca un deziderat major de către ambele părți.
N. POPESCU—BOGDANEȘTI 

C. ȚINTEAȚ ' S

Ultimele știri

GenevaLucrările Comitetului pentru dezarmareGENEVA 12 — Corespondentul Agerpres, Corneliu Vlad, transmite : La Palatul Națiunilor din Geneva s-au desfășurat, joi, sub președinția șefului delegației României, ambasadorul Constantin Ene, lucrările celei de-a 600 a ședințe a Conferinței Comitetului pentru dezarmare.In intervenția sa, șeful delegației Italiei, Nicolo di Bernardo, a subliniat că, în contextul evoluțiilor pozitive înregistrate în viața internațională, Comitetul de la Geneva trebuie să aibă un rol mai important în cadrul eforturilor de dezarmare. Referindu- se la problemele interzicerii armelor chimice și a experiențelor cu arme nucleare, a căror abordare a fost recomandată în mod expres Comitetului de precedenta Sesiune a Adunării Generale a O.N.U., vorbitorul a chemat la sporirea eforturilor în vederea realizării unor acorduri con
Conferința internațională pentru sprijinirea 

victimelor colonialismului și apartheiduluiOSLO 12 (Agerpres). — Comitetul Politic al Conferinței internaționale de la Oslo a adoptat, joi, o serie de propuneri pentru a veni în sprijinul victimelor colonialismului și apartheidului în Africa australă. Aceste propuneri vor fi examinate de ședința plenară a conferinței, pentru a fi incluse într-un raport ce urmează să fie prezentat A- dunării Generale a O.N.U. E- le preconizează sprijinirea mișcărilor de eliberare din teritoriile coloniale portugheze din Africa, pentru ca a- cestea să-și poată continua lupta sub toate formele, inclusiv armată, în vederea e- liberării naționale.Printre propuneri figurează instituirea unui embargo internațional asupra furnizării de arme și material militar, avioane civile, nave și alte mijloace de transport Portugaliei., Totodată, în domeniul economic, propunerile preconizează instituirea unui
------♦------

Comunicat 
comun 

iugoslavo- 
irakianBAGDAD 12 (Agerpres). — Agenția Taniug a dat publicității comunicatul comun iugoslavo-irakian cu privire la vizita efectuată în Irak, între 6 și 11 aprilie, de o delegație a Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, condusă ■J" Stane Dolanț, secretarul Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I. In cursul convorbirilor avute cu o delegație a Partidului Baas din Irak, relevă comunicatul, a fost exprimată dorința celor două părți de a dezvolta relațiile în domeniile politic, economic și social, în special pe baza acordurilor de cooperare.Cele două delegații și-au reafirmat sprijinul față de lupta popoarelor arabe pentru restituirea teritoriilor ocupate de Israel, precum și față de lupta poporului palestinean pentru drepturile sale legitime.

■bbbbbbbbbbbbbbNoua Constituție a PakistanuluiISLAMABAD 12 (Agerpres). — Noua Constituție a Pakistanului, aprobată de toate ''prtidele politice, a fost ratificată, joi, de președintele Zulfikar Aii Bhutto, în cadrul ceremonii speciale, la Rawalpindi.Constituția, care înlocuiește sistemul prezidențial cu u- m.il parlamentar, a fost adop •tată de Adunarea Națională la 10 aprilie a.c.
Vreme capricioasăPRAGA 12 (Agerpres). — In urma ninsorilor abundente, care au căzut în ultimele zile în munții dip zona Karlovy- Vary, zăpada a atins grosimea de o jumătate de metru — informează agenția CTK. Un vînt puternic a îngreunat lucrările de deszăpezire și a făcut ca, în locurile adăpostite, stratul de zăpadă să a- jungă Ia doi metri.MOSCOVA 12 — (Corespondentul Agerpres). — Din nou un fenomen meteorologic extrem de rar întîlnit la Mos- 

crete în aceste domenii.Condițiile favorabile care s-au creat în ultimul timp în Europa și în Asia, a declarat în cuvîntarea sa șeful delegației Indiei, P.K. Banerjee, sînt de natură să favorizeze activitatea Comitetului pentru dezarmare. Evidențiind că organismul de negocieri de la Geneva trebuie să ocupe un loc central în cadrul preocupărilor vizînd dezarmarea, el a relevat că, din păcate, rezultatele obținute pînă acum în domeniul dezarmării nu sînt în concordanță cu progresele marcate în plan politic.Intervenția reorezentanlului Suediei, Alva Myrdal, ministru pentru problemele dezarmării, a fost consacrată, în principal, necesității interzicerii experiențelor cu arma nucleară. Adoptarea unei asemenea măsuri, a apreciat ea. ar afecta atît latura calitativă cît și cea cantitativă a arsenalelor nucleare.

boicot international asupra importurilor și exporturilor făcute de Portugalia în numele teritoriilor africane, precum și excluderea acesteia din acordul internațional al cafelei.In cadrul dezbaterilor comitetului, șeful delegației P.A.I.G.C., Vasco Cabrai a anunțat că Adunarea Națională Populară aleasă anul trecut, în zonele eliberate din Guineea- Bissau, va proclama în 1973 independenta țării. El a precizat că Guineea-Bissau independentă va avea un organ executiv funcționînd în inte-
Ședința Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate GermaneBERLIN 12 (Agerpres). — Lă- Berlin a avut loc o ședință a Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, la care au fost analizate rezultatele îndeplinirii planului pe primul trimestru al acestui an. După cum se arată într-un comunicat cu privire la ședin ță, difuzat de agenția ADN, s-a constatat că, în primele trei luni ale anului, economia națională a R.D.G. s-a dezvoltat stabil și continuu, obiectivele planului în industrie, construcții, transporturi și agricultură fiind îndeplinite și parțial depășite.Producția de mărfuri industrială a fost realizată în proporție de 102,4 la sută, iar productivitatea muncii în indus-
Acțiuni ale forțelor patriotice 

cambodgienePNOM PENH 12 (Agerpres). — Forțele patriotice khmere au declanșat, joi în zori, un nou atac împotriva orașului Takeo, importantă așezare din sudul Cambodgiei, aflată încă sub controlul autorităților de la Pnom Penh. Atacul a fost precedat de un puternic bombardament de artilerie. Conco-
OrientulNEW YORK 12 (Agerpre ). — Reprezentantul permanent al Libanului la O.N.U., Edouard Ghorra, a remis președintelui Consiliului de Securitate, din dispoziția guvernului său, o scrisoare in care arată • ă operațiunea desfășurată la Beirut- și Saida, în ziua de 10 aprilie, de unități aparțini.id forțelor armate israeliene reprezintă o acțiune ilegală, comisă de un stat membru al Națiunilor Unite împotriva mei alte țări membre, prin încălcarea flagrantă a dreptului international. Referindu-se la faptul că guvernul israelian a afirmat că Israelul este angajat în acțiuni de război, reprezentantul permanent al Libanului a arătat că acordul de armistițiu israelo-libanez din 

cova : temperatura în ziua de 11 aprilie a depășit plus 20 de grade în timpul zilei. Seara, la orele 21, mercurul termometrelor arăta plus 18 grade.Specialiștii apreciază că 0 asemenea căldură în luna a- prilie nu s-a mai înregistrat de la sfîrșitul secolului trecutBUDAPESTA 12 (Agerpres). — Furtuna puternică ce s-a abătut marți asupra unor regiuni ale Ungariei a produs pagube serioase unui număr de unități agricole.

Sesiunea 
de primăvară 

a Seimului polonezVARȘOVIA 12 — Corespondentul Agerpres, Gh. Cio- banu, transmite: Joi s-ail deschis lucrările plenare ale sesiunii de primăvară a Seimului polonez. După cum. ne-a declarat ministrul Kazimierz Switala, șeful cancelariei organului legislativ suprem al R.P. Polone, actuala sesiune „va acorda o atenție prioritară problemelor tine- ’■•i, propunîndu-și să examineze un proiect de lege guvernamental privind sarcinile națiunii și statului în domeniul educației tinerei generații și participarea ei la edificarea Poloniei socialiste". Astfel, a precizat ministrul, Seimul va adopta decizii corespunzătoare, menite să formuleze sarcinile concrete ale guvernului, ministerelor, administrației, instituțiilor de învăță- mînt și educație, întrepr'-n îe- rilor, organizațiilor sociale și de tineret, precum și ale părinților și educatorilor.

riorul tării. P.A.I.G.C. este ferm hotărît, a arătat Vasco Cabrai, să continue luptele pe care le duce de mai țiani, lăsînd totuși deschisă ușa negocierilor cu Portugalia. El a subliniat că ajutorul internațional acordat P.A.I.G.C. provine în cea mai mare parte din țările socialiste.In cadrul dezbaterilor plenare ale conferinței, au luat cuvîntul, printre alți vorbitori, reprezentantul Uniunii Sotfe- tice și cel al R.P. Chineze, care s-au referit la sprijinirea luptei popoarelor africane împotriva colonialismului și rasismului.

trie a crescut cu peste 7 la sută. De asemenea, au fost obținute rezultate bune în construcțiile de locuințe Volumul comerțului cu amănuntul a sporit cu 5,8 la sută în comparație cu primul trimestru al anului precedent. Totodată, Consiliul de Miniștri al R.D.G. a relevat că unele întreprinderi nu au realizat planul la investiții' capitale și raționalizările prevăzute Aceste întreprinderi vor fi sprijinite in mod special de către stat, atrâ- gîndu-se atenția conducătorilor lor asupra necesității de a intensifica producția și de a introduce mai rapid în pi'*T- ducție cuceririle științei și tehnicii.

mitent, patrioții au atacat alte două poziții inamice la zece kilometri de Takeo, pe șoseaua națională nr. 2, care leagă Pnom Penh-ul de capitala provincialăPe de altă parte, agențiile de presă informează că s-au semnalat atacuri și în împrejurimile Pnom Penh-ului.
Apropiat1949, deși unilateral denunțat de Israel, continuă să rămină în vigoare.BEIRUT 12 (Agerpres). Guvernul libanez a dat instrucțiuni reprezentantului său permanent la Națiunile Unite să ceară convocarea Consiliului de Securitate pentru a e- xamina situația care s-a creat în urma atacului săvîrșit ne trupele israeliene la Beirut și Saida — a declarat ministrul afacerilor externe al Libanului, după cum informează agențiile France Presse și Reuter.NEW YORK 12 (Agerpres). Reprezentantul permanent al Israelului la O.N.U., Joseph Tekoah, a înmînat președintelui Consiliului de Securitate o scrisoare, în care se reafirmă punctul de vedere al guvernului său în legătură cu obieo tivul operațiunii împotriva n- nor baze, puncte de comandă și de sprijin ale forțelor pales? tiniene din regiunea Beirutului.DAMASC 12 (Agerpres). — Președintele Siriei, generalul Hafez Assad, l-a primit pe Hassan Sabri El Kholy, reprezentantul personal al șefului statului egiptean, Anwar Sadat, care a sosit la Damasc după vizita întreprinsă în capitala Libanului. Potrivit agenției M.E.N., în cursul întrevederii au fost abordate o serie de probleme privind raidurile întreprinse de trupe israeliene la Beirut și în orașul libanez Saida.
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