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Coordonatele majore ale cincinalului 
PRODUCTIVE A TE - CĂLITĂ TE - ECONOMII I

Productivitatea muncii
a sporirii producției de cărbune

Pe marginea dezbaterilor ședinței comune 
a biroului Comitetului municipal de partid și a biroului 
executiv al consiliului oamenilor muncii din C. C. P.

După cum am informat cititorii, joi după-amiază, a 
avut Ioc Ia Petroșani, ședința comună o biroului Comitetu
lui municipal de partid și a biroului executiv al consiliului 
oamenilor muncii din C.C.P. Bucurîndu-se de o participare 
largă la dezbateri, a factorilor de conducere de Ia exploată
rile miniere, ședința a analizat, în lumina indicațiilor tra
sate de conducerea superioară de partid, a sarcinilor reie
șite din lucrările ședinței Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 8 mai a.c., PREOCUPĂRILE ACTUALE PEN
TRU REALIZAREA SARCINILOR DE PLAN LA PRO
DUCȚIA DE CĂRBUNE, MASURILE CE TREBUIE LUA
TE PENTRU ASIGURAREA ÎNDEPLINIRII EXEMPLARE 
A PLANULUI ȘI ANGAJAMENTELOR ASUMATE PE 
ANUL ÎN CURS.

Din referatul prezentat de C.C.P., ca Și din esența 
dezbaterilor, a reieșit faptul că, în primele patru luni ale 
acestui an, Centrala cărbunelui Petroșani a realizat sarcina 
de plan la producția globală industrială în proporție de 
100,9 la sută, precum și planul producției marfă vîndută 
și încasată în proporție de 101,1 la sută. Dar, totodată, a 
fost subliniat faptul că, în luna mai, la toate unitățile

• Creșterea productivității muncii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a primit 
un grup de ziariști iranieni

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, a primit, vineri, pe 
ziariștii iranieni Mansour 
Moslehi, comentator princi
pal al Radioteleviziunii ira

niene, Rasoul JLrvanaghi Ker- 
mani, redactor la grupul de 
presă ,,Etelaat“, Siamak Tam- 
jidi, redactor la Agenția de 
presă „Pars", și Farajhollah 
Saba, redactor la grupul de 
presă „Kayhan".

La primire au fost de față 
tovarășii Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Exe

cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui Culturii și Educației So
cialiste, și Constantin Mitea, 
consilier al președintelui Con
siliului de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat 
un interviu ziariștilor iranieni.

Ședința Consiliului

X E V E

cerință expresă trasată de partid

rezervă esențială

familia vagonetarului 
salariat al sectorului 
Livezeni. Tată a trei 

vîrstă preșcolară,

invățămîntului superior
Vineri, s-au desfășuiat lu

crările .Consiliului învățămîn- 
tului superior, la care au par
ticipat tovarășul Paul Nicules- 
cu-Mizil, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
tru al educației și învățământu
lui, și membrii consiliului, rec
torii instituțiilor de învățămînf 
superior, cadre didactice, re
prezentanți ai Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști, ai 
centrelor universitare de 
partid, ministerelor și organe
lor centrale. Au fost dezbătute 
propunerile Ministerului E- 
ducației și Invățămîntului pri
vind continua perfecționare a 
învățământului superior, în lu
mina Directivelor Plenarei Co
mitetului Central al P.C.R. din 
1968 și a Planului de măsuri

privind îmbunătățirea structu
rii și conținutului învățământu
lui superior, aprobat de Comi
tetul Executiv al Comitetului 
Central al Partidului din sep
tembrie 1971, care au stabilit 
orientările de bază pentru mo
dernizarea școlii superioare și 
creșterea rolului ei în viața 
societății noastre.

In cuvîntul lor, participan- 
' ții au analizat pe larg sarcini

le de perspectivă ale învăță- 
mîntului superior și au făcut 
propuneri cu privire la diver
sificarea modalităților de par
ticipare a studenților la pro
cesul instructiv-educativ, pen
tru integrarea lor mai rapidă 
în producție, după încheierea 
studiilor.

(Agerpres)

MIRE
miniere, în aceleași condiții de lucru ale primelor patru 
luni, se înregistrează rămîneri în urmă față de plan.

O primă concluzie, desprinsă din analiza făcută, se 
referă la nerealizarea indicatorului PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII — PÎRGHIE IMPORTANTA A SPORIRII EFI
CIENȚEI ÎNTREGII ACTIVITĂȚI. Recurgem la cîteva 
exemple. Pe ansamblul centralei, productivitatea muncii 
a fost realizată numai în proporție de 95,5 la sută. Dezba
terile ședinței comune au scos la iveală faptul că, la toate 
exploatările miniere, în cadrul sectoarelor și brigăzilor, 
există reale rezerve — nevalorificate suficient — de spori
re a producției prin creșterea productivității muncii.

Socotim dezbaterile Ia care ne-am referit ea un punct 
de pornire al unei dezbateri largi a problemei productivi
tății miuncii, deschisă tuturor salariaților exploatărilor mi
niere — muncitori, ingineri și tehnicieni — în dorința 
valorificării depline a potențialului tehnic și de gîndire 
al colectivelor unităților miniere, a rezervelor de creștere a 
productivității muncii.

Care sînt aceste rezerve ? Fără a Ie epuiza cit de cit 
ne-am oprit asupra cîtorva mai esențiale.

Există situații cind se sim
te nevoia ca un om să pri
mească o mină de ajutor din 
partea tovarășilor de muncă, 
a prietenilor adevărați, a a- 
celora in mijlocul cărora 
muncește și trăiește.

fi un foarte 
lăslnd o 

colectivului 
această im-

• Factorii de influentă sînt cunoscuți. Se întreprinde totul pentru diri 
jarea lor rațională ? Ce lacune există ?

RITM SUSȚINUT 
DE EXTRACȚIE

cuiește 
N. B„ 
minier 
copii de
N. B. este mereu preocupat 
ca împreună cu sofia să-și e- 
duce copiii așa cum trebuie; 
să-i formeze, să-i crească a- 
șa incit miine, pnimiine, clnd 
vor fi oameni mari, așezați 
la casele lor, să nu-i arate 
nimeni cu degetul; așa cum, 
de mai multe ori, a pățit ta
tăl lor.

se dovedește a 
harnic muncitor, 
bună impresie 
Din păcate insă 
presie este de scurtă durată,
deoarece, după două luni de 
la angajare, Începe un șir de 
absențe nemotivate, fapt ce 
determină conducerea exploa
tării să-i desfacă contractul 
de muncă. După o perioadă 
foarte scurtă, revine la !E.M. 
Aninoasa, sectorul Livezeni, 
unde este repartizat 
brigadă compusă din 
harnici și pricepuți 
cîștigau foarte bine.
aici eroul acestor rînduri își 
etalează vechile obiceiuri — 
beții, scandaluri, tot mai de
se contacte cu organele de 
miliție și, evident, absențe 
nemotivate de la serviciu... 
Amintind aici faptul că în-

într-o 
oameni 
și care 

Dar și

1. Mecanizarea ■ Dotare în creștere, însoțită de o utilizare („intensivă”)
în scădere !

2 Munca în salturi, fără previziuni în conducere, avariila,
defecțiunile frîne ale sporirii producției.

3. Cointeresarea Factor care cere rațiune, vigoare, consecvență

4. Calificarea ■ Avem efective la nivelul dotării ?

Colectivul exploatării minie
re . Aninoasa odată cu intrarea 
în cea de-a doua jumătate a 
lunii mai și-a ■ accelerat ritmul 
de extracție, cu scopul recupe
rării restanței de cărbune în
registrată pînă atunci. Din 
fronturile de lucru subterane 
au fost, expediate către supra
față, ■ în plus față de sarcina 
zilnică, 225 tone cărbune în 16 
mai și 141 tone în 17 mai.

Cele mai mari producții au 
obținut brigăzile de muncă din 
abatajele sectorului IV — Pri-

5. Disciplina ■ ...dar și indisciplinaI

— Cerința creșterii 
productivității muncii
— rațiune a dezvol

tării în ritm accelerat a 
economiei naționale — a fost 
trasată de partid în înaltul 
forum al comuniștilor — 
Congresul al X-lea al P.C.R. 
— precum și în dezbaterile 
și documentele Conferinței 
Naționale din luna iulie 
1972, ea stînd la temelia e- 
dificării societății socialis
te multilateral dezvoltate în 
patria noastră. In contextul 
economiei naționale, bazi
nului carbonifer din munici
piul nostru îi revine sarci
na sporirii producției de 
cărbune și îndeosebi a hui
lei cocsificabile, la nivelele 
stabilite de secretarul ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul vizitei de lucru din 
toamna anului trecut, în Va
lea Jiului, cînd s-a indicat

de creș-ca principală soluție 
tere a producției de cărbu
ne, sporirea productivității 
muncii prin extinderea me
canizării în subteran.

Prin grija conducerii de 
partid și de stat, unitățile 
noastre miniere beneficiază 
de o bogată zestre tehnică, 
de o dotare în creștere, cu 
utilaje de mare randament. 
Numai în acest an, locurile 
de muncă direct producti
ve au fost înzestrate cu 
7 500 stîlpi hidraulici de sus
ținere. 5850 grinzi metalice, 
4 pompe de înaltă presiune 
și alte utilaje si agregate 
care se adaugă celor 5 
complexe de mecanizare, 16 
combine de tăiere din aba
taje si do la înaintări. 112 
mașini de încărcat și alte
le. Pe aceeași linie se îns
crie și o ultimă realizare 
tehnică a colectivului de 
la F.S.H. — complexul me-

eanizat de abataj cu cadre 
pășitoare — introdus la mi
na Petrila — ca și intrarea 
în funcțiune a numeroase 
obiective noi ce vor contri
bui la modernizarea tehno
logiilor de lucru: puțul cu 
schip de la E.M. Vulcan, 
puțul auxiliar — est, de la 
E.M. Petrila, stația de ven
tilatoare de la puțul vest 
al E.M. Uricani, tabloul de 
distribuție a energiei elec
trice de Ia aceeași exploa
tare, noi stații de compre- 
soare la minele Petrila și 
Vulcan și altele.

Deci, avem în față o dota
re bogată, în continuă creș
tere, de natură să asigure 
sarcina de sporire a produc
tivității. Cu toate acestea, 
indicatorul productivității 
muncii cunoaște o evoluțe 
neconcludentă. Cauza o a- 
flăm și în utilizarea neco
respunzătoare a însăși do-

tării la care ne-am referit.
Iată cîteva exemple t din 

112 mașini de încărcat, în 
perioada scursă de la înce
putul anului, au funcționat 
doar 57 I Din 5 complexe de 
tăiere au funcționat doar 3 ! 
Referindu-se la această si
tuație, în cadrul dezbateri
lor, tovarășul Iosif Bîrsan, 
contabil șef al C.C.P., a ară
tat că peste 5 la sută din 
dotarea tehnică a Centralei 
este neutilizată, propunînd 
o temeinică analiză a sto
curilor existente și a pla
nurilor de achiziții de utila
je, pe anul în curs (pentru 
cele încă nelivrate), și pe 
anul viitor, pentru a preveni 
formarea unor noi stocuri 
de 111118]® inactive.

Cultură 
artă

boi — care au extras, în 
mele trei zile, un volum 
rit de cărbune față de 
cu 380 tone. Cantitatea rezul
tată este prinosul muncii rod
nice desfășurate de 
mineri aii brigăzilor 
de Alexandru Vereș 
tajul frontal 2-4 (120 
trase peste plan în 
trei zile prin depășirea produc
tivității muncii planificată în 
abataj cu două tone pe fieca
re post prestat), Constantin 
Lăpușcă, din abatajul cameră 
nr. 6 (80 tone și majorarea 
productivității muncii planifi
cată cu 1,2 tone/post) ca și 
a celorlalți membri ai colecti
vului sectorului IV care rapor
ta ieri o producție suplimenta
ră față de plan, de la începu
tul lunii, de 800 tone.

ulti- 
spo- 
plan

vrednicii 
conduse 

din aba- 
tone ex- 
ultimele

(Pag. a ll-a)

• CONSULTĂRILE PRELIMI
NARE PRIVIND 
REA TRUPELOR Șl ARMA

REDUCE-

MENTELOR DIN EUROPA 
CENTRALĂ.

• REUNIUNEA MULTILATE
RALĂ DE LA HELSINKI.

• SESIUNEA CONSILIULUI 
MINISTERIAL AL ORGA
NIZAȚIEI UNITĂȚII AFRI
CANE.

Ion MUSTAȚA 
Bujor BOGDAN

(Continuare in pag. a 3-a)

UNUI A- 
AUTORITA- 
BEIRUT Șl

• REALIZAREA 
CORD INTRE 
ȚILE DE LA 
ORGANIZAȚIILE PALESTI
NIENE,

(Pag. a IV-a)

în Valea Ji- 
prin părțile 

Doljului, N. B. se an
gajează la mina Dîlja unde

Iulian IORDACHE, 
lăcătuș, sectorul minier 

Livezeni

(Continuare in pag. a 3-a)

Programul
Universității serale de partid

— pentru zilele de 21, 22 și 23 mai a.c. —
SECȚIA ECONOMIE anul 1 — secția din Lupeni — în 

ziua de luni, 21 mai, ora 17, la club ; secția din Petroșani 
în ziua de miercuri, 23 mai, ora 17, la cabinetul de partid :

Anul II 
de partid.

SECȚIA 
mai, ora 18,

SECȚIA
PARTID anul I în ziua de marți, 22 mai, ora 17, la cabinetul 
de partid.

în ziua de luni, 21 mai, ora 17, la cabinetul

FUiOZOFIE — anul III în ziua de marți, 22 
la Școala generală nr. 1 Petroșani.
PRINCIPII ȘI METODE ALF. MUNCII DE

Vă plac locurile de agrement ?
PAS ÎNAINTE $L (An ATÎT

!

Cărbune din 
ape de mină

Colectivul secției de pro
ducție a Exploatării de pre
parare a cărbunelui 
Jiului, va 
al circa 
bune din 
chiar dacă nu dispune de o 
mină.

Este vorba, de fapt, de o 
inovație care constă în ace
ea că unul din decantoarele 
preparației a fost exclus din 
fluxul tehnologic obișnuit 
afectîndu i-se o întrebuința
re nouă: epurarea apelor
uzate provenite din jompuri- 
le minei Lupcni. In felul 
acesta, cărbunele de granu- 
lație + 25 mm, conținut în 
aceste ape, este inițial reți
nut în decantor, iar apoi di
rijat către spălătorie și su
pus obișnuitelor procese de 
preparare.

Pînă acum acest cărbune 
era nevalorificat, evacuat la 
Jiu sau haldă.

Beneficiul anual antecalcu- 
lat dobîndit : 5 000 000 Iei.

Valea
anu-
căr-

„ produce"
10 000 tone 

resurse proprii,

După o zi sau o săptămină de muncă, omul simte nevoia să se relaxeze, să se de
conecteze de activitatea cotidiană, trepidantă, obositoare. Cu atit mai mult in municipiul 
nostru cu profil industrial, cîteva ore de soare, aer ți apă sînt binefăcătoare pentru re
facerea forței fizice ți intelectuale, pentru menținerea sănătății.

Lăsind la o parte cabanele turistice, să vedem ce posibilități oferă însăți orașele 
Văii Jiului pentru orele de odihnă și destindere ale oamenilor muncii. Unde ne putem 
refugia, fără pregătiri deosebite, în momentele destinate divertismentului ? Desigur, în 
parcuri, la ștranduri, la locurile de agrement amenajate în unele localități. Acestea au 
constituit în ultimul timp, tema multor sesizări ale cititorilor noștri. Trecînd în revistă, 
de la un capăt la altul al municipiului, aceste refugii, se naște o întrebare : la ce „cotă 
de calitate" se ridică locurile de agrement, parcurile, ștrandurile, zonele permanente de 
joacă ale copiilor ?

ce se 
pierd prea 

ușor 
tradițiile ?

La Lonea „oaza" de verdea
ță existentă lîngă strada prin
cipală este lipsită aproape în 
totalitate de acele elemente, 
în care utilul cu plăcutul îm
binate în mod armonios ar f.i 
putut să-i confere dreptul de 

—: -4‘ J- cit ,un
recre'ere. 
cu gu

și a nu
mărului insuficient de bănci nu 
pot constitui decît motive su
ficiente de 
factorii cu 
rezolvarea

a se nunni cit de 
loc de odihnă, de 
Iarba înaltă, înțesată 
noaie, lipsa florilor

pe 
în 

probleme

a-i determina 
responsabilități 
acestor
Ionici FIERARU 

Ionel ȚABREA 
Ion IICIU

(Continuare în pag a 3-a)

In cele ce urmează, răspunsul...

O „mostră" a uneia dintre „insulele" de resturi menajere 
aflate pe „covoarele" de iarbă ale parcului din Petrila.
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La clubul din Petrila

în

T S

cineclub cu rezultate

T. SPĂTARU

bun

U

• ••

dar 
ci-

es- 
de 

or-

sînt 
restabili 
artistic, 

criteriu al

îi va fi aDropiat
iar munca noastră, 
de satisfacția per- 

va fi eficientă. în

i

„Serile tineretului petroșănean

spectacole 
susțin 
Paula

ac- 
o- 
la 

su-

Bâlcescu vorbind...

„Amafilm"

Artistul este in primul
rind cetățean

Convorbire cu artista
Paula ionescu-Cristoloveanu

Cluburile muncitorești din 
Valea Jiului sînt instituții cul
turale cu activitate complexă . 
în viața localităților — ele o- 
ferind cadrul în care oame
nii își petrec în mod plăcut 
și util timpul liber; dar nu 
se limitează doar la acest fel 
de muncă și exercită și o sis
tematică influență educativă 
de formare a conștiinței și 
responsabilității comuniste. 
Astfel se pot caracteriza clu- 

i burile din Lupeni și Lonea, 
din Aninoasa și Vulcan, case
le de cultură din Petroșani și 
Uricani. O activitate similară 
se desfășoară și la clubul din 
Petrila, mult timp aflat în
tr-o perpetuă căutare a per
sonalității sale.

Influența cultural-educativă 
a unui club nu este rezultatul 
unui efort singular, ci este o 
operă colectivă la care con
tribuie în egală măsură mai 
mulți factori. Activitatea cul
turală este parte integrantă a 
muncii politice de masă, efi
cientă doar prin convergența 
de interes și muncă a celor 
cu responsabilități culturale 
Acum la clubul din Petrila se 
constată o bună orientare și 
sprijin concret din partea co
mitetului de partid al minei, 
a comitetului sindical. în a- 
cest fel se asigură o tematică 
strîns legată de viața econo
mică, interesantă și care po
larizează atenția locuitorilor

— Zilele trecute — ne spu
nea tov. Teren te Tripșa, di
rector a] clubului — am orga
nizat o după-amiază cultural- 
educativă la căminul munci
toresc. Au participat aproape 
100 de muncitori care au fost 
satisfăcuți de această acțiune 
(filme educative, convorbiri pe 
teme literare). In atenția con 
siliului de conducere al clu
bului se află în permanență 
cîteva obiective pe care le 
considerăm esențiale : să răs
pundem cît mai exact și di
ferențiat cerințelor oamenilor, 
să năstrăm un contact siste-

matic cu problematica exploa
tării miniere și s-o sprijinim 
prin acțiunile noastre, să 
transformăm clubul într-o ins
tituție cu activitate comple
xă, la nivelul sarcinilor tra
sate de partid.

Și clubul din Petrila reflec
tă acest inters iar eforturile 
depuse sînt concretizate în- 
tr-un mai mare număr de 
locuitori care frecventează nu 
numai sălile de jocuri distrac
tive. Din punct de vedere ar
tistic s-au restructurat forma
țiile astfel că acum orchestre
le de muzică populară și u- 
șoară, împreună cu soliștii 
(Veronica Bolohan, Dumitru 
Pîsu, Adriana Radu, Gheorghe 
Croitoru) grupul vocal folclo
ric, corul, fanfara și formația 
de dansuri populare nu nu
mai că repetă și se omoge
nizează. ci susțin spectacole 
la care participă tot mai mulți 
locuitori. Brigada artistică de 
agitație ..Se mai tntîmplt și 
așa" (pregătită de tehnicianul 
Vasile Bitter) reflectă cu tot 
mai multă promptitudine via
ta minei și este prezentă 
'■ala de apel.

Dar activitatea artistică 
te doar o parte din sfera 
acțiune a clubului. Se mai 
aanizează dezbateri (..Absen
țele nemotivate, daună mate
rială pentru societate și pen
tru individ" în 6 mai ; „Sînt 
utilajele reparate în timp și 
de calitate ?“) cu tematică e- 
conomică la care participă mi
neri și cadre tehnice. Dar în 
această privință se pot face 
observații asupra diversității 
formelor organizatorico, limi
tate doar la expuneri și dez
bateri. Trebuie lărgită sfera 
organizatorică cu modalități 
diferențiate pe categorii (de 
vîrstă. de interese etc) Deo
camdată tematica se mărgi
nește doar la acțiuni în spri
jinul producției, etică profe
sională, popularizarea legilor, 
educație. Dar la Petrila tre
buie sondată populația cu mai

multă insistență pentru 
afla „temperatura" interese
lor spirituale.

Tot în cadrul clubului s-au 
restructurat și activitățile de 
cerc, foarte utile în sprijinul 
pe care-I dau diferitelor în
clinații manifestate. De re
marcat e cercul de speologie 
cu activitate îndelungată și 
bune rezultate. Mai recent es
te cercul de arte plastice, con
dus cu multă competență de 
Ladislau Schmidt, cu secții de 
sculptură și, în perspectivă, de 
metaloplastie. De curlnd în 
evantaiul cinecltiburilor din 
Valea Jiului se va înscrie și 
cel din Petrila.

Chiar dacă pînă acum toa
te aceste laturi ale activității 
duhului muncitoresc din Pe
trila n-au ajuns la un grad 
superior de organizare și ca
litate — care s-ar reflecta în 
afluența locuitorilor la club —- 

. există suficiente indicii ca
re susțin optimismul. Un ar
gument, cu bogate semnifica
ții, este înființarea cenaclului 
literar iar altul sprijinul pe 
care îl acordă în permanentă 
conducerea minei. Toată a- 
ceastă activitate, care a făcut 
un real progres în ultimele 
luni, își are rădăcinile în cu
noașterea și apropierea față 
de cerințele omului, în con
tactul mai bun cu realitatea.

La concursul „Dialog pe 
aceeași scenă" clubul din Pe
trila a prezentat formații ar
tistice de bună calitate în ca
re e cuprinsă însăși munca de 
zi cu zi. Același lucru trebuie 
realizat, mai pe larg, in la
tura educativă, de influența
re politico-ideologică în spi
ritul documentelor de partid. 
Se poate spune că acum clu
bul muncitoresc din Petrila 
și-a cîștigat personalitatea sa 
șl reprezintă o instituție care 
promovează o bună orientare 
în activitatea cultural-educa- 

, tivă și artistică.

O sete de lumină purtăm cu noi pe steaguri. 
Călăuziți pe drumuri de-a cronicilor fală. 
Un murmur ce se-nalță din zeci și zeci de praguri 
Cind amfora minciunii e putredă și goală.

Pe cumpăna dreptății așteaptă corbii-n stol 
Cu lacomele gheare ascunse sub stihare. 
Tămîia lor miroase a lene și alcool, 
Dar croncăne belșugul, din turle și altare.

Căci dorm la cirma țării, cu labele-n tezaur, 
Pisici orientale, vlsindu-se balauri.
Noi ducem sărăcia în colivii de aur. 

frunțile trindave le-mpodobim cu lauri.
Făgăduința toarce fuioare lungi de nour. 
In brațe se trezește al timpului îndemn. 
Apasă-atîtea veacuri pe coarnele de bour, 
Și-atitea raze bat în porți de lemn.♦

măsurăm hotarele cu plugul, 
să-ngropăm sub brazde pecețile tirane.

Din pravile și cruci s-aprindem rugul, 
Grămezi de idoli sparți și de icoane.

Valerlu BUTULESCU 
student

»

Brigada artistică 
printre mineri

Ieri după-amlază artiștii 
amatori din cadrul clubului 
muncitoresc din Lonea au 
prezentat două micro-specta- 
cole în sala de apel a exploa
tării miniere, la ieșirea din 
schimburi, cu brigada artis
tică de agitație „Cu luneta 
prin sectoare". Textul brigă
zii și-a extras substanța din 
viața economică a minei, 
din munca ce se desfășoară 
în fiecare zi.

— Știam despre Teatrul 
Valea Jiului" că a avut o 

perioadă de strălucire, cînd 
era apreciat atît de specta
torii de aici cît și în peisa
jul artistic teatral din țară, 
spunea actrița Paula Ionescu 
-Cristoloveanu Probabil 
că din cauza fluctuației de 
actori — proces pe care nu-1 
cunosc în amănunțime, dat 
fiind puținul timp de cînd 
mă aflu în acest colectiv — 
și calitatea spectacolelor a 
avut de suferit. Dar 
convinsă că vom 
vechiul prestigiu 
care este și un 
eficacității mesaitilui ideolo
gic. culturaî-edncativ pre
zent pe scenă.

Paula îane«c'i-Cristolovea- 
nu a absolvit Institutul 
de artă teatrală și cinema
tografică din București în 
1972 și a fost repartizată în 
colectivul Teatrului de stat 
..Valea ,TI"liii“ din Petroșani, 
unde Interpretează rolul 
principal — Corina, din pie
sa „Jocul de-a vacanța" de 
Mihail Sebastian. Am mai 
notat că a mai interpretat 
pe scena sălii „Casandra" 
rolul Magdalnnei din ..Șeful 
sectorului suflete" de Al ML 
rodan, .,Pădureanca" din 
„Sînziana și Pepelea" de V. 
Alecsandri si. la începutul 
acestei stagiuni, ne scena 
Teatrului din Brașov Viola 
din „A dousnrezccna noap
te" de

— Vă afiati la începu
tul frumoasei *i «n’noasei 
cariere de artist. Cu ce 
gînduri porniți pe acest 
drum 7

— Că artistul este în pri
mul rînd un cetățean Fie
care dintre noi, indiferent ce 
profesiune și-a ales, trebuie

să fim conștienți că societa
tea ne-a dat totul, prin ur
mare - e necesar să răspun
dem acestei încrederi, spe
ranțelor puse în noi. Cre
dința mea este că artistul e 
un cetățean, mai ales în tea
trul de astăzi, un teatru al 
ideilor, politic, militant. 
Teatrul e o tribună a ideilor 
timpului, cu o foarte pronun
țată funcție cultural-educa- 
tivă. /

— In ce fel considerați 
că puteți răspunde aces
tor imperative ideolo
gice și artistice 7

— Eu cred într-o artă ac
cesibilă omului, în care spec
tatorul să se regăsească cu 
toate întrebările, frămîntă- 
rile. speranțele lui. O artă 
pentru om. Părerea mea es- 

■te că teatrul din Petroșani 
trebuie să-și reoîștige spec
tatorii. Cum ? Cu o trupă 
înviorată și întinerită, cu un 
repertoriu variat. Publicului 
din Petroșani, și nu mima' 
lui, îi trebuie spectacole vioa
ie, tinerești, amuzante, ar
monizate ritmului de viată 
Anoi să existe o colaborare 
statornică cu regizori si 
tori prestigioși. Astfel, 
mul va veni cu plăcere, 
teatru, 
fioteste 
dincolo 
sonală,
deplin acord cu cerințele e- 
pocii.

De altfel, ultimele premie
re — „Casa care a fugit prin 
ușă“ de Petru Vintllă și 
..Jocul de-a vacanța" de Mi
hail Sebastian 
de autentică valoare, 
afirmațiile actriței 
lonescu-Cristoloveanu

premiere 
ale teatrului 
din Petroșani

La Teatrul „Valea Jiului", 
din Petroșani au început re
petițiile la două viitoare 
spectacole cu care se va în
chide stagiunea 1972-1973. 
Este vorba despre piesa „Fa
ta fără zestre" de A. N. Os
trovski, In regla iul Marcel 
Șoma și scenografia lui Vir
gil Popa. In distribuție — 
Eugenia Papalanl, Costln I- 
liescu, Alexandru Angheles- 
cu, Emil Schmidt, Paulina 
Codreanu, Alexandru Co
dreanu și alții. A doua pie
să, „Acul cumetre! Gurion" 
de William Stevenson, se 
montează de regizorul Ion 
Simionescu iar scenografia e 
semnată de Aurel Florea. 
lnterpreții personajelor sînt 
actorii Dumitru Drăcea, Au
rora Novăcescu, Ștefania 
Donca, Mircea Zabalon. Mi
hal Cllta, Mircea Pînlșoară.

mineri
în dialog

CU
scriitori

In palmaresul de acțiuni 
educative organizate de că
tre comitetul municipal Pe- 
troțanl al U.T.C. în ultima 
perioadă se înscrie șl recen
ta tnttlnire a tinerilor mi
nări de la căminul din Pe
trila cu scriitorii Constantin 
Georgescu șl Mihal Tunaru. 
La tnttlnire. cel doi scriitori 
au vorbit tinerilor despre 
proza lor, despre preocupări
le lor actuale șl de pers
pectivă in domeniul creației 
literare, despre rolul pe ca
re îl îndeplinește scrisul în 
etapa actuală. Concepută 
sub genericul „Mult e dulce 
și frumoasă", această acțiu
ne, la care au participat pes
te 40 de tineri mineri, a 
constituit un dialog viu, 
antrenant, intre scriitori și 
tineri, contribuind la spori
rea Interesului acestora pen
tru literatură, pentru frumos.

Pămînt slăvit
'W

Pămlnl slăvit ne esie glia 
Nepieritoare plămădire, 
încins de dragoste lierbinte 
Pentru veleaturi, moștenire 
La sinul cald de codru dacic 
Ne-am contopit cu munți, cu ape, 
Cînd ne — ocroteau, ca frate geamăn, 
l)in seva lor să ne adape. 
Căci am crescut cu piept de stîncă 
Cu piscul lor spre înălțimi! 
Cu ochi de vultur spre albastru 
Și cugetul In limpezimi. 
Cu dorul picurat în doină 
îmbrățișare tăinuită 
Cînd bărbăția prindtfihripi 
S-alegem (ara și iub.’â 
Pămlnt de flori și omenie 
Elanuri noi te-au primenit 
Te ■ cîntă-nsuilețita mare 
Și-un suflu cald, neostoit 
Veghează ramura de lauri 
Pe-a Miorițe-i temelii 
Ce-i integrăm subtil lignina 
Fecundele — intemperii 
Din rodnicii, de albă veghe, 
Ne dăruiești nectar și miere. 
Cu însușirile de veacuri 
Și-a năzdrăvanilor putere. ■

Dumitru NICHIFOR 
muncitor

In municipiul nostru, pe lin
gă case de cultură și cluburi 
muncitorești își desfășoară o 
pasionantă activitate grupuri 
de oineamatori. Sînt entuziaști 
cunoscători ai limbajului cine
matografic, care surprind pe 
peliculă și filme comprimate, 
munca din-clocaiități s-au arta 
interpretativă. S-au înființat 
cinecluburi la Vulcan și Petro
șani, la Lonea și Uricana. Dar 
prestigiul în această îndelet
nicire frumoasă vine abia du
pă un timp mai îndelungat de 
activitate. Iată de ce aureola 
de cel mai experimentat, ca
re are un palmares bogat în 
succese, aparține cineclubului 
„Amafilm" din Lupeni.

Intr-o dimineață de dumini
că urmăream cum în spațiul 
acestui cineclub se pregătea 
filmul „Șah", după o idee din- 
tr-o poezie a lui Marin Sores-

de prestigiu
cu, în regia lui Osc^r Simonis 
și imaginea lui Constantin Re- 
siga. Procesul de filmare era 
urmărit îndeaproape de Ov, 
Florescu, Iosif Iakab, Constan
tin Armeanu și Cornel Rusu. 
toți avînd mulți ani de activi
tate în cineamatorism. După 
cîteva!. zile păttisipau l*s« un 
festival al filmului de amatori 
organizat la Timișoara — 

«„«Secvență.-.,,- -țimișană".. . Din
tre cele 38 de cinecluburi, ca
re au prezentat 125 de filme, 
„Amafilm" a obținut cu „Eram 
copil" (scenariu de Oscar Si- 
monis după o poezie de Luci
an Blaga, imaginea Iosif Iakab 
și regia lui Petru Resiga) pre
miul III și cupa „Cel mal 
film cu calități poetice."

Nu știu cum este „Șah", 
numeroasele distincții ale 
neclubului cu care a fost răs
plătit în diferite manifes-

Ciclul tematic „Serile tine
retului petroșănean" inițiat 
de Casa de cultură din Pe
troșani și susținut cu regula
ritate, își propune să ofere ti
nerilor un program cultural- 
educativ complex, care să sa
tisfacă cerințele și exigențe
le fiecărui participant. Astăzi,

la ora 19,30, are loc o nouă 
ediție. Din cuprinsul ei — un 
program artistic susținut de 
formațiile ■ artistice (muzică 

V populară și ușoară,' brigada 
artistică de agitație) și, în 
continuare dans, muzică, mo
mente vesele.

O nouă întilnire cu scri
sul sadovenian: re
editarea cunoscutului 

roman istoric „Zodia Cance
rului sau vremea Ducăi Vo
dă" (ed. Eminescu), ce reînvie, 
într-o limbă de o rară frumu
sețe, frămîntâtul veac al 
XVIII-lea din istoria Moldo
vei. Noua ediție se adaugă ce
lor peste opt milioane de e- 
xemplare tipărite în ultimele 
două decenii și probează, o 
dată în plus, 
scriitorului intrat 
galeria clasicilor 
de pretutindeni.

exegeți ca Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga, Ion Ianoși, Cons
tantin Noica, Nicolae Balotă, 
Silvian Iosifescu sau Pascal 
Bentoiu, vor putea fi cunoscu
te, de asemenea, în seria „Sin
teze".

universalitatea 
de mult în 
români și

AlexandruNgniele lui
Philippide, cel care definește 
limba românească ca „un ad
mirabil instrument liric", se 
înscrie pe o nouă carte: 
„Puncte cardinale europene 
— Orizont romantic", culegere 
de eseuri, studii și articole 
care lansează o nouă serie a 
editurii Eminescu — „Sinte
ze". Tn „sumarul" acesteia fi
gurează cu precădere volu
me dedicate clasicismului și 
romantismului, pagini de lite
ratură comparată care plasea
ză fenomenul literar româ
nesc tn coordonate universa
le. Opere ale unor apreciați,

Noi apariții 
editoriale

sale, începind cu perioada 
dictaturii Batista și pînă azi, 
se prezintă cititorilor noștri 
prin romanul „Intr-un aseme
nea oraș", tipărit recent la e- 
ditura Univers. Personalita
tea acestui scriitor al Americii 
Latine e conturată într-o pre
față a lui Dan Munteanu, iar 
traducerea este semnată de 
Alexandru Samharadze.

Turneul ansamblului folcloric „Țarina"

PasVolumul iui Ion __
„Carto despre vremuri mul
te", tipărit nu de mult la e- 
ditura Eminescu, i se 
gă o nouă apariție — 
cari". Același scris 
volt, aceeași derulare 
comă a amintirilor — 
fac din Ion Pas unul 
cei mai buni memorialiști ai 
noștri — sînt prezente și în 
această carte.

Principalele studii estetice 
ale lui Antonio Gramsci, unul 
dintre cei mai influenți critici 
literari dintre cele două răz- 
boaie_ mondiale, au fost reu
nite în volumul „Scrieri ale
se" (editura Univers). Selec
ția textelor și traducerea a- 
parțin lui

Aflat în 
prin Valea 
ansamblul 
profesionist 
al municipiului Alba 
lulia, prezintă în pre
mieră, pe scena Ca
sei de cultură a sin
dicatelor din Petro
șani, miercuri. 23 
mai, orele 20, specta-

turneu 
Jiului, 

folcloric 
„Țarina"

colul de muzică popu
lară intitulat „Du-te 
dorule nu sta“. își 
dau concursul tinere
le și îndrăgitele solis
te Tina Ureche, Rodi- 

ca Oprița. Lia Iancu, 
talentații cîntăreți de 
muzică populară A- 
vram Deoancă, Cor
nel Muntean, Avram

Apolzan, instrumen
tiștii Ticu Iancu, Ghe- 
za Tlberiu, Adam La- 
zăr, Adam Gheorghe. 
Nicoară loan, Rădu- 
lescu Mircea, Mihai 
Eremle, Alexandru 
Barsony, life Szila- 
gy șl alți doinitorl șl 
rapsozi ai frumoase
lor melodii de pe a-

ceste meleaguri, care 
vor incinta și 
ta publicul 
prin măiestria 
terpretativă.

Conducerea 
cală a 
— sUb 
Jorului 
Drăcea.

I. 
corespondent

delec- 
local 

lor în-

muzi- 
spectacolului 

bagheta diri- 
Radu Mihail

CHIRAȘ,

țări de prestigiu sînt un argu
ment favorabil pentru calita
tea fiecărui film turnat de ci
neaștii lupeneni. Munca lor 
este prodigioasă și găsește nu
meroase teme în realitatea o- 
rașului, a economiei localită
ții. In acest sens s-au remar
cat peliculele „Susținerea as 
batajului cu plasă metalică", 
reportaj, și „Oprește banda 
Costică",.-filmul de ficțiune 
„Sens unic".

— Am organizat, spunea 
Oscar Simonis, și seri de cultu
ră cinematografică. Participan- 
ții, oameni de diferite vțrste 
și preocupări, au fost plăcut 
surprinși de aceste acțiuni ine
dite în Lupeni.

Dacă aceste acțiuni cultura
le ar fi organizate și susținute 
periodic, inițiativa, aflată deo
camdată la Început, ar fi deo
sebit de valoroasă sub aspec
tul educației artistice, al for
mării discernămîntului valoric 
în film. Dacă cineclubul „A- 
mafflm" e cunoscut și aprecr- 
at în tară, paradoxal, nu e cu
noscut decît restrîns în Valea 
Jiului. O situație similară au 
și celelalte cinecluburi. Au 
fost propuse, cu diferite prile
juri, două căi pentru ieșirea 
din acest cvasi-anonimat. Pri
ma — să fie proiectate filme
le cele mai semnificative in 
sălile cinematografelor, găsin- 
du-se și o modalitate de pro
iectare satisfăcătoare. O a do
ua — să realizeze filme repor
taj sau de popularizare pentru 
exploatările miniere. In a- 
ceastă privință, doar tovarășul 
Constantin Năstase. președin
tele comitetului sindical de Ia 
E.M. Lupeni, a arătat entuzi
asm și a promis sprijin.

Peste cîteva zile, în 26 și 27 
mai, la Lupeni va avea loc 
festivalul „Amafilm” cu parti
cipare din toată țara. Organi
zatorii și-au propus ca această 
manifestare să fie un stimulent 
pentru cineaștii amatori și în 
ridicarea conținutului artistic, 
educativ, social și tehnic al 
filmului.

Titus Pârvulescu.

adau- 
„evo- 

dezin- 
mol- 
care 

dintre

O marcantă personalitate 
literară cubaneză, Lisandro 
Otero, care oferă prin întrea
ga lui operă o frescă a țării

Iubitorii cărții
pot urmări
ța unor mari pictori venețieni 
ai secolului al XV-lea — Ti
tian, Tintoretto, Veronese, Lo
renzo Lotto Giorgione, An
drea Balladio, Jacopo Bassa- 
no — prin intermediul unei 
interesante cărți „Proces pen
tru erezie" a scriitorului și gra
ficianului italian Neri Pozza. 
Traducerea : Eugen B. 
rian.

de artă
momente din via- ce plinge mama ?

roman de Ion D. Sîrbu
Cunoscut mai ales ca dra

maturg („Frunze care ard", 
„Arca bunei speranțe", „în
toarcerea tatălui risipitor" și 
altele), Ion D. Sîrbu ne prezin
tă acum și un roman — „De 
ce plînge mama Originar 
din Petrila, scriitorul a cunos
cut în profunzime viața mi
nerului. Iată de ce în toate 
lucrările sale literare, minerul 
e mereu prezent și apare în 
diferite Ipostaze.

„De ce plînge mama sub
intitulat „roman pentru copii 
și părinți", este o carte a că
rei acțiune se petrece tot în 
Petrila. Ca gen face parte din 
literatura pentru copii, necon
vingător reprezentată la noi 
și aceasta din cauza dificul
tăților de a surprinde toate 
mișcările sufletești ale copilu
lui, complicatul raport în ca
re se află el față în față cu 
lumea pe care o percepe în- 
tr-un fel personal. Structura 
romanului este simplă și li
neară — este format din mal 
multe capitole care, 
pot forma tot atîtea 
sau povestiri. Ceea ce le uneș
te și dă unitate de roman es
te periplul personajelor.

Caractăriâtica principală a 
literaturii pentru copii este 
substanța educativă, moraliza
toare. Ion D. Sîrbu, conștient 
de această finalitate, își de
numește cartea „roman pen
tru copii și părinți". Și autorul 
își îmbracă această substanță 
într-o formă liferar-artistlcă 
de bună calitate, ceea ce face 
ca romanul să fie citib cu in
teres și plăcere.

NOTE DE

separat, 
nuvele

tizați sufletește de această în- 
tîmplare, resimt lipsa mamei, 
a căldurii familiale. Și de a- 
ceea vor pleca în căutarea ei 
Pînă aici autorul rămîne pri
zonier al terenului 
— moralizator care, 
nuare, va rămîne 
mai greu sesizabil.
Ligia, pentru a ajunge la ma
ma lor, poposesc la toate ca
banele din partea estică a Văii

străveziu 
în conti- 
subsidiar. 
Radu și

LECTOR
O familie trăiește armonios 

în Petrila pînă la un moment 
cînd tatăl, muncitor foarte 
bun la uzină, cade în 
patima beției. Intervin neînțe- 

familie, care se a- 
și culminează cu 
mamei la Obîrșia 
cu un frate ai ei. 
ce se petrece este

legeri în 
gravează 
plecarea 
Lotrului, 
Tot ceea 
văzut prin prisma băiatului, 
Radu, pionier, care-și observă 
părinții și sora, Ligia. Eveni
mentul se petrece în vacan
ță. Cei doi copii sînt trauma-

Jiului și ascultă cu uimire fel 
de fel de povești și întîmplări, 
una mai plăcută decît alta. Și 
astfel ajung la Obîrșia Lotru
lui unde sînt întîmpinați de 
părinți, tatăl reprimîndu-și 
patima.

„De ce plînge mama ?“ es
te un adevărat poem al armo
niei familiale și al munților. 
Ion D. Sîrbu înțelege omul de 
Ia munte și se dovedește un 
povestitor de mare clasă, a- 
propiat de stilul sadovenian. 
In partea a doua a romanu-

lui (cea mai izbutită sub as
pect literar) fiecare capitol 
este o povestire captivantă 
(„Intîmplare cu o ursoaică", 
„Povestea clopoțelului". „De 
ce-i alb părul Magdalenei", 
„Povestea iezerului" etc.)

Stilul romanului e curgător, 
pe alocuri cu o pronunțată 
notă de moralitate și vizuali- 
tate, cu descrieri frumoase, 
realizate cu mijloace simple
— frazele scurte. Astfel, au
torul reușește nu numai să 
concilieze două laturi opuse
— cea didactic — moraliza
toare cu arta literară —, ci să 
creeze o carte despre copi
lărie, despre modul cum co
piii ne judecă și ne aprecia
ză faDtele și comportările.

„De ce plînge mama ?" 
Ion D. Sîrbu este o carte 
excepție pe care o citim 
folos literar și moral. Este
roman contemporan prin pro
blematică, care cuprinde în
tr-o unitate deplină poezia 
vieții și poezia călătoriei în 
munți, care împletește perma
nent ficțiunea cu realul.

de 
de 
cu 
un

Răzvan ISTRATESCW
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Exemple de neutilizare a 
dotării mai pot fi date. Ne 
mai limităm la unul singur, 
mai exemplificativ, de la 
mina Uricani: în stratul 15, 
complexul ftiecanizat OMKT 
introdus în mină cu un an, 
a condus la obținerea unor 
productivități scăzute (sub 
nivelul celor realizată fără 
mecanizare) în condițiile u- 
nui preț de cost cu mult de
pășit.

Ce e de făcut ? Pot fi e- 
vitate neajunsurile ivite din 
introducerea de utilaje î- 
nadecvate ? Socotim că da ! 
Aceasta cere însă, o temei
nică fundamentare a soluți
ilor tehnice adoptate, o va
lorificare deplină a întregu
lui potențial de concepție și 
creație tehnică 
specialiști din 
tați vădite cu 
alte prilejuri.

organizare, prin respectarea 
ciclurilor, munca îh salturi 
poate fi evitată, ca și lu
crul în zilele de duminică, 
ca și avariile, defecțiunile 
și atttea alte anomalii ivite 
din nesupravegherea și ne- 
coordonarea corespunzătoa
re a procesului de producție.

3- Unui cadru de spe
cialitate din industria 
carboniferă nu-i pu

tem comunica prea multe nou
tăți pe tema atît de cunoscu
tă a cointeresării materiale a 
salariaților, în afara celor 
știute pînă acum. Și nici chiar 
șefilor de brigadă sau mun-

• *

a cadrelor de 
bazin, cali- 

prisosință în

— Nu e prima dată 
cînd în coloanele zia
rului facem loc trată

rii problemei neritmicității. 
cînd facem loc neajunsurilor 
datorate muncii în salturi, 
a „lucrului" în zilele nelu
crătoare, a numeroaselor a- 
varii, defecțiuni înlănțuita 
într-un adevărat cerc vicios 
(„Nu facem revizii pentru 
că lucrăm duminică" — „lu
crăm suplimentar f^ndcâ u 
tilajele „ne lasă" !) Sînt de
ficiențe aîe organizării pro
ducției !

Știm cu toții: a conduce, 
înseamnă a prevedea ! Dar, 
cum se împacă această ce
rință cu situația creată la 
mina Vulcan, unde, tre-rrea 
la un nou flux de transport, 
care ar fi trebuit să se ma
terializeze, din primele zi 
le, cu noi sporuri de produc- 
ție, este soldată cu... pier
deri ? Asigurarea din timp 
a personalului calificat ca
re să deservească Circuitul 
de transport și îndeosebi pu
țul cu schîp, ar fi prevenit 
pierderile de producție. Dar, 
aceasta s-a făcut tîrziu. Deci, 
contrar cerinței de „a pre
vedea" a cărei valoare a 
fost de atîtea ori confirma
tă de practică. Putem con
chide t și îa Vutcan, a con
duce trebuie să însemne a 
prevedea I

Din cuvîntul tovarășului 
Emil Muru, directorul minei 
Vulcan, ca si din constatări 
anterioare, știm că la aceas
tă unitate există reale preo
cupări pentru întronarea u- 
nei organizări judicioase a 
producției. Dar. după cum 
s-a arătat în concluziile șe
dinței comune, Ia această 

’tiune sînt chemați feți spe
cialiștii minei. Dacă organi
zarea nu funcționează ire
proșabil. înseamnă că unul 
sau mai mulți specialiști au 
lăsat lucrul pe seama con
ducerii. Nu conducerea tre
buie să înlăture toate nea
junsurile. nu conducătorul li
nie al exploatării trebuie 
să supravegheze executarea 
unei lucrări. să asigure res
pectarea întocmai a unor 
norme tehnice. Iată o cerin
ță valabilă și pentru alte 
exploatări: la buna organi
zare a lucrului trebuie , să 
concure. deopotrivă, toți 
factorii de conducere, de la 
toate nivelele. Printr-o bună

citdrilor. Cointeresarea este 
o pîrghie la fel de esențială 
în creșterea productivități) 
muncii, un factor de influen
ță ce nu poate fi neglijat. Dar, 
rezultatele obținute, la aproa
pe toate exploatările miniere, 
reflectă insuficiente preocu
pări pentru folosirea ei. deno- 
tînd că și pe 
xistă rezerve 
cate

In prezent, 
iile de salarizare prevede largi 
posibilități ca cei merituoși 
să fie promovați, prin reduceri 
de stagiu, în categorii supe
rioare de încadrare, să li se 
acorde trepte superioare de 
salarizare, sau să fie recom
pensați din fonduri special 
constituite. In aceeași măsu
ră, legislația prevede ca o o- 
bligație a conducătorului pro
cesului de producție, diminua
rea salariului tarifar de în
cadrare, proporțional cu gra
dul de realizare a sarcinilor 
proprii de serviciu, salariați- 
lor care nu le îndeplinesc.

Cu toate acestea; regia „nu 
merge 1“ Cînd lipsește un me
canic (e vorba de absențe ne
motivate) suferă mai multe 
abataje. Se pare că aregia" nu 
a preluat sarcinile de servi
ciu Ia nivelul și ritmul im
puse de programul de lucru 
de 6 ore. Multe soluții propu
se de mineri privind cointe
resarea regiei, întîrzie să fie 
soluționate, să fie aplicate în 
practică. Ne rezumăm să a- 
mintim posibilitatea condițio-'

această linie e- 
încă nevalorifi-

legislația pe 11-

★

nării directe a salariilor rea
lizate de muncitorii deser- 
venți, cu rezultatele locului 
de muncă deservit, situație 
care ar conduce la creșterea 
responsabilității acestora în 
rezolvarea sarcinilor proprii.

4- Din cuvintul multor 
vorbitori a rezultat o 
concluzie: în privința 

rezervei de cadre, de munci
tori calificați capabili să mînu- 
iăscă utilajele noi, de mare 
complexitate, să realizeze per
formanțe ridicate, situația e 
îngrijorătoare. Procesul de
producție se bizuie, în mare 
măsură încă, pe cadrele cu

«•

• •

uneori, 
a qru- 

efect 
dăună- 

de a

activitate îndelungată, forma
te în urmă cu mai multi ani. 
Nu se întrezăresc, într-o per
spectiva apropiată, noi condu
cători. la nivelul grupelor; 
pregătirea practică a absolven
ților școlilor de calificare la
să de dorit; nivelul de școla
rizare nu concordă cu preve
derile minimale ale nomencla
torului de meserii. Iată că din 
nou ne întrebăm : ce e de fă
cut ?

In mod paradoxal, 
cointeresarea materială 
pelor s-a soldat cu un 
contrar, neașteptat și 
tor: a crescut interesul
presta posturi în zile nelucră
toare (plătite cu spor de sută 
la sută), în dauna lucrului rit
mic, din timpul săptămânii. Es
te vorba de postul cunoscut 
în limbajul minerilor sub o de
numire plastică — postul „cu 
Căciulă".

Dar, dacă privim lucrurile 
prin efectul realizat înțelegem 
că, sub aspect organizatoric și 
sub aspectul economic de an
samblu, înseamnă un fel de 
„a ne fura singuri căciula".

Pe tema atît de vastă a uti
lizării efectivelor sînt multe 
lucruri de spus. In mare parte, 
ele au fost reliefate în cadrul 
ședinței de maj mulți vorbitori 
— între care, în mod deosebit 
de către tovarășul Vasile Ciri- 
peru, directorul minei Lupeni. 
Faptul denotă că există preo
cupări pentru ca și pe linia 
calificării si utilizării rationale

★
Pentru înțelegerea obiectivă a multor 

semnalări critice, făcute in rindurile de mai 
sus, sînt necesare citeva preciiări pe care nu 
intirziem să Ie facem :

Am insistat asupra relatării neajunsurilor 
care frinează dinamica productivității mun
cii, deoarece ni se pare esențial să tratăm 
îndeosebi ceea ce trebuie făcut și nu atit 
ceea ce s*a făcut. Sint cunoscute și apreci
ate eforturile, potențialul de muncă, pricepe
rea și hărnicia colectivelor de muncitori, in
gineri și tehnicieni din cadrul exploatărilor 
miniere, pasiunea și dăruirea cu care nu
meroși salariați contribuie tot mai activ la 
realizarea exemplară a sarcinilor de plan. 
Rodul acestor calități este materializat în 
îndeplinirea planului pe primele patru luni 
ale anului. Dar, viața ridică în fața acestor 
colective sarcini și mai mari, cărora trebuie

• Tovarășul CONSTANTIN tVANUȘ 
din Lonea ne-a relatat faptul că la com , 
piexul cooperativei din Lonea se așteaptă 
mult ora deschiderii, că nu există pc ușă 
orarul ceasornicăriei. Ne propune să în
trebăm conducerea cooperativei „Unirea" 
de ce pe ușa secției de reparat ceasuri de 
la complexul Lonea nu este afișat pro 
gramul. Vă răspundem solicitării, tov 0 
Ivănuș întrebînd la rîndul nostru con
ducerea cooperativei. De ce?

• E. RUSAN, Lupeni. Aveți dreptate, 
multe „mărunțișuri" foarte trebuincioase 
lipsesc uneori din magazine Privind e 
nele articole (din bumbac) situația e ace 
eași, dar aceasta nu scuză conducerea 
O. C. L. Produse industriale Petroșani de 
absenta pe piață a unor articole Cît des
pre faptul că plinea albă nu ajunge în 
cartierul Ștefan, tovarășii din conducerea 
O. C. L. Alimentara și I.M.P.P trebuie să 
aibă un cuvînt de spus I

• PETRE PÂNDELE, Petroșani. Aveți 
dreptate, chioșcul pentru desfacerea pîi 
nil din Hale (Petroșani) ar fi stat mai 
bine acolo unde era decît... în aer liber 
unde, și pentru cetățeni și pentru., pîine 
nu-i locul cel mai indicat. Desigur, ar fi

R E E
(Urmare din pag 1)

tru-na din seri ajunge la cămi
nul de nefamiliști unde locuia 
doar cu un pantof în picioare, 
celălalt pierzindu-l pe traseul 
parcurs de la restaurantul „Pa- 
■îngul" plnă la cămin, că altă
dată, după ce și-a făcut „pli
nul", se „odihnește" intr-o 
grămadă de cărbune de unde 
i-a tost ușurat buzunarul de 
cîteva sute de lei și, în sfirșll, 
de desele amenzi ce i-au fost 
aplicate de către organele de 
miliție pentru provocarea de 
scandaluri. Amintim de aseme
nea de sumele de bani infime, 
in raport cu ciștlgul, pe care 
le trimitea lunar acasă famili
ei O facem pentru a releva 
cum și la această unitate mi
nieră noul angajat continua să 
rătăcească pe un drum greșit 
Dar tovarășii de muncă căi ca- 
re-l cunoșteau pe N. B. 
l-au lăsat să alunece mai 
dine in prăpastie. Nu erau 
loc mulțumiți de atitudinea 
fafă de muncă șl viată, de
Iul cum ișl duceau traiul, și de 
aceia ei s-au hotărît să-l 
jute. Și au reușit 
ceea, astăzi, cînd 
tîlnește pe stradă 
colegi de cameră 
CULIȚA BOBIU
HRECINIC, cu administratorul 
de aici, VASILE DOBRE. se 
simte datăr cu un cuvînt de 
stimă și de mulțumire pentru 
sfaturile pline de omenie pe

nu 
a- 
de 
lui 
fe-

a- 
a-Poate de

N. B. se in- 
cu foștii iui 
din cămin, 
și AUREL

a efectivelor să se determine 
creșterea productivității mun
cii, și, prin aceasta, sporirea 
producției de cărbune. Dar 
„viteza de avansare" în asi
gurarea cu cadre calificate es
te sub cea impusă de ritmul 
de creștere a sarcinilor de 
producție. Dacă alți factori de 
influență — mecanizarea, or
ganizarea și conducerea pro
ducției, cointeresarea — sînt 
priviți și prin prisma sarcini
lor de plan sporite ale trimes
trului IV, din acest an, și ale 
anilor viitori, calificarea este 
scăpată din vedere, nu este 
privită în perspectiva ei, în 
strinsă corelație cu dinamica 
producției. Și e rău, foarte 
rău.

5- Sînt puține adunările 
în care nu este discu
tat subiectul disciplină. 

Dar, în limbajul devenit pro- , 
priu acestor adunări, subiectul 
a devenit intitulat „indiscipli
nă". Aceasta e, oare, starea 
generală ? Nicidecum I Doar 
atît că, deși în minoritate, ca
zurile de indisciplină, prin e- 
fectul produs, atrag atenția cu 
mai multă putere decît întrea
ga stare disciplinară. Mai mulți 
vorbitori, între care Carol 
Schreter, directorul minei U- 
ricani, Gavrilă David, președin
tele Consiliului municipal al 
sindicatelor, Vasile Ciriperu, 
directorul minei Lupeni, 
ghin Popa, Ionel Cazan 
Gheorghe Feier, secretari 
comitetului municipal 
partid, și alții, au subliniat 
cesitatea întronării unei < 
gențe ferme față dc abaterile 
de la disciplină, a eliminării, 
din practica vieții, a oricăror 
îngăduințe excesive față de 
salariații recalcitranți. îngădu
ința la care ne referim, este 
un deserviciu adus colectivi
tății, un rabat acordat indisci
plinei.

Dar, nu numai acum s-a sub
liniat această necesitate, ci 
și în alte rîijduri. In acest 
sens nu s-a spus nimic nou, de 
către conducătorii de exploa
tări, despre motivele pentru ca
re nu este curmată îngăduința. 
Ceea ce am înțeles ca o preci
zare fermă este faptul că în
găduința excesivă devine și 
ea o abatere, un act de indis
ciplină.

înțeleasă în complexitatea 
ei, disciplina presupune nu nu
mai prezenta la serviciu, ci 
participarea responsabilă, con
știentă la efortul colectiv, în 
care sens organelor și organi
zațiilor de 
ale U.T.C. 
multiple.

Multiple, 
cute !

Lo-
i Și 

ai 
de

ne- 
exi-

partid, sindicat și 
le revin sarcini

dar nu... necunos-

★
să li se răspundă printr-o mobilizare continuă, 
prin valorificarea la un nivel superior a po
tențialului tehnic și de gindire creatoare al 
exploatărilor. Sporirea producției de cărbune 
trebuie realizată prin creșterea productivității 
muncii în abataje, dar nu pe seama intensi
ficării efortului fizic, ci a efortului de gindi
re, de organizare științifică a muncii, prin 
măsuri și soluții de înaltă concepție tehnică 
de care cadrele tehnice din bazinul carboni
fer al Văii Jiului sint capabile. Toate aceste 
atribute sint trăsături definitorii ale unei eco
nomii moderne, orientate spre eficiență, în 
contextul unui accentuat caracter intensiv al 
întregii activități de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate - operă la 
care și colectivele miniere din Valea Jiului 
sinte chemate să-și aducă o contribuție 
valoroasă.

fost și alte soluții mai raționale decît cea 
aplicată. Să sperăm că cei în drept — con
ducerea O. G. L. Alimentara — vor me
dita la această problemă soluționînd-o în 
alt mod.

• M. LUGIAN, Lupeni. Sînt întemeiate 
sesizările dv. referitoare la ..garsoniera 
mițitea/ Ce stau familiști în ea“. Situa
ția se va schimba pe măsură ce se vor 
da în folosință noi apartamente în care 
vor fi repartizate și familiile ce locuiesc 
în garsoniere, lăsîndu-le pe acestea pentru 
nefamiliști.

NIRE a- 
a- 
în

în
a

care ei i le-au dat atunci, 
clipele de cumpănă, cînd 
tost nevoie pentru a-l readuce 
pe calea cea bună.

Cu atit mai mult trebuie să 
mulțumească inginerului AN- 
GHEL, maistrului LUPU, șefu
lui de brigadă, T AT AR, ca și 
tuturor celorlalți ortaci din 
brigada unde muncește pentru 
că au făcut tot ce le-a stat in 
putință ca el — N B. — să nu 
se simtă dingur, părăsit, con
vinși că poate fi 
pentru tamille, colectiv, 

cum cazul 
cunoscut 

și de 
sectorului 

a-l

sens ai vieții. Și dacă toate 
ceste lucruri s-au întîmplat 
ievea, aceasta se datorește 
primul rînd faptuluj că în co
lectivul minier de la Livezeni 
s-au găsit oameni inimoși ca
re să-1 ajute pe N. B., au acți
onat la timp și cu perseveren
ță pînă la revenirea 
demnitatea de om.

Excursie 
la Costești

Comitetul municipal Petro
șani al U.T.C., organizează, 
in ziua de 27 mai 1973, o ex
cursie la Costești în scopul 
participării unui număr cît 
mai mare de tineri din Va
lea Jiului la tradiționalele 
manifestări culturale ce au 
loc aici. In cadrul celei de-a 
V-a întîlniri de la Costești 
va avea loc o evocare istori
că intitulată „Vorbește isto
ria pămîntului românesc", o 
gală a laureaților festivalu- 
lui-concurs „Voci tinere" do
tat cu trofeul „Costești 1973". 
De asemenea, cu acest prilej 
ansamblurile folclorice 
județelor Hunedoara și Bihor 
vor susține spectacole artisti
ce, se va asculta muzică de 
promenadă, se vor vizita ce
tățile dacice „Costești" și 
„Blidaru", vor avea loc dife
rite jocuri sportiv-distractive.

Transportul, dus și întors, 
se va asigura cu autobuze 

„ costul pentru o 
lei din 
Lupeni, 
lei din
Se pot 
partici- 
agenția 

Petroșani și Ia comi
tetele U.T.C. orășenești 
localitățile respective.

ale E.G.C., 
persoană fiind de 49 
Uricani, 46 lei din
44 lei din Vulcan, 40 
Petrila și Petroșani, 
iace înscrieri pentru 
parea la excursie la 
B.T.T.

ale

tradițiile ? acumprea ușor
(Urmare din pag. 1)

edilitar-gospodărești de a în
treprinde neîntîrziat acțiuni, de 
redresare a situației precare 
existente în momentul de față.

Pînă acum câțiva ani parcul 
„dr. Petru Groza" din Petriila 
întrunea condițiile necesare, 
de a oferi unele posibilități de 
odihnă și recreere locuitorilor 
din acest oraș. Starea în care 
se află acum nu lasă însă să 
se întrevadă prea multe 
dalități în acest sens si 
perspective prea mari de 
feri în viitor minimul de
diții necesare unei satisfaceri 
adecvate a nevoilor de odih
nă și recreere a populației. 
Băncile sînt incomode — dc 
fapt miște scînduri simple sus
ținute pe două suporturi, — 
cele care existau cu cîțiva ’ani

mo-
nici

a o- 
con-

în urmă aioi, au fost luate 
mutate în spațiile verzi 
preajma cartierelor orașului. 
Tot aici există o tonetă a a- 
limentației publice, care stă. 
inexplicabil, nefolosită de la 
înființarea ei. Notabil totuși 
terenul de tenis bituminizaț a- 
flat în perimetrul parcului ca
re după finalizarea unor lu
crări, care se mai execută în 
momentul de față, va ofer' 
condiții propice de practicare 
a sportului-alb.

O amenajare cu mai 
simt gospodăresc i-ar 
poate parcului aspectul pe ca- 
re-1 avea odinioară, cînd 
sub ciuperca din mijlocul 
cestuia, în după-amiezile 
minicalc răzbăteau acordurile 
muzicii de promenadă execu
tate de fanfara minerilor. De 
ce oare se pierd atît de ușor 
tradițiile ?

mul' 
reds

de
a- 

du

într-un loc apele „s-au 
limpezit", l__ ____ T

„bâltesc"
In parcul din Petroșani, 

flat în vecinătatea Casei 
oaspeți a Centralei cărbunelui, 
de nenumărate ori am avut 
prilejul să vedem recipientele 
de gunoi „pline ochi" cu tot 
felul de resturi care nu sînt 
ridicate în mod regulat de an- 
gajații salubrității. ~ 
atribuțiile acestora 
„stârnirea" prafului 
tera principală ■ a 
Fiindcă tot a venit 
parcuri, ce se mai 
proiectul de amenajare a unui 
asemenea spațiu de recreere 
în pădurea de brazi de pe 
dealul institutului ?

Se mai află oare, în atenția 
edililor orașului ? Căci pînă 
acum n-am reușit să aflăm ce
va concret în acest sens. Și 
de cînd așteaptă locuitorii a- 
cest lucru care le-ar înlesni o 
„evadare" în natură, -la numai 
doi pași de oraș ?

Nu știm de ce, dar mi-a ve
nit în minte replica unui șugu
băț — ce asistase împreună cu 
noi la o discuție legată de a- 
ceastă problemă a preconiza
tului parc din pădurea de co
nifere 
cu versurile din 
zicală 
plopul 
fi mici

Veniți la 
dar nu

Locuitorii orașului Vulcan 
au motive să fie mîndri de 
„Brazii" lor. Și de ce nu ? 
Iarbă, brazi, măsuțe din beton 
(în ciuda celor obișnuiți să le 
încresteze), restaurant cu gră
dină. Bazinul de înot, terenu
rile pentru practicarea sportu
rilor (tenis de masă — în 
cîmp ? — volei, fotbal) toate 
sînt în... intenția comitetului 
executiv al consiliului 
Iar Vulcan.

...„Brazi" este de pe 
un foarte plăcut loc de 
ment, pentru care gospodarii 
Vulcanului merită din plin la
udele. Veniți la „Brazi" ori- 
cînd... dar nu acum... ci după 
ce „intențiile" despre care ne 
vorbeau tovarășii de la Con
siliul popular, vor prinde via
tă. Asigurări sînt pentru luna 
viitoare. Pînă atunci, amatorii 
de aer și soare se vor mulțumi 
cu unitatea T.A.P.L. al cărei 
program este permanent, în 
rest ce oferă... natura.

popu-

acum 
agre-

Dar, orașul Vulcan nu se li
mitează doar la un loc de a- 
grement... In cartiere mai sînt 
două terenuri de sport simple, 
un ștrand. E drept că-i lăsat 
în paragină, că bazinul e de
teriorat. Nici vorbă ca în zile
le acestea să-și primească a- 
matorii de înot.

Practic, locul de agrement 
mai sus menționat, așa cu cît 
oferă la ora actuală, iar pen
tru locuitorii Paroșeniului 
ștrandul — sînt punctele- de 
atracție ale orașului. Desigur 
acestea nu pot satisface diin 
punct de vedere al capacită
ții și amenajării. Numai ștran
dul din Sohodol care sinqur 
nu poate primi toți amatorii a 
fost amenajat cochet, grație 
termocentralei care îl patro
nează ; au trecut aproape trei 
săptărgîni - de cînd s-a des
chis, bucurîndu-se de apreci
ere și mulți, foaTte mulți vizi
tatori.

E buna și faleza... Jiului
Ștrandul din Lupeni ne-a pri

mit în haină primenită cu gri
jă. Totul curat, cabinele, 
curdle pentru copii proaspăt 
vopsite. Un bazin era plin cu 
apă iar celuilalt tocmai i se 
făcea un „duș" înainte de a 
fi umplut... Preparația, care pa
tronează această „oază" 
în Vale, manifestă ca 
deauna mult interes 
ceea ce va trebui să 
ștrandul, pretențiilor populației 
(ne-a venit în 
jalnică a altor 
le).

Dacă pentru 
are nota zece, pentru restul, 
nota scade mult. Actualmente 
nici unul din cele două locuri 
de agrement nu-și merită de
numirea. Mai întîi că „V-Sud“ 
e acum șantier (de ce tocmai 
acum cînd ar trebui să fie 
gata?) iar „Brăița" ca și cadrul 
natural, e minunat, dar atît

o
se

cu un chioșc 
scenă pe care

jo-

unică 
întot- 

pentru 
ofere

minte imaginea 
bazine din Va

bazin Lupeniul

T.A.P.L., și 
doar copiii

Mai bine
decît

recuperat 
socie- 

N.B. 
tndea- 
către 

minier 
'____  readuce

cît mai lepede pe făgașul cel 
bun, aceasta a discutat cu el 
așa cu de la om la om. Așa 
i-a cunoscut metehnele și a 
putut lua măsurile ce se im
puneau. Nu peste mult timp 
N B a primit apartament la 
bloc, și-a adus soția și copiii 
de la tară, și-a aranjat aparta
mentul cu tot ceea ce e nece
sar unei vieți civilizate, a pro
mis tuturor că e hotărît să 
persev ereze pe un drum nou 
in viată, că o să devină OM.

late. Si 
u fost 
ptoape 
conducerea 
Livezeni? pentru

u trecut de atunci mul
te luni de zile și în 
viafa acestui om, a fa- 
sale, se observă intr-a
ri transformare radicalii,

miliei
devăt 
o armonie cu adevărat famili
ală, o revenire in adevăratul

joacă, nu se poate pretinde că 
Brăița e loc de agrement. Că 
în viitor vor arătă altfel, 
posibil. Noi însă ne limităm 
'a timpul prezent.

Orășelul permanent al copi
ilor (la Lupeni există așa ce
va) este totuși sărăcăcios și 
neatrăgător, terenurile simple 
de sport. în cartiere, sînt pu
ține la număr și neîngrijite; 
iar parcurile — pentru că în 
oraș sînt trei părculețe — te 
primesc proaspete, pline de ver
deață, cu bănci suficient^, cu
rate ; doar florile cam lipsesc... 
Probabil e prea devreme, încă 
n-au înflorit. Și cam atît. Nu
mai ștrandul răspunde pe de
plin exigentelor, pretențiilor. 
Dar nu-i destul. Cu un ștrand 
nu se face... agrement, nici nu 
poate... „scălda" tot orașul. 
Dar lupenenij se vor bucura 
de viitoarea „Vale de Pești" la 
care visează mulți din aceia 
care se mulțumesc deocamda
tă, cu faleza... Juilui. Norocul 
lor...

e

mai devreme
prea tîrziu

_.............. — Am concluziona noi, parafrazând puțin răsturnată ideea 
.-i-g .    cu factorii de răspundere, pe temaII) altUl abordată ițpstru șț anume aceea cȘ,.^ mai bine

în nepăsare ■ ■
a- 
de

Oare în 
intră doar 
de pe ar- 
orașului ? 

vorba 
aude

de
cu

care aducea parcă 
năstrușnica 

populară: „cînd o face 
mere 
chiar

și..." Ei, doar n-o 
așa !

★

că în sfârșit după atî-
„soroace" 

făcut

Iată 
tea tergiversări și 
prelungite, edilii s-au 
„luntre și punte" și-au dat în
folosință multașteptatul lac de 
agrement din extremitatea nor
dică a cartierului Aeroport. A- 
cum, în această privință,

sfîrșit, apele s-au „limpezit". 
Sînt aici bărci și hidrobicicle
te care oferă posibilitatea 
plimbării celor mici și mari, 
..pe întinsele ape". Dar ne în
trebăm — oare noaptea, aces
te ambarcațiuni sînt păzite de 
cineva ? De ce ? Pentru că în 
seara zilei de 17 mai, un grup 
de „viteji" de prin cartier, în
tr-o veritabilă tentativă de... 
abordaj „corsăresc" se trudeau 
să smulgă din chingile lor, 
pașnicele ambarcațiuni trase 
ia debarcader. Și asta doar du
pă două zile de la inaugurare...

*
Tot în acest cartier se a- 

nunța încă de anul trecut des
chiderea ștrandului cu apă 
termofiicată. Dar nici pînă în 
prezent lucrările aici nu sînt 
terminate. O paragină totală 
domnește peste tot. Și ne a- 
flăm doar în praqul deschide
rii sezonului estival. Oare 
cînd vom avea prilejul să 
consemnăm o stare de lucruri 
care să argumenteze cît de cît 
rațiunea construirii acestui loc 
de agrement estival. Sperăm 
că preocupările factorilor răs
punzători de construirea aces
tui ștrand nu vor mai „stațio
na" prea mult timp. Căci pî
nă la ora raidului nostru aces
tea se pare „că au intrat la a- 
pă“, în loc ca ele că „curgă" 
spre oferirea posibilităților 
matorilor de acest
trecere a timpului liber în 
lele călduroase ale
tre cît mai curând... în apa a- 
cestor bazine.

fel de

■

■■

■
■■

■■■■
■■M
■

mai tîrziu decît niciodată".
L« Petica păW va fi aftienajat, la P’etfibș&iVse va face 

un ștrand, dealul Institutului va deveni un minunat parc, 
lai peștera Bolii se va amenaja peștera... La Vulcan se va 
amenaja bazinul de la Brazi, se va face și un stadion și un 
oraș permanent al copiilor. De asemenea, la LUpeni se vor 
amenaja cu tot dichisul zonele de agrement, orășelul co
piilor, parcul ..Tineretului".

Totul se va face, „vom face", „avem în intenție", „preco
nizăm"... Dar pînă acum ce s-a făcut ? Vara, se apropie. 
De ce așteptăm întotdeauna 

facem totul în grabă ?
Dacă sînt niște bazine în 

ce le lăsăm in paragină și nu 
și în celelalte puncte de agrement e timpul ca 
cetățean să pună umăr lingă umăr, să ajute prin mMncă 
patriotică la amenajarea cît mai rapidă a locurilor de 
odihnă. Căci, tot noi ne vom bucura de ele. Iar gospodarii 
consiliului popular să dea tot concursul, să coordoneze 
direct amenajarea zonelor de agrement, avînd fn vedere 
mai ales sarcinile lor multiple în acest sens desprinse din 
hotărirea adoptată de Plenara C.C. ai P.C.R. cu privire la 
dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului.

S-a obișnuit a se face totul pe jumătate ; facem bazinul, 
de amenajarea plajei uităm, cineva ne amintește și promi
tem că vom face... oricum, decît niciodată... E timpul deci 
ca cei răspunzători să sfîrșească cu tărăgănarea, pentru că 
tot mai bine-i mai devreme, decît prea tîrzțu. Pentru că 
oamenii vor să se bucure de apă și soare acum, nu Ia iarnă.

ultimul ceas “>■ Iar atunci

care s-au investit bani, de 
le îngrijim ? Iu cartiere ca 

fiecare

a- 
pe- 
zi- 
in-verii să

din Valea noastră.Vedere spre clădirea liceului din Vulcan - un nou Și frumos așezămînt școlar

20 mai 1 iunie

Unitățile întreprinderii co
merciale de stat pentru pro
duse industriale Petroșani o- 
feră cumpărătorilor — in a- 
ceastă perioadă - UN BO
GAT SORTIMENT DE PRODUSE 

PENTRU COPIII DE TOATE 
VIRSTELE.

PĂRINȚI, NU UITAȚI 1 Decada „Bucuria copiilor" este 
un bun prilej de a completa garderoba copiilor dv. cu arti
colele vestimentare de cea mai mare utilitate pentru sezo
nul estival și de a le oferi totodată jucăriile preferate. Ded, 
profitați de acest prilej pentru a face copiilor o bucurie în 
plus 1

I
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ULTIMELE ȘTIRI

ma

Prezente>

românești
BUDAPESTA 18 - Cores

pondentul Agerpres, Aurel 
Pop, transmite : Ansamblul 
„Doina" al armatei a făcut 
un turneu in R. P. Ungară, 
prezentind 10 spectacole la 
Budapesta și in diferite ale 
localități din Ungaria.

Ansamblul a aat spectaco
le alcătuite din tablouri mu
zicale și coregrafice, cintece 
patriotice, ostășești și popu
lare, care s-au bucurat de un 
deosebit succes. La specta
colul de gală ce a avut loc 
la Teatrul Vigszinhaz, din 
Budapesta, au participat ge
neral colonel Lajos Czinege, 
ministrul apărării al R. P. Un. 
gare, Gyorgy Csanadi, minis
trul poștelor și telecomuni
cațiilor, Andras Gyenes, șef 
de secție la C.C. al P.M.S.U., 
Laszlo Orban, prim-adjunct 
al ministrului culturii, gene
rali și ofițeri ai forțelor ar
mate ale R. P. Ungare, șefii 
unor misiuni diplomatice a- 
creditați la Budapesta.

7

Consultările preliminare privind 
reducerea trupelor și armamentelor

din Europa centrală
Cuvîntul conducătorului delegației României

VIENA 18 — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : Luînd cuvîntul în 
ședința plenară a consultări
lor preliminare privind redu
cerea trupelor și armamente
lor din Europa centrală, con
sacrată discuțiilor privind or
dinea de zi a viitoarelor ne
gocieri în această problemă, 
conducătorul delegației Româ
niei, Virgil Constantinescu, a 
subliniat că organizarea acti
vității consultărilor de la Vie- 
na trebuie să asigure condiții 
corespunzătoare pentru armo
nizarea eforturilor, intereselor 
și pozițiilor tuturor delegați
ilor participante. Pregătirea 
ordinii de zi — a spus el — 
trebuie să fie rezultatul efor
turilor concertate ale tuturor 
delegațiilor prezente în jurul 
mesei, fără deosebire de sta
tutul lor, cărora trebuie să li 
se dea posibilitatea să-și pre-

de vedere șizinte punctele
să facă propuneri. Vorbitorul 
a observat că acest lucru este 
prevăzut în aranjamentul de 
procedură asupra căruia s-a 
ajuns la un acord la începutul 
ședințelor plenare și a ex
primat speranța că dreptul de 
a lua cuvîntul și de a prezen
ta documente în problemele 
aflate în discuție — inclusiv 
în ceea ce privește ordinea 
de zi — va fi asigurat în prac
tică.

In continuare, reprezentan
tul român a făcut unele su
gestii privind formularea or
dinii de zi a viitoarelor ne
gocieri.

1— I®

Reuniunea
de la

al Organizației Unității Africane
ADDIS ABEBA 18 (Ager

pres). — Joi, s-au deschis’ in 
capitala Etiopiei lucrările ce
lei de-a 21-a sesiuni a Consi
liului ministerial al Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.), 
consacrate pregătirii aniversă
rii unui deceniu de la crearea 
acestei organizații.

In discursul său inaugural, 
împăratul Haile Selassie a 
declarat, printre altele: „Ex
periența deceniului încheiat a 
demonstrat că popoarele afri
cane sint capabile să se u- 
nească și să își modeleze pro
priul destin, dezmințind păreri
le pesimiste ale scepticilor". 
Relevînd că pe continentul a- 
frican este continuată politica 
rasistă a colonialiștilor portu
ghezi,că există un regim ra
sist în Republica Africa de 
Sud, și că în Rhodesia și-a fă
cut apariția o „dominație ile
gală și minoritară", el a ară
tat că vede, totuși, în viitorul 
deceniu „o perioadă în oare 
lupta de eliberare a popoare
lor din zona australă a conti
nentului va fi încoronată de 
succes". Dezvoltarea economi
că într-un ritm rapid este a 
doua sarcină importantă care 
stă în fața popoarelor africane

-- a remarcat, de asemenea, 
împăratul Selassie.

In încheierea alocuțiunii sa
le, suveranul etiopian s-a re
ferit la necesitatea soluționării 
rapide a situației actuale- din 
Orientul Apropiat, soluționare 
ce apare facilitată acum de e- 
xistența unei atmosfere de pa
ce în lume.

După discursul inaugural 
participanții au ales în func
ția de președinte al Consiliului 
pe Okoi Anikpo, ministrul ni
gerian al afacerilor externe. 
Actuala sesiune a fost convo
cată — după cum s-a anunțat 
— în vederea pregătirii reu
niunii la nivel înalt a țărilor 
membre ale O.U.A., care ur
mează să înceapă în cursul 
săptămînii viitoare la Addis A- 
beba.

♦

Noi incidente

Președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, la primit, vi
neri, pe ambasadorul Români
ei, Mircea Bălănescu, în legă
tură cu plecarea sa definitivă 
din Finlanda.

In cursul convorbirii care a 
avut loc cu această ocazie, pre
ședintele Finlandei a, evocat 
cu plăcere vizita pe care a fă
cut-o în România, în 1969, și 
faptul că, la rîndul său, in 
1971, a primit in Finlanda, în 
vizită oficială, pe președintele 
Nicolae Ceaușescu.

în Irlanda de Nord
LONDRA 18 (Agerpres). — 

Ea mai puțin de cincisprezece 
zile cîte au mai rămas pînă 
la desfășurarea 
qeri municipale 
Irlanda de nord 
tul incidentelor 
valul de violentă cunoaște 
nouă recrudescentă.

Noaptea de joi spre vineri 
a fost una dintre cele mai vi
olente pe care Ulsterul le-a 
cunoscut începînd din august 
1969. In cursul acestei nopți, 
au fost ucise șapte persoane, 
dintre care patru soldați bri- 
tan ici.

De la începutul acestui an, 
în Ulster și-au pierdut viața 
119 persoane, 43 dintre aceștia 
apartinînd armatei britanice, 
numărul total al victimelor din 
cei aproape 4 ani de violentă, 
ridieîndu-se la 798.

primelor ale- 
organizate în 
de la începu- 
în provincie, 

o

Vineri s-a deschis la Bu- 
■ dapesta Tirqul international, 
manifestare la care participă 
1 750 de firme diin 33 de țări. 
Țara noastră, este prezentă cu 
un mare pavilion în care sini 
expuse cele mai nod realizări 
ale industriei rojnâne.

Damasc s-a deschis 
doua expoziție inter- 
a cărții agricole, ma
la care participă 24

♦ La 
cea de-a 
națională 
nifestare
de țări și organizații interna
ționale, regionale și profesio
nale.

Luind cuvîntul în plena
ra consilierilor economici prin
cipali — organ subsidiar al 
Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Europa — delegatul tă
rii noastre, Mircea Manea, a 
arătat cg acest organ trebuie 
să acorde în viitor o impor
tantă crescîndă planificării și

FIL E
SIMBATĂ, 19 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Drumul spre vest; Re
publica : Naufragiati în spa
țiu ; LONEA — 
Războiul subteran ;
— Adio arme — 
și II ; URICANI : 
eu vouă ; LUPENI 
ral : Politia
Muncitoresc : Innorare 
cătoare.

Minerul:
VULCAN: 
seriile I 

Vă arăt
— Cultu- 

mulțumește ;

5,00 Buletin de știri ; 5,05 
Drag mi-e cîntecul și jocul ; 
5,50 Ritm și tinerețe; 6,00-8,08 
Radioprogramul dimineții ; 
8,08 Matineu muzical ; 8,30
La microfon melodia prefera
tă ; 9,00 Buletin de știri ; 9,30 
Miorița ; 10,00 Buletin
știri ; 10.05 Cîntă
uca Matache . și 
miori ; 10,30
muzicală de la

de
Mări- 

Pop Si- 
Emisiune

Moscova ;

7

HELSINKI 18 — Corespon
dență de la Dumitru Ținu : 
Vineri, participanții la reuniu
nea multilaterală de la Helsinki 
consacrată pregătirii confe
rinței pentru securitate și co
operare în Europa s-au întru
nit în ședință plenară. Cu a- 
cest prilej, a fost analizat 
stadiul consultărilor pregăti
toare, pe baza informărilor 
prezentate de președinții gru
purilor de lucru, și s-a stabi
lit programul de activitate 
pentru săptămîna viitoare.

Ședința plenară a luat ho- 
tărîrea ca lucrările reuniunii 
să se încheie pe data de 1 iu
nie a.c., astfel îneît prima fa
ză a conferinței europene — 
la nivelul miniștrilor de ex
terne — să poată începe la 
sfîrșitul lunii iunie.

In intervenția sa la ședin
ța plenară, reprezentantul Ro
mâniei, ambasadorul Valentin

OfensivaO Ultimele știriir ’

1

k

/ asupra neuculonialismului

multilaterală
Helsinki

Lipatti, a apreciat ca poziti
ve rezultatele obținute pînă 
în prezent în munca de redac
tare a directivelor pentru 
comisiile ce se vor ocupa, în 
faza a doua a conferinței, de 
diversele capitole ale ordinii 
de zi. El a făcut un apel pen
tru accelerarea ritmului de 
lucru al grupelor de redac
tare, pentru ca, în timpul care . 
a mai rămas să se asigure, so
lutionarea tuturor probleme
lor. Reprezentantul român a 
propus, totodată, qa în cursul 
.săptămînii viitoare să fie lu
ate în discuție .și proiectele 
referitoare la instituționaliza- 
rea conferinței (prin crearea 
unui organism permanent). 
Această propunere a fost ac
ceptată de plenară.

Grupul de lucru pentru 
problemele de procedură a 
continuat examinarea celor 
două proiecte prezentate 
Iugoslavia și Franța.

BONN 18 (Agerpres). — La 
18 mai, a sosit la Bonn Leonid 
Brejnev, secretar general al 

z C.C. al P.C.U.S., membru în 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., care face o vizită în 
Republica Federală Germania, 

I la invitația cancelarului 
ral Willy Brandt.

In alocuțiunea de salut 
tă la aeroport, cancelarul 
german a evidențiat faptul că 
această vizată constituie o con
firmare a faptului că situația 
în Europa se îmbunătățește, 
că cele două țări depun efor
turi în vederea extinderii co
laborării. In cuvîntul de răs
puns, oaspetele sovietic, evo- 
cînd evoluția relațiilor bilate
rale, a subliniat că pe funda
mentul bun existent deja ur
mează să fie înălțat edificiul 
trainic al legăturilor de bună- 
vecinătate dintre cele două 
țări. __________________

Lichidarea sistemului colo
nial ește un rezultat firesc al 
procesului revoluționar mondi
al. In locul jugului dolonial 
se urfnărește instaurarea neo- 
colonialismului unul din pro
cedeele imperialismului de a 
se adapta actualei situații, de a 
crea un nou sistem de depen
dență și de exploatare a tării
lor în curs de dezvoltare, 
condițiile în care 
directă a metropolei nu 
este 
deu 
rea 
nui 
nico-științific asupra țărilor în 
curs de dezvoltare. De aceea, 
țările ..lumii a treia" luptă cu 
toate forțele pentru lichidarea 
pătrunderii monopolurilor 
străine în economia lor. Aceste 
procese reclamă limilarea ac-

în 
dominația 

mai 
posibilă. Principalul proce- 
de menținere este infiltra- 
economică, instaurarea u- 
control economic ' și teh-

te economice — se caracteri. 
zează, în primul rînd, prin 
faptul că guvernele multor 
țări in curs de dezvoltare îșî 
întăresc sectorul de stat, pre
iau în propriile mîini contro
lul asupra ramurilor de bazS 
ale economiei.

Una din formele de bază ale 
creării și extinderii sectorului 

naționalizarea 
monopolurilor

de stat este 
proprietăților 
străine. Au trecut sub contro
lul statului concernele și corn, 
paniile occidentale diin Alge
ria, Zambia, Tanzania, Ghana.

După victoria forțelor ds 
stingă în alegerile prezidenți
ale din 1970, Chile s-a îndrep
tat pe drumul trasformărilor 
social-economice. Guvernul 
Perului a instaurat controlul 
statului asupra bogățiilor na
turale ale tării, iar Venez.ue-

Iede-

rosti- 
vest-

Evoluția laboratorului

să

Realizarea unui acord

și organizațiile palestiniene
Hedi

între autoritățile de la Beirute orga- 
îtitulate

HOUSTON 18 (Agerpres). — 
Dacă manevra de dotare a la
boratorului spațial cu un nou 
înveliș termic se va încheia 
cu succes, cei trei ast#bnauți 
își vor putea începe cercetă
rile științifice patru zile după 
aceea — informează oficiali
tățile NASA. Potrivit progra
mului actual, Conrad, Kerwin 
și Weitz urmează să pătrundă 
pentru prima dată în „Skylab" 
sîmbătă, la o zi după lansarea 
de la Cape Kennedy, să facă 
alte scurte vizite de inspecție 
în următoarele două zile și 
să-și înceapă, efectiv, misiu
nea la 29 mai. Pînă atunci, ei 
vor locui în cabina de tip 
„Apollo", în care vor fi lan
sați.

In prezent, temperatura în 
interiorul laboratorului orbi
tal a fost adusă sub control, 
ea variind între 38 și 43 grade 
Celsius. Toate sistemele afla
te la bord funcționează nor
mal. Cele patru panouri so
lare desfășurate furnizează 
aproximativ 4 500 wați — su
ficient, se apreciază, pentru 
ca cea mai mare parte a ex
perimentelor prioritare 
poată fi efectuate.

DIN PRESA STRĂINĂ

tivitătii monopolurilor, 
cest drum au pornit-o 
țări în curs 
Asia, Africa 
nă.

Principalul 
află în fața s

Pe a- 
multe 

de dezvoltare din 
și America Lati-

programării pe termen lung 
în elaborarea politicilor econo
mice naționale și, în special, 
asupra deciziilor cu privire la 
schimburile internaționale, cer
cetarea și dezvoltarea, investi
țiile și mediul ambiant pe sca
ră continentală.

e Agenția Taniug informea
ză că președintele Comitetului 
Executiv Federal al 
viei, Gemal Biedici, care 
află într-o vizită oficială 
R.D. Germană, a fost

Iugosla- 
se 
în 

primit 
de primul secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Erich Honeker. La 
convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej, a luat parte Willi 
Stoph, președintele Consiliului 
de miniștri al R.D.G.

Vineri, Gemal Biedici 
încheiat vizita in R.D.G. și a 
părăsit Berlinul.

și-a

+ Ministrul chilian de in
terne, Gerardo Espinoza, a 
declarat, în cadrul unei cuvîn- 
tări televizate, că guvernul a 
hotărît să interzică mitinguri
le, demonstrațiile sau orice 
acțiuni asemănătoare ale —~~ 
nizației' fasciste autointitulate 
Patria și Libertatea".

♦ Premierul tunisian 
Nouira a inaugurat, vineri, în 
prezența unor membri ai gu
vernului și ai corpului diplo
matic, cel de-al 16-lea Tîrg in
ternațional de la Tunis. Orga
nizat pe tema „Dezvoltarea și 
promovarea schimburilor", tîr- 
gul se bucură de participarea 
a 22 de țări, între care și Ro
mânia.

♦ Comandamentul forțelor 
militare ale S.U.A. din zona O- 
ceanului Pacific a anunțat că 
avioane americane, inclusiv 
bombardiere strategice -de tip 
„B-52", au efectuat, joi, pen
tru a 72-a zi consecutiv, bom
bardamente asupra teritoriului 
cambodgian.

Venezuelei a 
seară a turis- 
Ștefan Cră-

In capitala 
fost organizată o 
inului românesc, 
ciun, director general adjunct
al O.N.T. „Carpați", a vorbit 
despre potențialul turistic al 
țării noastre și despre preocu
pările de dezvoltare a turis
mului.

BEIRUT 18 (Agerpres). — 
Comitetul superior libanezo- 
palestinian, creat în vederea 
soluționării crizei survenite 
între cele două părți în ulti
mele săptămîni, și-a încheiat 
lucrările prin realizarea unui 
a-cord privind viitorul relați
ilor dintre autoritățile de la 
Beirut și organizațiile palesti
niene de pe teritoriul țării — 
anunță agențiile MEN, Uni
ted Press International și 
Reuter. Deși prevederile a- 
cordului nu au fost dezvălu
ite, surse oficiale de la Beirut 
au declarat că aceasta „garan
tează suveranitatea Libanului 
și securitatea organizațiilor 
palestiniene". Pe de altă parte, 
agențiile Reuter și United 
Press International, citînd in
formații apărute în presa li
baneză, relevă că una 
principalele 
s-au aflat în 
două părți se 
rul statut al
de refugiați palestinieni de pe

din 
care 

celor 
viito-

probleme 
discuția 
referă „la 
celor 15 tabere

teritoriul Libanului și la mo
dul în care acestea vor putea 
fi folosite de unitățile de re
zistentă".

După încheierea lucrărilor 
Comitetului superior, delegația 
libaneză a fost primită de pre
ședintele Frangieh, iar cea 
palestiniană — de Yasser 
Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. 
Postul de radio Beirut a a- 
nunțat, potrivit agenției Uni
ted Press International, că 
cele două părți au hotărît cre
area unui „comitet superior", 
care, împreună cu comisiile 
militare mixte, înființate an
terior, va avea misiunea de 
a supraveghea aplicarea acor
dului. La rîndul său, Comite
tul Executiv al O.E.P, a dat 
publicității, o declarație, trans
misă de agenția palestiniană 
Wafa, prin care cheamă pe 
toți . combatanții rezistenței 
să se conformeze strict pre
vederilor acordului și să 
mențină o disciplină deplină.

r
11,00 Buletin de știri; 11,15 
Turism; 11,35 Te cîntăm, 
frumoasă Românie ; 12,00
Discul zilei ; 12,30 Intîlnire
cu melodia populară și in
terpretul preferat ; 13,00 Ra
diojurnal ; 15,00 Buletin de
știri ; 16,00 Radiojurnal ;
17,00 Știință, tehnică, fanle- • 
zie; 17,40 Participanti la
concursul „Steaua fără nu
me — Floarea din grădină" : 
18,00 Orele serii; 20,00 Zece 
melodii prelerate ; 20,45 Con
semnări ; 20,50 La hanul me
lodiilor ; 21,25 Moment poe
tic ; 21,30 Revista șlagărelor; 
22,00 Radiojurnal ; 22,30 Mu
zică de dans; 24,00 
de știri ; 0,03-6,00
nocturnă.

gureanu ;
A fost odată ca nicio
dată... Povestea micu
lui cocoșat (III) ;
Telex ;
Publicitate ;

10,00
10,05
10,10 Ansambluri folclorice 

Cununa de

10,40

11,00

11,50

Buletin
Estrada

T
12,35
13,05
15,00

germa-
54-a..

9,00 Curs de limba 
nă. Lecția a 
Prezintă lector univ
Grete Klaster — Un-

18,15

19,00

(reluare) 
pe Someș 
De vorbă 
nele ;
Selectiuni
nea 
neret" ;
Roman — foileton.’ 
„Gîntec la apusul soa
relui". Reluarea ultimu
lui episod „Cîntecul"; 
Cărți și idei (reluare); 
Telejurnal;
Tenis- de cîmp : Olanda 
— România. Partida de 
dublu ;
Ritm, tinerețe 
Teletop’73 ;
Medalion :

cu gospodi-

din emisiu- 
„Seară pentru ti-

dans.

Nicolae

ffifnTO LOTO
■j

Grigorescu. „Cel din- 
tîi mare liric al pic
turii românești" ;

19,20 1 001 de seri;
19,30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
cauză a întreqului po
por ;
Cîntecul săptămînii 
„Țara mea" de Ion Sta- 
văr :

52 de initiative în 52 
de săptămîni ;
Teleenciclopedia :
Film serial : Mannix ; 
Maeștrii unei arte mi
lenare. Spectacol 
artiști de circ 
Șanhai ;
Telejurnal ;
Fotbal : R.D Germa
nă — R.P. Ungară. 
Selectiuni înregistrate 
de la Karl Marx 
Stadt ;

La tragerea Loto din 18 
mai 1973 au fost extrase ur
mătoarele numere :

Extragerea I : 50, 10, 86, 
69, 55, 31, 32,

Extragerea a

20,00

20,05

20,20
21,00
21,50

22,50
23,00

84, 8,

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

cu 
din

Maximele : Petroșani Ț 15 
grade, Paring + 7 grade.

Minimele : Petroșani — 
zero grade, Paring — 4 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme în ge
neral frumoasă. Cer variabil. 
Vînt slab, cu intensificări 
variabile, din sectorul sudic.

1 obiectiv care se 
statelor alro-asiati- 

ce și latino-americane este în
lăturarea înapoierii economi
ce și culturale, accelerarea rit
mului dezvoltării economice.To- 
tuși, cu toate eforturile depu
se, sporul industrial anual pe 
cap de locuitor în ultimii 20 de 
ani a fost doar de 2 procente, 
în vreme ce dezvoltarea in
dustrială a țărilor, capitaliste 
a fost de 3,4 la sută. Sinqura 
ieșire din această situație e- 
conomică este pentru aceste 
țări creșterea ratei acumulării 
și alocarea unor sume mai 
mari pentru investiții. Insă 
pentru aceasta este necesar să 
se pună capăt exploatării „lu
mii a treia" de către monopo
lurile străine. Iar acestea con
tinuă să jefuiască avuțiile ță
rilor „lumii a treia". îndeosebi 
veniturile companiilor nord- 
americane provenite din Ame
rica Latină între anii 1950- 
1967 au depășit volumul in
vestițiilor de capital pe ace
eași perioadă cu 9 miliarde do
lari. Africa, din cauza condi
țiilor comerciale neegale im
puse de monopolurile străine, 
a pierdut în anii 1960-1970 
peste 6 miliarde dolari.

Drept urmare, în prezent, 
majoritatea țărilor „lumii a 
treia" își îndreaptă eforturile 
spre extinderea controlului sta
tului 
străin 
asupra 
tăririi 
nale .

Noua 
berare națională — lupta pen
tru obținerea unei independen

asupra
și în 

dezvoltării 
independentei

capitalului 
special 

și în- 
națio-

etapă a luptei de eli-

ta a naționalizat în 1972 ex
tracția de gaze naturale,, anu- 
lînd contractul comercial care 
o lega de S.U.A încă din 1939. 
Guvernele Irakului și Sirie: au 
naționalizat complet anul tre
cut, proprietățile concernului 
„Irak Petroleum Comp".

Victoria în alegerile parla
mentare din India din 1971, a- 
poi în organele legislative ale 
statelor, din 1972, a permis 
guvernului indian să continue 
unele măsuri de întărire a su
veranității economice. Astfel, 
au fost trecute sub controlul 
statului companiile de asigu
rări, urinele de cărbune, între
prinderi ale industriei cuprife
re și metalurgice, operațiunile 
de import-export.

O trăsătură caracteristică a 
luptei țărilor în curs de dezvol
tare împotriva necicolonialis- 
mului „economic" este întări
rea unității acțiunilor lor, 
strădania de a da o lovitură 
colectivă' contraatacurilor neo- 
colonialiștilor. Un exemplu în 
acest sens sint masurile Comi
tetului interparlamentar al ță
rilor exportatoare de cupru 
din care fac parte Peru, Chile, 
Zambia și Zair, și care a adop
tat o rezoluție comună în care 
se spune că orice acțiune în
dreptată împotriva dreptului 
suveran al statelor de a dispu
ne în mod liber de; bogățiile 
lor naturale este calificată 
drept agresiune economică. O 
ripostă serioasă împotriva mo
nopolurilor petroliere o dă Or
ganizația țărilor exportatoare 
de petrol (O.P.E.C.) care a 
reușit să oblige magnații petro
lului să plătească un impozit 
sporit substantial pentru obți
nerea „aurului negru".

A

Închiderea Tîrgului turistic 
internațional

VIENA 18 — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite: In localitatea aus
triacă Wells și-a închis porți
le Tîrgul turistic internațional. 
Actuala ediție jubiliară — 
mareînd două decenii de exis
tentă a acestei manifestări or
ganizate la fiecare doi ani — 
a fost inaugurată de cancela
rul federal al Austriei, Bruno 
Kreisky. care a subliniat, cu 
acest prilej, importanta turis
mului în economie și contribu
ția la o mai bună cunoaștere 
și prețuire, la destinderea și 
prietenia între popoare.

Participantă tradițională 
Tîrgul de la Wells, 
a fost prezentă, în 
cu un stand turistic 
frumusețile naturale 
noastre, 
turii 
tați 
peste 
bine
dul românesc, care a fost vizi 
tat de cancelarul Kreisky și 
de alte personalități austriece, 
a înregistrat o mare afluență 
de vizitatori.

de Ia Wells
Cu prilejul tîrgului, a ii^t 

organizată, pentru prima oară, 
o sărbătoare a artei populare, 
în cadrul căreia au evoluat nu
meroase ansambluri artistice 
austriece și ...de peste hotare. 
Spectacolele prezentate de an
samblul de cîntece și dansuri 
„Firicelul" din Săvinești și 
de qrupul folcloric din Șura 
Mică, județul Sibiu, s-au bu
curat de un real succes, selec
tiuni din programele artiștilor 
amatori români fiind prezenta
te și la televiziunea austriacă.

-----..

»»

la 
România 

acest vn, 
înfătișînd . 
ale tării

dezvoltarea infrastruc- 
țuristice, largile posibili 
oferite vizitatorilor de 
hotare de a unțjașlt mai 
România de astăzi. Stan-

MOSCOVA 18 (Agerpres).
In Uniunea Sovietică a fost 

un nou satelit 
Pămîntului 
avînd la bord

RKfMiaiaiiaiiaaiiaaitBiaaaiiMRN ■■

lansat, vineri, 
artificial al 
„Cosmos-559", 
aparatură științifică
continuării cercetării 
cosmic.

Aparatele instalate 
lit funcționează normal, 
centrul de coordonare și cal
cul de la sol prelucrează in
formațiile furnizate — relatea
ză agenția TASS.

pe sate- 
iar

SPORT • TELEX • SPORT • TELEX
VARȘOVIA 18 (Agerpres).

— In „Cursa Păcii", după eta
pa a 7-a, în clasamente au 
survenit unele modificări : li
der se menține ciclistul polo
nez Ryszard Szurkowski, dar 
pe locul doi a trecut rutierul 
sovietic Valeri Lihaciov, 
3'06", urmat la rindul său 
Szozda (Polonia) - la 
Kaczmarek (Polonia — 
5'12", Noels (Belgia) — 
5’19". Vasile Selejan se 
pe locul 12, la 6'34".

Clasamentul general pe echi
pe : 1. Polonia ; 2. Cehoslova
cia — la 6’34”; 3. U.R.S.S. - 
la 9'23" ; 4. Belgia — la 12’51"; 
5. Franța — la 15'01” ; 6.
R.D. Germană — la 17'31" ; 7. 
Bulgaria — la 18'48" ; 8. Ro
mânia — la 20'23" ; 9. Ungaria
— la 21'17”; 10. Italia — la 
21'55"; 11. Anqlia ; 12. Olan
da ; 13. Australia ; 14. Cuba; 
15. Maroc ; 16. Danemarca.

In clasamentul celor mai 
combativi concurenti conduce 
V. Lihaciov (U.R.S.S.) cu 22 
puncte, _ urmat de Szurkowski ■

(Polonia) — 19 puncte; Szozda 
(Polonia) - 11 puncte;
(Polonia) — 11 puncte, 
luszni (Cehoslovacia; — 
puncte, Selejan (România) 
10 puncte.

Lysz
Pos

ti

la 
i de 
3’12”

la 
la 

află

MADRID 18 (Aqerpres). 
La Pontevedra (Spania) a 
ceput cea de-a 17-a ediție

în-
3 

tradiționalei competiții interna
ționale de tir „Cupa țărilor la
tine și Greciei". In prima zi 
de întreceri, sportivul român 
Ștefan Caban a cîștigat proba 
de 
de 
te. 
un 
ei, 
te,

armă cu aer comprimat (40 
focuri) realizînd 382 punc- 
Pe locul secund s-a situat 
alt reprezentant al .Români- 
Ilie Codreanu — 380 pune 
iar Petre Șandor a ocupat 

locul cinci
In oroba 

comprimat., 
francezului 
puncte. Cu 
puncte (384), tint.așul român 
Dan luga s-a clasat pe locul 
doi.

Astăzi și mîine pe stadionul 
Republicii din Capitală se vor 
desfășura întrecerile „Concur
sului de primăvară", competiție 
care va reuni la start pe cei 
mai buni atleti ai tării. De 
remarcat ră în cadrul acestui 
concurs se vor desfășura, pen
tru prima oară într-o competi
ție de amploare, probele femi
nine de 400 m garduri și 3 000 
m plat, probe recent oficializa
te de forul atletic internatio
nal și care vor figura în pro
gramul viitoarelor Olimpiade.

Astăzi, primele probe se vor 
disputa cu începere de la ora 
15,30, iar duminică concursul 
continuă la ora 10 dimineața.

cu 376 puncte.
de pistol cu aer 
victoria a revenit
Fagion cu 384

același număr de

BERLIN 18 (Agerpres). — 
La Delitzsch s-a desfășurat 
dubla întîlnire internațională 
de tenis itre selecționatele 
de juniori și junioare ale R.D, 
Germane și României. La femi
nin, victoria a revenit tenis- 
manelor românce cu 4 1, iar 
la masculin au cîștigat gazde
le cu 5 0.
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