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ziuă, brigadierul Gheorghe Ghicloi și șeful de schimb Simion Puștan de la sectorul II al minei Dîlja 
ortacii, o scurtă trecere în revistă a frumoaselor realizări obținute în schimbul de dimineață.

/---------------------
La preparația

Petrila

"X

CREȘTE DOTAREA 
TEHNICA A MINELOR

Mecanizarea proceselor teh
nologice din subteran, precum 
și extinderea capacităților de 
producție existente, impun 
creșterea continuă a dotării 
tehnice. In acest sens, numai 
In această lună, I.U.M.P. va 
livra minelor o serie de uti
laje și instalații printre care : 
instalația de împins vagoneți, 
pentru cale ferată îngustă 
(sectorul Bărbăteni, E. M. Lu- 
peni) dispozitive cu tacheți 
pentru colivie și pentru con
tragreutate destinate puțului 
de aeraj nr. 1 Livezeni. (E.M. 
Aninoasa), fermă și schip pen
tru tericon (E.M. Vulcan) 10 
transportoare TR-2 (E. M. 
ricani, E.M. Lupeni, E.M. 
ninoasa, E.M. Vulcan,
Dîlja), precum și o gamă com
pletă de echipament de susți
nere metalic destinat abataje
lor șl lucrărilor de deschideri.
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VIZITA TOVARĂȘULUI
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NICOLAE CEAUȘESCU 
ITALIA SI SAN MARINO

ultima etapă înscri-
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Preocupări

Milano, 
să în itinerariul vizitei în Italia 
a președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, a to
varășei Elena Ceaușescu, a 
încununat în mod strălucit 
marele dialog al prieteniei ro- 
mâno-italiene. 
loc important în cadrul 
lațiilor dintre cele două țări, 
capitala Lombardiei a fost la 
înălțimea tradiționalei sale 
ospitalități, primind cu senti
mente de cordialitate și sti
mă pe șeful statului român, 
sentimente exprimate atît de 
qrăitor de oficialitățile 
șului, de......................._
cuitori. Și aici, la Milano, ca 
și Ia Torino și Genova, au ie
șit pregnant în evidență noi 
posibilități pentru a se extinde 
și mai mult relațiile de colabo
rare dintre România și Italia. 
De altfel, există dorința reci
procă, exprimată nu o dată în 
cursul vizitei de ieri, ca 
Milano să ocupe un loc tot 
mai important în cadrul aces
tor relații.

Cu o frămîntată istorie de 
mai bine de douăzeci de se
cole, orașul, situat la încruci
șarea celor mai importante li
nii de comunicație care leagă 
Europa de principalele porturi 
mediteraneene, este astăzi 
capitala celei mai bogate pro
vincii a Italiei : Lombardia.

Puternica și continua sa 
dezvoltare industrială a făcut 
din Milano centrul vital al 
industriei și comerțului țării, 
pilonul principal al triunghiu
lui industrial al nordului, 
împreună cu regiunea încon
jurătoare, la Milano se află

Ocupînd un
re-

ora-
harnicii săi lo-

au- 
unei

sec-

mai

IV?

spune că din ga- 
produselor indus- 
ies din mîinile

18 Ia sută din totalul forței 
de muncă a Italiei (ceea ce re
prezintă peste 3 milioane de 
muncitori).

Valoarea producției indus
triale a regiunii este de cinci 
mii miliarde lire, adică aproa
pe 30 la sută din venitul în
tregii țări. Dintre primele 220 
de societăți naționale mai 
importante, 77 își au sediul la 
Milano.

Se poate 
ma largă a 
triale care
harnicilor muncitori milanezi 
nu lipsește aproape nimic 
diin ceea ce reprezintă cerințe 
ale industriei contemporane. 
Produsele industriei construc
toare de mașini cu toate sub- 
ramurile sale, ale industriei 
chimice, ale industriei electro
tehnice și electronice, ale că
ror caracteristici de exploa
tare și calități se situează la 
cel mai înalt nivel, se bucură 
de o largă apreciere pe plan 
internațional.

Ca o expresie a acestui a- 
vînt industrial, a dezvoltării 
relațiilor economice, la Mila
no se organizează, încă de la 
începutul acestui secol, Tîrgul 
internațional, cotat astăzi 
printre primele din Europa 
și din lume. La „Fiera cam
pionaria", care-și deschide 
pentru zece zile porțile în fie
care an, în luna aprilie, în 
vechea „Piazza d’Armi", par
ticipă zeci de state de pe toa
te continentele, printre care, 
în mod constant, și țara noas
tră. A 52-a ediție a Tîrgului 
internațional, care s-a încheiat 
nu cu mult timp în urmă, a 
consemnat, astfel, cea de a

18-a participare a industriei 
românești la această manifes
tare economică internațională 
de prestigiu, rod al colaborării 
și cooperării economice în 
continuă dezvoltare între Ro
mânia și Italia. Prezența ță
rii noastre, an de an, la acest 
tîrg facilitează o mai bună 
cunoaștere și apropiere reci
procă, constituie un prilej pen
tru încheierea de noi con
tracte între întreprinderile ro
mânești și cele italiene. La 
Milano își au sediul trei din 
cele patru societăți mixte ro- 
mâno-italiene de desfacere. 
Tot aici, întreprinderile ro
mânești întrețin o fructuoa
să colaborare cu diferite 
cietăți și uzine italiene, 
ar fi „Innocenti", „Eni“, 
relli" etc.

Oraș muncitoresc prin 
celență, Milano a cultivat 
din cele mai vechi 
tradițiile de libertate și pro-*' 
greș. Este deajuns să amintim 
istoricele „Cinque giornate di 
Milano" (cele cinci zile de 
luptă ale locuitorilor orașu
lui), în 1848, împotriva do
minației austro-ungare. Mult 
mai tîrziu, în anii grei ai do
minației fasciste și ocupației 
naziste, populația din Milano 
a înscris pagini gloriosae în 
cartea de aur a Rezistenței. 
Formațiile de partizani, cu
noscutele „Brigăzi Garibaldi", 
care acționau în munții din 
împrejurimi și în cîmpiile 

‘Văii Padului, au eliberat o- 
rașul cu mult înainte ca 
trupele aliate să ajungă aici.

so
crim 
„Pi-

ex-
încă 

timpuri

(Continuare în pag. a 4-a)

Șlamul rezultat prin spă
lare este un produs căruia 
nu i se poale asigura întot
deauna desfacerea, dar care 
are in schimb o calitate — 
conținut mic de cenușă, de 
cca. 18 la sută. Pe de altă 
parte, sortul mixte 0-10 con
ține multă cenușă, dar este 
mult solicitat de centralele 
energetice. Colectivul de 
preparatori de la Petrila a 
hotărît realizarea, prin a- 
mestec, a unui produs de 
bună calitate, care să înde
plinească condițiile prevă
zute de STAS și să satisfa
că totodată exigențele bene
ficiarilor. Așa s-a început, 
cu mijloacele proprii, reali
zarea unor instalații supli
mentare care conduc la îm
bunătățirea activității.

Printre altele, a fost mă
rită capacitatea de trans
port a șlamului brut Ia fil
trele cu discuri din spălă
torie, prin montarea unei 
noi pompe de 2500 1/minut, 
creîndu-se posibilitatea ca, 
în iuncție de nevoi, cele 
două pompe existente să 
funcționeze fie independent, 
fie înseriate, fie în paralel;

Pentru amestecul șlamu
lui cu mixtele de 0-10 mm 
s-a amplasat un transportor 
cu lanț între silozul de șlam 
și benzile de încărcare, îa- 
vorizînd o dozare după ne
voi, cu șlam. a ambelor li
nii de încărcare cu mixte.

"------------------

Reconstituim o discuție 
zită in biroul salaristelor 
exploatări miniere :

- Dumneavoastră avăți 
torul IV ?

- Eu ? Nu. Atîta mi-ar 
trebui I

Ce-o fi cu acest sector
De ce o afirmație care aduce, 
de la o poștă, a „ușurare" 
pentru o salaristă, bucuroasă 
că nu are și sectorul in cau
ză ? Pentru a nu mai lungi 
vorba, ne grăbim să explicăm ;

Colectivul sectorului IV de 
la mina Vulcan - unde se pe
trec cele ce urmează — se 
bucură de multe aprecieri, 
cîștigate pentru eforturile de
puse de mineri în sporirea 
producției de cărbune. Numai 
în trimestrul I al anului 1973 
acest sector a extras, peste 
sarcinile de plan, o cantitate 
de 6 000 tone de cărbune. Bri
găzile de la abataje au obți
nut productivități sporite, Ic 
pregătiri s-au realizat viteze 
de avansare mari. Numeroși 
mineri, șefi de brigadă și de 
schimb participă efectiv lă 
conducerea colectivă a secto
rului, alături de ingineri și 
tehnicieni, între toți avînd loc 
un permanent dialog din care 
rezultă idei, soluții, măsuri in 
sprijinul activității generale. In 
concluzie, este vorba de un co-

V _____________

lectiv, așa cum spuneam, o- 
preciat. De ce atunci oftatul 
de ușurare al salaristei între
bate din greșeală ? lată de ce :

In același sector, care poate 
fi catalogat drept fruntaș, se 
află și mulți salariați care dau 
de lucru peste măsură sala
ristei, și nu numai acesteia.

toți aceștia, colectivul ii trage 
după sine, îi poartă în spate, 
îi duce de mină. Strădaniile 
celor mai buni mineri sint um
brite de atitudinea total 
teresată față de muncă 
lorlalți...

Am desprins citeva
ple : numai în acest an, Du-

dezin-
a ce-

exem-

La mina Vulcan

41 De ce să fie purtați în spate ?
41 De ce să diminueze rezultatele econo 

mice ale colectivului ?

Tineri care absentează nemo
tivat, care creează deseori mari 
greutăți maiștrilor cînd se face 
plasarea locurilor de muncă. 
Angajați care „se îmbolnă
vesc" pe nepusă masă, se în- 
voiesc după bunul plac — în- 
tr-un cuvînt, absentomani inco
rigibili, salariați nepătrunși de 
răspunderea locului ce-l ocupă 
într-ur» colectiv apreciat. Pe

mitru Badea a realizat per
formanța a 13 nemotivate și 
10 zile de învoiri ; Vasile llie 
îl însoțește pe Badea cu 10 ne
motivate și 17 învoiri ; Dan 
Dumitrașcu și Mihai luravel îi 
urmează pe ceilalți doi, cu cîte 
21 nemotivate fiecare ; Mihai 
Sidău a înțeles probabil că nu 
se poate lăsa mai prejos și se 
apropie de un record : 14 ne-

motivate și 13 învoiri (dacă nu 
l-a depășit cumva, pînă la ora 
cînd apar aceste rînduri). Cei 
enumerați mai sus totalizează 
fiecare 
nă de 
patru 
crat în acest an, decît trei. Și 
nu sînt singurii. Constantin 
Apreotesei, loan Mărguleanu, 
Nicolae Oanea, Ion Pavel, Mi
hai Borbely, loan Andrei, Ma
rin Tițu, Vasile Tureatcă par
ticipă și ei la nedoritul bilanț 
al nemotivatelor cu cîte 7 pînă 
la 10 zile. Să nu-l uităm pe 
Ion Vîrlan, care, dacă e să-i 
apreciem performanțele după 
absențe, face cit doi Borbely 
(are 20 de nemotivate, față de 
10) sau pe Gheorghe Gacso, 
care face și el cît alți doi ab
sentomani luați la un loc (face 
cît Oanea și Pavel, cu 
pectiv, 9 absențe ; deci 
gem că tinărul Gacso 
zează, pe fișa salaristei 
în care nu a muncit, 7 
nu a produs nimic alceva de
cît încurcături).

Nu întîmplător am început 
înșiruirea exemplelor 

cu salariați care au 
două feluri de absențe : nemo-

aproape cite o 
absențe. Deci, 

luni, nu au

7, res- 
i înțele- 

totali-
16 zile 

in care

noastre 
realizat

lon MUSTAȚA
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N-au mai rămas 
două săptămîni 

cînd actualii

de- 
pî- 

elevi, 
școa-

Cu It ură-artă

Sărbătoarea prieteniei

romano-sanmarmeze

■ Depoluare
Pentru mărirea capacității 

de iillrare a apelor rezulta
te din procesul preparării a 
fost conceput și se află în 
fază avansată de montaj un 
nou filtru-presă. Pentru pri
ma oară este prezentă la Pe
trila o asemenea instalație 
de proveniență indigenă, ce
le existente pină de curind 
fiind achiziționate din im
port. Lucrările din faza pre
gătitoare au fost deja reali
zate, iar echipele conduse 
de comunistul Dumitru Șer- 
dean (din care fac parte lă
cătușii Petru Dunăre, Flo
rin Preda, Berindei Vasile 
II) și Toader Butcovski 
(componenți Alexandru Bor- 
doșan și Vasile Popescu) 
s-au angajat să încheie ul
tima fază a montării insta
lației cu cinci zile mai de
vreme decît termenul plani
ficat.

I

cît 
nă 
ai anilor II și III de la 
la uzinală de pe lîngă I.U.M. 
Petroșani vor păși alături de 
veterani, de muncitorii mai 
vîrstnici, muncitori cu înaltă 
calificare, pe poarta întreprin
derii, în calitate de muncitori 
calificați. Sînt 
rii absolvenți 
față cerințelor

O urmărire 
activității pe care o 
ră în prezent elevii 
din anii II sudori, 
tuși, strungari, frezoi-i, mode- 
lori, o consultare a organelor 
direct răspunzătoare de pre
gătirea practică a viitoarelor 
cadre calificate ale uzinei a- 
flate în plină dezvoltare, con
duc, la răspunsuri afirmative 
în marea majoritate a cazuri
lor, 
tor, 
re 
tivului de aici. Spunem îm
bucurător, întrucît cu numai 
7-8 luni în urmă, o altă pro
moție de absolvenți lăsase să 
se perceapă o serie de defici
ențe în pregătirea profesiona
lă a elevilor școlii uzinale, re
flectate în mod direct — în 
prima perioadă de activitate

pregătiți viito- 
pentru a face 
producției ?
mai atentă a 

desfășoa- 
ucenici 

III lăcă-

w Automatizare
Se află in stadiul de ex

perimentare un aparat auto
mat de luat probe din sortu
rile compuse în timpul în
cărcării vagoanelor ce ur
mează a se expedia benefi
ciarilor. Aparatul a fost
conceput de inginerii din
conducerea secției de pro
ducție Petrila și confecționat 
în atelierul mecanic, de că
tre echipa condusă de Er- 
mogen Magda. Montarea lui, 
pentru experimentare, 
realizat de -----
din echipa 
Ciuru. De 
troducerea 
benzi a noului aparat a pri
lejuit o reducere a persona
lului de întreținere, cu un 
post ce a fost cîștîgat pentru 
Jocurile de muncă direct 
productive, asigurînd tot
odată exercitarea unui con
trol mai riguros asupra ca
lității soiturilor livrate.

, s-a 
căi re muncitorii 
condusă de Hoan 
remarcat că in- 

pe fluxul de

I
I

I

Un fapt 
avîndu-se 
perspectivele

îmbucură- 
în vede- 

colec-

ca muncitor calificat salariat 
— în procentul de realizare a 
normei de-a lungul unei luni 
calendaristice sau al mai mul
tora. In perioada cu pricina 
devenise alarmantă cifra ce 
indica asemenea restanțieri ai 
producției, ceea ce a fă
cut ca situația să fie a- 
nalizată cu deosebită a- 
tenție de birourile organiza
țiilor de bază din secțiile u- 
zinei, de grupele sindicale și 
conducerile tehnico-adminis- 
trative ale diferitelor sectoare 
de activitate. Din fericire, 
odată cu scurgerea timpului, 
tinerii absolvenți ai școlii u- 
zinale au făcut progrese evi
dente grație și ajutorului per
manent al vechilor meseriași 
și al maiștrilor.

Ce a demonstrat acest lu
cru ? In primul rînd faptul 
că elevii școlii uzinale în 
pragul absolvirii nu erau pre
gătiți nici din punct de ve
dere profesional nici morali
cește de a păși în producție, 
de a duce la îndeplinire sar
cini profesionale concrete.

Care va fi situația cu noua 
promoție ? Responsabilul cu 
probleme de învățămînt, ing.

Ing. Nicolae LOBONȚ 
I.U.M. Petroșani 

(Continuare in pag. a 3-a)

• Festivalul „Amafilm" — argument al presti
giului cineclubului din Lupeni

neaprovi
zionate I

j înflorii mug
it nolia solitară 
'* din urbea 

noastră (pe strada Re
publicii în vecinăta
tea blocurilor 
In serile 
de lilliac 
ce în ce 
lemnul 
igitur". In 
unor magazine de pe 
artera principală a 
orașului au apărut 
tradiționalele tablouri 
de absolvire și In cu
tiile poștale de la 
parterele blocurilor 
se înmulțesc, pe zi ce 
trece, plicurile cu la 
tel de tradiționalele 
„amintiri" purtînd fo
tografia miniaturală 
a cîte unui absolvent 
sau absolventă Peste 
tot în natură și Sn e- 
fervescenfa eotidiană 
se simte un pronun
țai iz. de primenire. 
Ne aflăm în miez de 
primăvară și pe me
leagurile noastre din
tre Jiuri. Plesnesc

turn), 
cu aromă 

se aude din 
mai des so- 
„Gaudeamus 

vitrinele

peste noapte bobocii 
bujorilor, sămînla a- 
runcată în solul bo
gat s-a trezit la via
tă. O generație se 
pregătește să calce 
cit mai sigur pe dru
mul pregătit eu trudă 
și migală în decursul 
anilor, alta Încearcă

lement mai aparte, 
mai deosebit de pro
cesul instructiv obiș
nuit. Celor afla'i în 
fața marilor holărîri 
în alegerea viitorului, 
vin in ajutor tocmai 
acei care
brafele și mintea lor 
prezentul. Nici o lec-

făuresc cu

Crochiu de mai

tică la modul necesi
tății vitale timp de 
un sfert sau o /u- 
mătate de secol ? Cu
vintele celor invitați 
din mine, fabrici șl 
uzine, în fata celoi 
care mîine vor trebui 
să opteze pentru o 
meserie sigură nu sînt 
povestiri despre mun
că, ci crîmpeie din 
bucuria muncii birui
toare peste a tot ceea 
ce este vechi și peri
mat.

Acești oameni
flați ocazional la 
înălțimea catedrelor, 
poartă în gesturile 
lor simbolul semănă
torului. Acolo Iu lo
curile lor de munco 
pregătesc cu simt de 
răspundere 
totală solul 
iar aici în 
sagerilor 
națiunii răspindesc să- 
mintă nobilă a dra 
gostei pentru munco

a-

emotiile pornirii In
tr-un zbor Înălțător. 
Și unii și alții au ne
voie de o busolă sen
sibilă, exactă, care 
să-i ajute să na piar
dă pe parcusul dru
mului (inta.

In aceste zile, de 
sfîrșit de an școlar, 
în atmosfera obișnui
tă a sălilor de elasă 
apare tot mai des ia 
multe școli din mu
nicipiul nostru un e-

tură pedagogică, nici 
o oră de dirigenfie nu 
poate aduce mai bi
ne in ambianta clasei 
autentica bucurie a 
muncii, decît cei ca
re făuresc ei Înșiși 
valorile materiale și 
spirituale. Cine 
putea povesti 
patetic, mai 
vânt despre 
setea unei
decît cel care-o prac-

or 
mai 

capti- 
truma- 
meserii

și dăruire 
viitorului, 
fata me- 
viitorului

Tiberiu JIANU

25 mai, 1973. San Marino — 
una din cele mai mici și mai 
vechi republici din lume — 
trăiește o mare sărbătoare, 
sărbătoarea prieteniei româ- 
no-sanmarineze, prilejuită de 
vizita oficială a președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Este un eveniment de sea
mă, pe care opinia publică din 
această țară îl salută cu bu
curie și satisfacție. Interesul 
excepțional față de vi?ita con
ducătorului României socia
liste are temeiuri profunde, 
deoarece această vizită se îns
crie ca un moment de covîr- 
șitoare însemnătate în istoria 
de secole a relațiilor de priete
nie româno-sanmarineze, rela
ții ce își au originea și trăinicia 
în afinitățile de limbă și cultu
ră, în năzuințele de progres și 
pace ale celor două popoare. 
Dialogul româno-sanmarinez 
la nivel înalt — încununare a 
contactelor oficiale de pînă a- 
cum — deschide o nouă eta
pă, superioară, în evoluția ra
porturilor dintre România și 
San Marino, clădite pe teme
lia principiilor respectării in
dependenței și suveranității 
naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburi
le interne și avantajului re
ciproc.

Vizita șefului statului ro
mân dă o strălucită expre
sie dorinței celor două țări și 
popoare de a întări prietenia 
și colaborarea dintre ele. Ea 
ilustrează, în același 
voința comună de a 
bui la instaurarea unui 
de pace, înțelegere și 
cooperare pe continentul nos
tru și în lume.

Sub semnul acestor senti
mente de amiciție și stimă, al 
dorinței ambelor popoare de 
a se cunoaște mai bine și de 
a conlucra mal strîns, în in
teresul lor și al cauzei gene
rale a apropierii și a colabo
rării între națiuni, a început 
vizita șefului statului român 
în Republica San Marino.

...Localitatea Dogana, si
tuată la frontiera țării. In a- 
ceastă pitorească așezare, care 
s-a pregătit — la fel ca întrea
ga țară — să primească cu 
caldă ospitalitate pe solul po
porului român prieten, este 
așteptată sosirea cortegiului 
prezidențial.

Aici au venit in întîmpina- 
re căpitanii regenți Francesco 
Maria Francini și Primo Bu- 
gli.

Sînt de față secretarul de 
stat pentru afacerile externe, 
Gian Luigi Berti, miniștri, alte 
personalități ale vieții politi
ce, ofițeri superiori.

De asemenea, sînt prezenți,

timp, 
contri- 
climat

largă

pentru a saluta pe președin
tele Consiliului de Stat al Ro
mâniei, șefi de misiuni diplo
matice
no.

Este 
Sunete 
vestesc 
zidențial.

La coborîrea din mașină, șe
ful statului român, tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt aștep
tați de secretarul de stat pen
tru afacerile externe, care îi 
conduce la căpitanii Regenți 
ai Republicii. San Marino. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
și căpitanii regenți își string 
cu cordialitate mîinile.

Doi copii se apropie de 
tovarășa Elena Ceaușescu 
oferinu-i buchete de flori,

Sînt intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii San 
Marino. In cinstea înalților 
oaspeți se trag 21 salve de 
tun.

O gardă militară, în splen
dide costume de paradă, pre
zintă onorul. Președintele 

Consiliului de Stat și căpita
nii regenți ai Republicii San 
Marino trec în revistă garda 
de onoare.

Solilor poporului român le 
sînt prezentate personalitățile 
sanmarineze venite în întîm- 
pinare.

acreditați la San Mari-

ora 11,30, ora locală, 
prelungi de trompetă 
sosirea cortegiului pre-

(Continuare in pag. a 4-a)

Cum laptele, produsele lactate constituie o hrană nelipsită 
pentru toți, de la mic la mare, și cum in ultimul timp au prins 
„cheag" sesizările privind neajunsurile în livrarea și distribuirea 
produselor în cauză, ne-am situat în ultimul nostru raid-anchetâ 
pe poziția consumatorilor. Deficiențele au fost nenumărate. Mai 
□Ies cu cîteva sâptămini în urmă. Acum se pare că totul merge

spre bine, deși pe ici, colo mai... șchiopătează. Fie beneficiarul, 
fie furnizorul I Mai mult insă producătorul (Fabrica de produse 
lactate Petroșani - Livezeni), care, parcă, uită uneori propria sa 
reclamă (titlul anchetei noastre probabil îi va aminti de ea). Dar 
pentru a vedea în amănunt cum stau faptele să le dăm grai...

13 magazine 
complet

.La întreprinderea co
mercială de stat pentru pro
duse alimentare, în prezen
ța directorului întreprinderii, 
tov. Cazimir Davidovici, răs
foim registrul evidenței zil
nice a comenzilor și livrări
lor de lapte și iaurt (întoc
mit cu multă responsabilita
te de merceologul — recep- 
ționer Gheorghe Sereș) pe 
luna mai. Pînă în ziua de 14 
— totul e în ordine, potrivit 
contractelor. Din 14 mai în- 
cepînd și pînă în 21 mai, 
atît iaurtul cit și laptele au 
fost livrate cu mult sub can
titatea comandată. Notăm, la 
întîmplare, cîteva zile: în 14 
mai ,s-au comandat 2390 kg 
iaurt și s-au livrat doar 792 
kg; în 15 mai — comandat: 
2 535 kq„ livrai: 1272 kq , in 
19 mai comandat: 2 534 ko. 
livrat': 1244 kg. Laptele, de 
asemenea, a sosit în unități 
în cantități sub comandă, în 
toată 
mai 
spre 
n-au 
17 mai — 
tri, livrați: 
mai — comandă: 10 929 litri, 
livrați 6220 litri. In aceeași 
perioadă, aprovizionarea la 
unități se face foarte defec-

această perioadă: în 15 
trebuiau să sosească 

desfacere 9726 litri 
sosit decît 6977 litri;

comandă: 9896 
8130 litri: în 

comandă: 
litri.

aprovizionarea

tuos. O serie de magazine 
rămîn cu comenzile complet

In 15 mai — 4 
în genere situate în 
periferice ale locali- 
noastre, nu primesc 

gram de lapte sau 
în 16 mai — alte 4 
(dar nu aceleași); în 
— 3 unități, în 19 
sînt în. stare să des-

foarte mare întîrziere la uni
tăți (în 15 mai, unitatea nr. 
8 Petroșani primește laptele 
la ora 10,15, iar magazinul 
nr. 5 la ora 10,3511), deter- 
minînd o suită întreagă de 
nemulțumiri.

Sumumul
rețeaua distribuirii 
depășind, de data 
„cadrul" obișnuit al... 
neconcordanțe dintre 
și ofertă, am căutat o expli
cație mai detaliată. Și am 
aflat-o exact acolo unde tre- 
i.iiia s-o găsim • la Fabrica 
produse lactate Petroșani 
Livezeni...

neonorate, 
unități, 
cartiere 
taților 
nici un 
iaurt; 
unități 
18 mai 
mai nu
facă absolut de loc lapte și 
iaurt unitățile cu nr. 89, 56, 
40, 41, 46, 60, 51, 54, 88, 83, 
2. 6 și 14. Deci: 13 mciqaz'ne1 
Din discuții, mai aflăm că în 
unele zile, mașina Fabricii 
de produse lactate sosește cu

Nici alb
nici negru

Lupeni. Unitatea nr. 66, 
ora 7 dimineața. Cîteva lădi- 
țe cu lapte și iaurt așteptau 
afară. Lîngă ele, peste 50 de 
cetățeni, așteptau și ei liniș
tiți la rînd. Raportul între 
numărul celor care așteptau 
și numărul sticlelor cu lapte 
și borcanelor cu iaurt era 
lesne de observat, invers 
proporțional...

Margareta Popa, șefa uni
tății nr. 81, specializată pe 
produse lactate, ne-a asigu
rat că totul e în ordine. Pro
dusele sînt de calitate, 
rea se face la prima 
smîntîna e foarte bună,

livra- 
oră, 
friș-

deliciențelor pe 
laptelui 
aceasta, 
micilor
cerere

imaculatj 
de tot...

de

ca nu se comandă pentru că 
nu se cumpără... Cîteva gos
podine aveau aceeași părere. 
Deci totul este... „alb". Nu
mai că nu-i chiar imaculat 
Cîteva „pete", e drept nu 
prea mari, ajustează cu „ne
gru" problema. In timp ce 
interiorul unității era mobi
lat
le, 
tau 
era
Aceeași soartă o avea peste 
puțin timp și laptele Cu al
te cuvinte, cine- se scoală de 
dimineață, mănîncă lapte și

cu borcane de iaurt goa- 
mulți cumpărători solici- 
acest produs. Răspunsul 
același: s-a terminat!

iaurt, cine nu — poate mîn- 
ca a doua zi...

Dacă așa stau lucrurile, 
nu înțelegem de ce nu se co
mandă în funcție, de cerințe? 
Sigur, fabrica nu 
toată cantitatea 
C -lpn lor I N-au 
Smîntîna e uneori, 
Se zice că e proaspătă. Dar 
nu întotdeauna fluiditatea 
smîntînii se datorează pros
pețimii... Ar mai fi și alte... 
punctișoare negre; de pildă 
sticlele cu lapte fără capac, 
cutiile de smîntîna și brînză 
la fel? Dar ce contează aces
te mărunțișuri cînd fondul 
e totuși alb?

Ea unitatea nr. 72 (tot spe
cializată), responsabilă Irina 
Dobre, laptele este suficient, 
smîntîna idem. Singura pro
blemă este iaurtul. Pentru 
edificare, un singur exemplu: 
în 23 mai s-au comandat 500 
borcane iaurt și 
60. De ce?

— Spun că nu 
explicat tovarășa 
bre. Acum totuși 
mai îndreptat dar cu o săp- 
tămînă în urmă a 
rău; am și refuzat 
In ceea ce privește 
rii, aceasta depinde 
buitorii care se schimbă lu- 

știu 
ora 

insă 
vin

livrează 
de iaurt, 
borcane I 

lapte.

s-au livrat

au — ne-a 
Irina Do- 
situația s-a

fost mai 
smîntîna. 

ora livră- 
de distri-

nar. Uneori, aceștia nu 
ce fac, dar ajung după 
9. De un timp nu avem 
probleme, produsele ne 
dimineața devreme...

Ionica FIERARU. 
Viorel TEODORESCU, 
Ionel ȚABREA

(Continuare în pag. a 3-a)
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Astăzi și mîine, Ia Lupeni, in sala Palatului cultural, se des
fășoară o manifestare culturală inedită în Valea Jiului - Festi
valul filmului de amatori organizat de comitetul sindicatului E. M. 
Lupeni și de cineclubul „Amafilm". Participarea unor vechi și 
cunoscute cinecluburi din țară - Timișoara, Oțelul Roșu, Reșița, 
Lugoj, Caransebeș, Sinnicolaul Mare, Hunedoara - este o con
firmare a prestigiului artistic dobîndit de „Amafilm" de-a lungul 
celor șapte ani de existență. Festivalul, care este și un bineve

FESTIVALUL - ARGUMENT 
AL PRESTIGIULUI IMLUBULUI DIN llll'LNI

nit schimb de experiență, își propune să fie un stimulent în 
ridicarea conținutului artistic al creațiilor cineaștilor amatori 
dar și a modalității de participare mai largă și eficientă la 
viața social-economică, la procesul de educație comunistă.

Valoarea filmelor aflate in concurs este apreciată de un 
juriu in care se află criticul cinematografic OLGA ZISU (președin
te) și CONSTANTIN CRĂCIUN din partea C.C. al U.G.S.R.

Ill Mill Ol AMATORI Șl HiGIMIlLl
TIPRESIVITÂTII aWMATOGRAFICT

Cineclubul „Amafilm“, ferment de gindire
creatoare în Valea Jiului

Jliunit roasa
oîslă !...

Mi-am privit miinile atent întâia oară 
Palmele inele cunosc zvîcnetul de oțel și pară 
Ele au mîngiiat florile, aerul, lutul,
Palmele mele cunosc începutul.

Și freamătul atâtor șantiere
Brațele mele vibrează a nebănuită putere 
Și-n ele odihnesc de atâtea ori,
Cărțile lumii — nesfîrșite comori.
Miinile mele sînt aripi spre-naltele culmi 
Ele-ndrăgesc cer și foșnet de ulmi

Și către-a viitorului lume frumoasă 
închipuie vîslă suplă luminoasă
Miinile mele însuflețesc prin faptă mereu 
Cuvîntul înțelept al partidului meu

— In Valea Jiului, pe 
lingă existența unei foarte 
diverse mișcări artistice a 
amatorilor, s-au înființat 
mai multe cinecluburi care 
evidențiază și un specific 
local. Știindu-vă un pasio
nat cineamator și un neo
bosit animator, ce ne pu
teți spune despre scopul, 
țelurile urmărite de cine
cluburi ?

— Scopul principal al cine- 
eluburilor este acela de a spri
jini activitatea economică, cul- 
tural-ideologică și educativă, 
fiind instrumente ale muncii 
politice de masă. Dar pentru 
a atinge acest scop, filmele de 
amatori, trebuie, în mod ne
cesar, să parcurgă mai multe 
trepte care corespund cu for
marea unei concepții artistice 
adecvate. Și de aceea nu e în- 
tîmplător că majoritatea cine- 
cluburilor își încep activita
tea cu documentare sau repor
taje, deoarece aceste genuri 
par mai simple. Dar nu e așa. 
Aceste filme trebuie gîndite 
adine pentru a cuprinde în 
Întregime mesajul ideologic și 
a se înscrie ca adevărate rea
lizări cinematografice. Un .alt 
gen, savurat de creatori, e fil
mul de ficțiune, dar cum pre 
supune cunoștințe suplimen
tare, de interpretare și reg'e, 
adeseori eșuează. Filmele tu
ristice și de animație sînt alte 
genuri, fiecare cu specificitatea 
lui artistică ce trebuie cunos
cută în toată complexitatea.

— Prin armare, un film, 
pentru a-și îndepiini scopul, 
e necesar să corespundă și 
temei și exigențelor artis
tice.

— Da, pentru că trebuie să 
transmită o idee în primul 
rînd. Și această transmitere 
nu se face oricum, ci într-un 
mod metaforic sau cu inter- 
preți, fapt ce rămîne la ale
gerea creatorilor.

— Care este opinia dum
neavoastră despre amatori 
și profesioniști în cinema ?

— E o problemă complexă 
In filmul profesionist, cu o 
durată cam de două ore, fie
care compartiment își are spe
cialiștii lui, cu o aparatură 
perfecționată. Filmul de ama
tori se deosebește, în primul 
rînd, prin formularea concisă, 
concentrată la cîteva minute, 
fără divagații. Diferența este 
de la narativ la sintetic. De 
aici se naște prima condiție 
a creatorului amator: de a fi 
concomitent scenarist, regizor, 
operator, laborant, monteur și 
inginer de sunet. Deși e rea
lizat de 3—4 oameni, filmul 
de amatori solicită fiecăruia 
cunoștințe complexe și — de 
ce nu? — complete de natură 
profesională. In ultima vreme 
s-a vorbit mult — și s-a gre
șit mult — despre limba 
filmului. Iată de ce s-a intrat 
pe poarta uzinei, s-a filmat 
cam orice și apoi totul a fost 
acoperit de așa-numitul co
mentariu. De ce ? Pentru a 
explica filmul I Dar fără să 
se știe că filmul n-are nevoie 
să fie explicat; el însuși „vor

bește" prin imagine, care-i es
te limbajul propriu. Noi ne-am 
ferit de asemenea experiențe 
nefericite și fără efect.

— Ce mijloace de expri
mare utilizează filmul, mai 
ales cel de amatori, mai 
apropiat de perioada de 
aur a cinematografiei ?

— Ca orice artă, cinemato
graful are limbajul său spe
cific și materialul său. Este 
imaginea. Condițiile amato-

Convorbire cu 
IOSIF TELLMANN 

artist plastic

rului sînt mai complicate: lu
crează cu bandă de magneto
fon, nu cu sunetul incorporat 
imaginii. Trebuie să se știe 
că imaginea exprimă totul, nu 
are nevoie de nici un comen
tariu pentru a convinge. Majo
ritatea filmelor profesioniste 
au ajuns astăzi la ceva care 
oscilează între film (în sens 
tradițional) și teatru. Fără 
dialog, ar sucomba.

— Puteți să exemplificați 
această idee în condițiile 
amatorilor ?

— O serie întreagă de filme 
de amatori au încercat să ex
prime ideile prin elemente 
metaforice. Dar, de cele mai 
multe ori, un singur interpret 
și cîteva elemente ar fi fost 
reușite și suficiente, pentru 
că acest gen e cel mai difi
cil deoarece trebuie să suge
reze ideea prin mișcări, efecte 
convingătoare. Deși calea e 
indicată, puțini merg pe ea 
Pentru că există un dublu pe
ricol’: reușita filmului și în
țelegerea spectatorilor. Iată 
de ce se alege o cale mai si
gură : exprimarea prin film de 
ficțiune cu interpreți. Din ne
fericire se urmează prea în
deaproape jaloanele profesio
niste. Căutarea noilor forme 

Cineamatorii din Lupeni la lucru

„Pasiuni pe valuri" — Hobby-film Petroșani 
„Răzbunarea" — Video-film Vulcan 
„Critici și poeți" — Oțelul Roșu 
„C< neertul" — Lugojtext — Lugoj 
„Drumul" — Sinnicolaul Mare 
„Trîndavul" — Metalurgistul Reșița 
„Cerul soarelui" — Gaudeamus Timișoara 
„Tezaur" — Studioul 713 Caransebeș 
„Cuiul" — Siderurgistul Hunedoara 
„Diagramă" — Hobby-film Petroșani 
„Zăpada" — Gaudeamus Timișoara 
„Eram copil..." — Amafilm Lupeni 
„Următorul" — Studioul 713 Timișoara 
„Miraculoasa Iimonadă" — Sinnicolaul Mare 
„Sfîrșitul jocului" — Metalurgistul Reșița 
„Flacăra vie" — Cravata roșie Oțelul Roșu 
„Frig" — C. F. R. Timișoara 
„Bumerangul" — Lugojtext — Lugoj 
„Drumul" — Video-film Vulcan 
„Șah" — Amafilm Lupeni 
„Invitație" — Oțelul Roșu 
„Pe soclu" — C. F. R. Timișoara

de expresie cinematografică, 
specifice limbajului amatori
lor, este subiectul acestui fes
tival, cu tema filmul de fic
țiune, ce se cere dezbătut pe 
larg și în adîncime. O proble
mă specială o formează și su
biectele. Membrii cinecluburi- 
lor, avînd profesiuni prin care 
ei trăiesc pe șantiere, în uzi
ne și întreprinderi, cunosc 
bine problematica vieții, a 
muncii și trebuie să o atace 
— și chiar o atacă — în aces
te subiecte. Ei cunosc mai bine 
mediul localităților decît pro
fesioniștii. Și sînt lăudabile 
aceste realizări dar din nou 
apelez la necesitatea perfec
ționării expresivității fără de 
care nu putem cuceri și con
vinge publicul căruia ne adre
săm.

— Ați ajuns la un punct 
dificil: relația cineamator- 
public. In Valea Jiului pare 
a fi o barieră — e drept, 
artificială — între acești 
doi factori.

— Dacă nu ne putem lăuda 
cu o creștere spectaculară a 
numărului de cinecluburi, a do
tării și numărului de membri, 
atunci și mai puțin ne putem lă
uda cu filmele proiectate regle
mentar în fața publicului lo
cal. Cinecluburile sînt che
mate să efectueze și o muncă 
de culturalizare, de educație 
artistică în domeniul filmului. 
Sînt exemple frumoase în 
țară, și chiar la Lupeni, ce 
trebuie urmate cu mult curaj. 
Dacă creațiile noastre vor fi 
la nivelul exigențelor, atunci 
în viitor prezența publicului 
va crește la manifestările 
noastre. Organele care ne în
drumă și conduc ar putea să 
ne solicite mai concret contri
buția Ia rezolvarea problema
tică politic-educativă, social- 
culturală, gospodărească, a- 
cordîndu-se și un sprijin mai 
substanțial. Și totul lăsînd 
cineamatorilor libertatea rea
lizării și exprimării prin mij
loacele artei.

— Știm că cineclubul 
„Amafilm" din Lupeni este 
înființat din 1967, De-a 
lungul acestor 7 ani a des
fășurat o activitate prodi
gioasă, remarcată în ma' 
multe rînduri, iar acum se 
impune ca un fertil centru 
de creație cinematografică. 
Care este drumul sau eta
pele parcurse pînă acum '?

— Cineclubul „Amafilm" 
(Amator-film) s-a constituit 
d intr-o necesitate și anume a- 
ceea că toți cei care formam 
pe atunci nucleul lui eram 
convinși că filmul este cel 
mai complet și mai modern 
mijloc de emoționșre artistică, 
de influențare a omului. Fil
mul este arta cu cel mai mare 
număr de admiratori. Primii 
pași i-am făcut cu aparatul 
de 8 mm și trebuie să adaug 
că s-a făcut o foarte 
bună școală. In primii doi 
ani, ba chiar și în 1968, 
epoca de pionierat a filmului 
în Valea Jiului a fost susți
nută de Iosif Tellmann, Au
gustin Ardeleanu, Constantin 
Armeanu, Cornel Rusu. Apa
ratura de 16 mm ne-a deschis 
o nouă' poartă, cu posibilități 
mai ample din punct de ve
dere tehnic, permițîndu-ne, 
totodată, și proiecții publice 
în săli mai mari. S-au realizat 
filme diferite ca gen („Oprește 
banda Costică", de exemplu, 
reportaj de protecția muncii 
la mina Lupeni, realizat de 
Iosif Tellmann și Vasile Iovu) 
în acea perioadă. Etapa cu
noașterii posibilităților apara
turii s-a încheiat cu filmul 
„Sens unic" (Oscar Simonis, 
Petru Resiga, Iosif Iakab), de 
animație, și cu unul de ficți
une — „Precipitare", avînd a- 
ceiași realizatori. Cu trecerea 
timpului și dobîndirea expe- j 
rienței, deși durata filmului 
n-a crescut (filmul de ama
tori are între 1 și 10 minute), 
realizarea ne-a luat tot mai 
mult spațiu temporal, ne-a so
licitat mai mult din punct de 
vedere intelectual, artistic 

Programul de proiecții
Astăzi, la ora 16, în sala Palatului cultural din Lupeni 

are loc proiecția filmelor aflate în concurs, în următoarea 
ordine ;
„întâlnirea fanaticilor" — Oțelul roșu 6 minute
„Azi. mîine, poimîine" — Siderurgistul Hunedoara

5 minute

și tehnic. Am ajuns la con
cluzia că fără pregătirea celor 
mai neînsemnate amănunte 
nu se poate face un film. Cu 
„Eram copil" s-a încheiat a 
doua etapă în activitatea ci- 
neclubului nostru, perioadă în 
care toate strădaniile eclii" 
noastre s-au cristalizat într-un 
rezultat dorit.

— Cineclubul din Lupeni • 
a îndeplinit funcția de ca
talizator în mișcarea cine- 
amatoristică din Valea

Convorbire cu 
OSCAR SIMONIS, 

conducătorul cineclubului

Jiului și chiar din județ. 
Avînd în vedere și numă
rul de filme realizate, v. 
rog să vă opriți și la aceas
tă activitate de cultură ci
nematografică a „Amafil- 
mului".

— Dacă în trei ani am fă
cut aproape 30 de filmulețe 
pe 8 mm, în următorii patru 
ani, pe 16 mm, numărul lor 
a scăzut, dar în favoarea ca
lității, a expresivității. Cine
amatorii au o noblețe de ca
racter, nu sînt minați de in
vidie, nu este o concurență 
profesională; atunci cînd s-a 
putut ne-am ajutat reciproc. 
La noi există un spirit de e- 
chipă foarte închegat, și fără 
pasiune, perseverență și con
tinuitate nu sînt posibile re
zultate fericite. Noi am aju
tat, împărtășind din experien
ța acumulată, înființarea cine- 
cluburîlor din Vulcan, Petro
șani, Lonea, Uricani, ba chiar 
și școlare (la Casa pionierilor 
din Petroșani și Lupeni, la 
Liceul din Lupeni). Implicit, 
cineclubul răspunde și unor 
exigențe educative — crearea 
discernămîntului valoric, a 
capacității selective.

— Ce ne puteți spune 
despre experiența dobîndi-

8 minute 
10 minute

1 minut
8 minute

15 minute
4 minute
7 minute
7 minute
4 minute
5 minute
5 minute
7 minute
6 minute 

10 minute 
10 minute
7 minute
7 minute 

12 minute
6 minute

10 minute
4 minute
4 minute

tă de „Amafilm" ?
— Ca în orice împrejurare, 

începutul a fost dificil. De un 
foarte prețios și colegial spri
jin ne-am bucurat ani de zile 
din partea cineclubului de la 
Oțelul Roșu pînă cînd am fost 
conștienți că putem merge pe 
o cale proprie, cu un stil per
sonal, adică să diversificăm 
mai mult concepțiile specifice 
filmului de amatori. Și am 
reușit datorită unei reușite îm 
pletiri a cunoștințelor tehnice 
ale membrilor care au abor
dat modalități dificilej fil
mări trucate, realizate în În
tregime cu posibilitățile noas
tre tehnice (destul de modes
te) și cu oamenii noștri. A- 
ceastă tehnică a fost necesară 
în filmul „Eram copil" care a 
însemnat marea cotitură față 
de filmele „clasice" de ama
tori. De altfel a fost remarcat 
și de specialiști ca ® foarte 
bună realizare. Această vizi
une și gindire cinematografi
că dorim să le folosim și în 
filme de pur specific local. 
Bineînțeles pe parcurs am mai 
învățat un lucru deosebit de 
important: fiecare subiect își 
are o modalitate proprie de 
tratare. Tocmai aici e frumu
sețea creației de amatori: că 
ne putem permite, fără să ne 
împiedice canoanele profesio
nale, să abor dăm, de ia caz la 
caz, teme curajoase, în limite
le posibilităților tehnice exis
tente.

— Ce însemnătate are a- 
cest festival pentru cine
clubul „Amafilm" ?

— Pe de o parte că mar
chează încheierea unei etape, 
etapă ce poate fi considerată 
drept însușirea abecedarului 
filmului (de la mînuirea apa
ratului pînă la crearea sce
nariilor). Pe de altă parte este 
un util schimb de experiență 
și indică nivelul ia care am 
ajuns și anume că avem cele 
mai înalte exigențe față de 
ceea ce spunem prin întrebă
rile filmului (gindire cinema
tografică plus realizarea este 
egal cu expresivitatea). Acest 
festival al cineamatorilor, pe 
care îl dorim anual, exprimă 
faptul că „Amafilm" are o 
personalitate distinctă și un 
stil propriu, rezultat al unei 
munci de șapte ani.

T. SPATARW

Brigada științifică 
printre muncitorii 

forestieri
Mîine, la ora 11, briqada 

științifică de la clubul mun
citoresc din Lonea se întâlneș
te cu muncitorii de la punctul 
forestier Lunca Florii. După e- 
puizarea întrebărilor și răs
punsurilor din diferite dome
nii, care constituie metoda de 
lucru a brigăzilor științifice, 
artiștii amatori din formația de 
muzică populară a clubului 
prezintă un scurt program 
folcloric.

Qleraaaaatrd
zbor
Am strins în mine doruri și-amintiri 
Cum string pescarii peștii în năvod. 
S-au dus de mult sfioasele iubiri, 
Schimbate-s azi în altele cu rod.

Mi-s anii fluvii, sîngele cascadă, 
Mereu mi-i focul inimii aprins 
Cu inerția față-n față-s spadă 
Și-n marea bătălie neînvins !

Am strîns prin ani depline bucurii
Și-am învățat să țes în aur clipa
Spre comunism, spre zorii proaspeți, vii, 
Intr-una îmi îndrept întinerit-aripa !...

Cu toate că procurarea 
unei cărți din roituri
le librăriei se înca

drează strict in rigorile' vîn- 
zării și cumpărării, ac'u, de
venit în lumea noastră de 
necesitate vitală, ea depășeș
te de fiecare dată cadrul u- 
nui banat comerț. Omul obiș
nuit să treacă cotidian pra
gul unei librării se trasfiqu- 
rează în participant la un 
proces sacru în fața rafturi
lor doldora cu forma materia
lizată a valorilor spirituale. 
Intîlnirea cu izvorul cunoaș
terii și civilizației în acest 
cadru invită în mod implicit 

Librarul

la sobrietate și pioșenie. De 
aici poate gestul liber con- 
simțit care ne face ca în 
preajma imediată a auvîntu- 
lui tipărit și prins intre scoar
țe, indiferent de vîrstă, să 
devenim mai solemni, mai 
gravi și deci să rostim even
tualele vorbe în șoaptă.

In acest context omul de 
după tejghea, cel care ne 
întinde cu un gest lestiv 
cartea mult dorită, nu poate 
ii un simplu vînzător. F.l es
te ceva mai mult, el este 
mînuitor de tezaur spiritual, 
este Librar.

Există o librărie pe artera 
principală a urbei noastre 
care poartă numele drag fie
căruia dintre noi încă din a- 
nii copilăriei: „Ion Crean
gă". Cei care au trecui pra
gul tuturor librăriilor din 
Valea noastră și-au dai sea
ma de la prima ocazie că 
această unitate este Bei mai 
sobru lăcaș al cărții, sub 
toate aspectele. Această ea- 
litate nu și-a dobîndit-o prin 
mulțimea de cărți din roituri, 
ci prin relațiile pe sare co
lectivul de aici și le-a creat 
cu masa de iubitori ai cărții.

Trecînd pragul acestei li
brării se întîmplă să nu gă
sești ce cauți. Sesizîndu-ți 

loan CHIRAȘ, 
Cenaclul literar 

„Meșterul Manole" Petroșani

_____________________________________  

gestul de regret, se apropie 
de tine un om pe sare l-qi 
cunoscut, poate, sau îl vezi 
pentru prima oară, și-ți spu
ne, cu o amabilitate sare în
trece protocolul comerciali 
să poftești peste o săp’ami- 
nă-două Intots după cine 
știe cit timp, după o altă 
carte, nu-țt vine să crezi 
auzindu-l pe omul din lața 
rafturilor că volumul solici
tat mai demult se găsește 
intr-una din vitrine și dacă 
îl mai dorești... cu «ea m < 
mare plăcere Cine nu i-o 
văzut făcîndu-și promenada 
de seară după închiderea li

brăriei și oprindu-se din cînd 
în cînd, invitînd cîte un bU- 
ent permanent să treacă a 
doua zi pe la ei deoarece a 
sosit cartea căutată au luni 
în urmă. Cel ce subsemnează 
aceste rînduri cunoaște ne
numărate cazuri, cînd per
soane aflate mai des eu 
treburi prin orașul nostru 
nu scapă nici un prilej să 
zăbovească așa, „în trecere" 
cîteva minute în librăria 
„Ion Creangă", convinși fiind 
că nu pleacă niciodată de 
aici cu mina goală și că ce 
n-au găsit astăzi vor găsi cu 
siguranță data viitoare

Prin miinile acestui om, li
brarul, trec zilnic sute și 
sute de cărți, cu și mai mul
te titluri, apărute In cele 
mai diferite edituri. Fiecare 
carte trecută prin mina lui 
lasă o urmă nevăzută dar 
profund întipărită în conști
ința lui profesională. Pentru 
că el, Francisc Roman, 
nu este cel care mij
locește ajungerea cărților 
de la tipografie la ci
titor, el este prietenul 
tuturor care îndrăgesc car
tea, în adevărata și nobi
la accepțiune a cuvîntulal: 
LIBRARUL.

Romulus RETEZAN

Aplauze 
meritate 

lmbinind în mod armonios 
ictivitatea intelectuală cu 
cea distractivă, elevi’ de la 
Școala de specializare post- 
llceală comercială Pe'roșani, 
sub îndrumarea actorului 
Alexandru Jeles, au pregă
tit spectacolul cu piesa 
„Profesorul de franceză" de 
T. Mușatescu.

Tinerii artiști amatori au 
prezentat spectacole în Pe
troșani, Lupeni și Petrila, 
nrmînd să se deplaseze și 
în celelalte orașe ale muni
cipiului.

Merită sincere felicitări 
pentru reușita spectacolului 
întreg grupul, din care s-au 
remarcat în mod deosebit 
Viorica Popp, Lucia Rad, 
Mircea Tatra, Mircea Usca- 
tu și Dinu Ștefănescu.

In fiecare duminică, într-una 
din sălile Casei de cultură din 
Petroșani se adună un grup de 
tineri și vîrstnici, care, așe
zați în jurul meselor, dplecați, 
asupra albumelor și trasoare
lor, studiază și cercetează mi
cile petece de hîrtie frumos 
colorate, fac schimburi de 
mărci între ei, discută aprins 
despre problemele legate de 
colecționarea mărcilor, atît de 
interesantă și instructivă și 
care exercită o atracție puter
nică în special asupra tinere
tului. Sînt filateliștii grupați 
în cercul „Minerul" din Petro
șani, pasionați colecționau ai 
mărcilor poștale.

Această pasiune este res- 
trînsă, mai puțin cunoscută, 
numărul celor care au pătruns 
în tainele ei fiind destul de 
redus. Se pune, deci, întreba
rea firească pentru mulți . ce 
este filatelia, cu ce se ocupă 
=>a, cum poți deveni filatslist?

Din cele mai vechi (imnuri, 
m afară de multiplele sale ac

tivități, omul se îndeletnicea 
și cu colecționarea unor o- 
biecte de o foarte mare diver
sitate. Numărul lor este prac- 
tic nelimitat, fiecare coleațio- 
irînd după dorința și gustul 
său. Printre toate genurile de 
colecții ramura care a cuprins 
cel mai mare număr de pasio
nați este filatelia. Astăzi în 
întreaga lume sînt cam 30 
milioane de filateliști de toa
te vîrstele.

Filatelia este o pasiune » 
cărei sarcină este colecționa
rea mărcilor poștale, selecțio
narea lor după criterii bine 
definite. Pe lingă pasiune este 
șl o preocupare auxiliară con
stituind un ajutor preț’os în 
multe domenii de activ’tale o- 
ferind un vast cjmp >tudiului 
și cercetării, cultivînd și dez
voltând numeroase însușiri 
dintre cele mai diferite

Rolul principal este de a 
contribui la educarea și cul
turalizarea maselor largi ai 
oamenilor muncii și în snec'al 

a tineretului. Prin mărcile 
poștale se poate face -u mare 
eficacitate popularizarea unor 
evenimente istorice importante, 
a realizărilor in diferite dome 
nii de activitate (industrie,

Pasiune și cercetare
agricultură, cultură, sport etc.). 
Aplicate pe plicuri, sini mesa
gerii realizărilor din țara rioas- 
(ră peste hotare, oglindă fide
lă a preocupărilor pașnice ale 
poporului nostru, dorința Iu, 
fierbinte de pace și prietenie 
între popoare.

Dar filatelia nu este numai 
un mijloc de culturalizare. Ea 
oferă un larg cîmp de activita

te pentru cercetarea trecutului 
istoric al dezvoltării poștei în- 
tr-o țară sau alta, a conditiiloi 
de apariție a formelor mărcii 
poștale.

Din păcate această rrumoa 

să pasiune s-a transformat cu 
timpul în mijloc de creare a 
unor venituri suplimentare, de 
investigație a capitalului și 
domeniu de speculații bănești. 
Așa a fost înainte și în țara 
noastră. După 23 august 1944. 
filatelia încetează de a mai ii 
un domeniu de speculație de
venind pasiune în adevăratul 
’nțeles al cuvîntului. Cei a- 

oroape. 40 000 de filateliști or
ganizați în Asociația Filateliș- 
’ilor din România duc o acti
vitate organizată, își aduc 
contribuția la dezvoltarea a- 
cestei nobile și introductive 

pasiuni. Iar în ceea ce priveș
te mărcile emise în ultimii 
douăzeci și cinci de ani, 
ele au cunoscut un curs 
ascendent atît calitativ cit 
și prin diversitatea temati
cilor abordate, prin pro
nunțatul lor caracter instruc- 
tiv-educativ.

In Valea Jiului mișcarea fi
latelică a cunoscut o dezvol

tare din ce în ce mai mare în 
special după înființarea cercu
lui filatelic „Minerul" dm Pe
troșani, în anul 1957. In afară 
de acest cerc au luat ființă în 
ultimul timp cercuri la Lupeni, 
Uricani și Vulcan.

La înființarea lui cercui fi
latelic din Petroșani nu avea 
decît un număr restrîns de 
membri, în jur de 20. Cu tim
pul numărul lor a crescut a- 
jungînd azi la peste 300 din 
care aproape jumătate tineret. 
Numai în primul trimestru 
al anului curent au fost pri
miți peste 50 de noi membri 
în cerc, fapt ce dovedește că 
această pasiune cîștigă noi și 
din ce în ce mai multi ade
renți.

Dacă sub raport numeric 
dezvoltarea este evidentă ace
lași lucru se poate spune și 
în privința îmbunătățirii acti
vității cercului. Pentru a ilustra 
această idee este suficient să 
arătăm că în ultimii doi ani au 
fost organizate trei expoziții 
filatelice mai importante din 

care una cu participare Inter
națională și care s-a bucurat 
de un deosebit succes. In ca
drul ședințelor cercului se 
țin conferințe, se fac schim
buri de mărci, se dau îndru
mări filateliștilor mal tineri. 
Astfel, cercul din Petroșani, a- 
tît numeric cît și din punct de 
vedere al activității, se numă
ră printre cele mai mari și 
active din județ.

In fața cercului stau sarcini 
importante printre care popu
larizarea filatelică prin multi
ple mijloace, atragerea de noi 
membri în cerc, în special ti
neri.

Membrii cercului sînt hotă- 
rîți ca și în continuare să 
desfășoare o activitate rodnică, 
să activeze pentru ca numărul 
celor care îmbrățișează aceas
tă pasiune să fie din ce în c» 
mai mare.

N. POPON. 
președintele cercului filatelic 

„Minerul" Petroșani
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Viitorii absolvenți
(Urmare din pag. 1)

INTERVENIM»

echipă 
de la 
supra- 

E ade- 
achitat

fățiș nemulțumirea 
defectuoasa aprovi- 
cu lapte și iaurt • a

ne-am 
contractate 
noștri. De 
mai întîm-

lucru, și așa îl 
ne înțelegem noi
Cine știe, poate 

doar n-or fi toți 
. lapte !"

Balcoane
cu flori

scopul înfrumusețării 
mtinue a orașului Vulcan a- 
rciațiile de locatari au luat 
nițiativa de a orna balcoane- 
< cu lădițe de flori, fn aceas- 
S localitate s-a trecut cu 
romptitudine Ia împodobirea 
■raselor cu glastre de flori, 
’nă acum s-au confecționat 
ste 500 de glastre care a- 
■nă pe balcoanele vulcănene. 

nlevardul Victoriei și strada 
fepublicii „au înflorit11 deja 
• mind ca în viitor să se con- 

dfiue această acțiune menită 
-ă împodobească orașul, în- 
frumusețîndu-1 tot mai mult 
spre mindria locuitorilor și a 
gospodarilor lui. .

(Urmare din pag. 1)

Iaurtul și- 
încă ceva

iblemr “ !>rv>du-
Comenzile sînt 

integral și la timp, 
nu este reclamată, 

dimineții, vînzarea 
și a celorlalte sorti-

In discuție> absentomanii
(Urmare din pag. 1)

tivate și motivate. Absența mo
tivată poartă cu sine un anu
mit ce, mai ales cînd motiva
rea este ulterioară, in acest 
sens, mai reținem atenția ci
titorilor cu cîteva exemple : lui 
Aurel Zamfir i s-au motivat 
ulterior, absențele nemotivate 
din 5 și 6 martie. Justificarea ? 
„Am fost bolnav" - scrie pe 
cererea agramată petiționarul. 
Văzînd că merge cu destulă 
ușurință, a mai absentat în 
zilele de 27-30 martie. „A fost 
soția bolnavă" - justifică de 
această dată, același petițio
nar, 
ajungă 
tivările 
dat cu 
purtînd 
lorlalte 
întreg 
ciplina 
Zamfir 
te și...

Am
numele unor absentomani de 
o anumită expresie care defi
nește vîrsta lor. De tinerețe 1 
Intr-adevăr, majoritatea nemo
tivatelor sînt realizate de ti
neri. în timp ce abatajele frea
mătă de munca vîrstnicilor, de 
hărnicia altor tineri de aceeași 
vîrstă dar cu alte convingeri, 
cu o altă atitudine față de 
muncă și societate, „eroii" 
mintiți mai sus, cărora li se 
adaugă și alții cu cite 4, 5, 6 
nemotivate, își irosesc forțele 
într-o lîncezeală neadmisă, 
creind greutăți unui colectiv 
fruntaș, creîndu-și singuri mari 
greutăți pe care le va veni lot 
mai greu să le învingă. Pe 
toți aceștia, colectivul ii duce 
în spate, îi duce de mină, tu- 
turor le acoperă lîncezeala.

Desigur, nemotivata atrage 
după sine consecințe directe 
asupra celui care o săvîrșește. 
Dar, nu numai asupra lui, ci 
și asupra colectivității. Și sec
torul trage consecințe. Produc
tivitatea muncii în abataje nu 
se realizează din cauza nepla- 
sării formației de lucru comple
te. Cîștigurile minerilor scad 
din cauza celor care absen
tează Sectorul înregistrează 
restanțe, lată consecințe care 
se răsfrîng asupra întregului 
colectiv.

In fiecare nou angajat sini 
încorporate cheltuieli pentru 
calificarea lui, pentru a-l spri
jini să devină posesorul unei 
meserii apreciate 'în societate. 
Aceste cheltuieli trebuie resti-

care vrea pe semne să-i 
din urmă pe alții. Mo- 
ulterioare i s-au acor- 
destulă ușurință, ele 
în sine germenele ce- 
absențe, ale unui șir 

de abateri de 
muncii. Astăzi 
are la activ 10 
4 nemotivate ! 
asociat în două

la dis- 
tinărul 

motiva-

rinduri

a-

tuite societății, dar nu oricum, 
ci în mod sporit, pentru a par
ticipa la progresul general. 
Despre ce progres poate fi 
vorba în cazul nemotivatelor ? 
Cum progresează un tînăr care 
absentează de la muncă ? Dar, 
mai ales, cum se realizează o 
deplină echitate între 
neri dintre care unul 
normele în abataj, iar 
absentează o lună din

Ne-am ocupat puțin 
pectele nefaste ale indiscipli
nei dintr-un sector fruntaș, a- 
vînd convingerea că sectorul
- oamenii vrednici de aici — 
vor stăvili această stare de lu
cruri, astfel încît starea disci
plinară să se îmbunătățească, 
climatul de muncă să devină 
optim unor realizări și mai 
bune iar nemotivatele - o ade
vărată rușine pentru un sala
riat, să dispară cu desăvîrșire.

Astfel încît - mai adăugăm
— altădată, cînd în biroul sa- 
laristelor cineva va întreba : 
„Dumneavoastră' aveți sectorul 
nostru ?“ — să nu mai primeas
că răspunsul cu care au 
început rîndurile de față.

doi ti- 
sporge 

altul 
patru ? 
de as-

N. R. Aflăm, între timp, 
că la această mină conduce
rea a luat măsuri ferme — 
și salutare ! — pentru curma
rea absențelor: desfacerea 
contractului de muncă unui 
număr de 7 salariați, Intre 
care Mihai Sidău și Ilie Va
sile (de la sectorul amintit) 
prec m și Ioan Macavei (sec
torul I), Gheorghe Iacob și 
Constantin Blesoaie (sectorul 
II) Constantin Mladin și 
Petru Kecskeș (sectorul VI) 
toți cu cite 13—18 nemoti
vate. Menționăm că, atunci 
cînd au fost anunțate aces
te măsuri, sutele de mineri 
aflați în sala de apel le-au 
însoțit de sincere aplauze, 
exprimîndu-și astfel, pe de o 
parte, deplinul acord pentru 
repudierea din colectiv a u- 
nor salariați care umbresc 
activitatea generală, care 
pătează prestigiul minei, iar 
pe de altă parte, oprobriul 
unanim, intransigența față 
de indivizii lipsiți de ele
mentarul simț al datoriei ce
tățenești — acela de a mun
ci cinstit, responsabil, de a 
nu diminua roadele efortu
rilor colective.

Asemenea măsuri sînt ne
cesare și în viitor, pretutin
deni unde există asemenea 
frîne ale unei activități pă
trunsă de răspundere.

Corina Duțulescu, ținea să pre
cizeze în acest sens că „aceas
tă ultimă promoție va ivea 
șanse reale de a se integra 
din primele zile de activitate 
productivă. întărirea corpului 
de coordonare a celor peste 
500 de elevi ucenici cu încă 
doi instructori specialiști (o 
dublare, de fapt), organizarea 
viitorilor absolvenți de la 
secțiile de lăcătuși-monteori 
mașini miniere, lăcătuși con
strucții metalice și sudori în 
brigăzi de lucru, direct an 
grenate în producție, o parti
cipare mai intensă a elevilo- 
frezori și strungari (anul HI) 
la finalizarea unor repere, 
constituie deja garanții ale 
unui transplant rapid al ices- 
tor tineri în colectivele de 
muncă fără o perioadă de a- 
comodare prea îndelungară11.

„Dacă acești băieți vor tace 
față în producție ?“ — se în
treba maistrul instructor 
Ignat Șandor : Categoric, da ! 
De aceeași părere cred ’ă ’-or 
fi toți aceia care au văzut 
tuncționînd un transportor 
TR-2 și în special a acelui sub- 
ansamblu care poartă cărbu
nele pe jgheaburi, sau aceia 
care au vizitat noua bază de 
tenis a orașului, lucrare ce 
poartă aproape în totalitate 
semnătura elevilor de astăzi, 
lăcătuși și sudori, muncitorii 
de mîine, aceia care au vizi
tat ștrandul uzinei. Avem con
vingerea că includerea rapidă 
a acestor tineri în colectivul 
uzinei va avea ca urmare 
ceea ce ni se cere nouă tutu
ror : produse superioare din 
mîna unor cadre bine pregă
tite din punct de vedere pro
fesional.

E bine să se știe că tinerii 
înscriși la școala uzinală de 
pe lîngă I. U. M. Petroșani 
vor învăța meseria nu în labo-

ratoare, ci 
chemați să 
tria locală 
mașini și 
după cum 
Nicolae Ceaușescu, 
bază solidă a tot ce este nou 
și modern în materie de mi
nerit, într-o bază a metode
lor cele mai avansate de ex
ploatare a zăcămîntului spe
cific Văii Jiului11.

Trecînd prin secția de pre
lucrări mecanice a uzinei se 
constată o reevaluare a meto
delor de transmitere a cunoș
tințelor profesionale. De la 
șefii de secții și maiștri prin
cipali. la maiștri și muncitori 
ca Adalbert Svoboda. Ioan 
Almășan, Constantin Mardare, 
Pavel Stoicoiu, loan Raicu, 
Francisk Sink, Gheorghe Vlă- 
dău, Ionel Bodea, Ioan Mara 
și mulți alții, cu toții împăr
tășesc cu atenție din bogata 
lor experiență tinerilor!

Regretabil este, însă, faptul 
că o serie de muncitori se 
opun efectuării transferării 
de moment a ucenicilor pe 
care-i au m grijă, de la un 
loc de muncă In altu: numai 
din dorința de a fi scutiți ei 
înșiși de unele eforturi. Inlă- 
turîndu-se și acest neajuns, 
și organizînd practica produc
tivă în condiții similare activi
tății productive — lucru cerut 
cu insistentă în repetate rîn- 
duri în diferite adunări a’e 
oamenilor muncii din uzină - 
considerăm că se va mii urca 
încă o treaptă importanta 
înspre pregătirea viitorilor 
abso'venți, la nivelul exigen
țelor actuale pentru integra
rea cît mai rapidă a acestora 
în procesul de producție. Sînt 
condiții sine qua non ale ex
tinderii schimbului ITT și gene
ralizării schimbului II al în
scrierii I. U. M. Petroșani pe 
coordonatele exigențe' con 
strucției de mașini miniere.

acolo unde vor fi 
„transforme indus- 
constructoare de 

utilaj minier 
afirma tovarășul 

într-o

La Vulcan, unitatea nr. 44 
„nu a 
sele lactate, 
onorate 
calitatea 
La ora 
laptelui
mente este organizată opera
tiv pentru a se evita aglome
rația...

In schimb, la unitatea nr. 
58 ne-a întîmpinat un rînd 
interminabil. Normal, dacă 
vînzarea laptelui se făcea la 
raionul de pîine! Pe tejghea
ua care ar fi trebuit să stră
lucească de curățenie, era 
amestecată (în 23 mai) pli
nea cu lăzile de lapte, cu ia
urt și smîntînă. Așa că, pen
tru un corn trebuia să te 
așezi la rînd, să aștepți. Vîn- 
zătoarea are, — ca orice om 
— doar două mîini și nu pu
tea servi cu una pîine și cu 
cealaltă lapte.

Responsabilul,
Ștefoane 
va vedea 
gur. Mai 
prețios
teaptă la rînd. In rest nici o 
nemulțumire, 
urt, care nu-i 
tățile cerute, 
distribuitorii, 
nu avem ?".
ce „hocus-pocus1 
sare11 iaurtul?

pace, care, zice-se, „sar11 în 
t'impul transportului (pentru 
că îmbutelierea nu este bine 
făcută), răspunsul primit es
te de-a dreptul hilar ; „Ast? 
nu-i mare 
vindem, că 
cu clienții11. 
cu unii; că 
niște „papă...

Ea unitatea nr. 16 (în pia
ța orașului) dacă laptele so
sește în general la timp, dis- 
de-dimineață, smîntînă și 
brînza cu smîntînă tip „Fă
găraș11 sosesc tîrziu, de multe 
ori chiar și în jurul orei 11. 
Uneori — după cum ne rela-

exprimat 
fată de 
zionare 
unităților alimentare, la be
neficiari și la furnizori — că 
situația de fapt se cerea 
impetuos și urgent îndrepta
tă. Acest lucru, de altfel, s-a 
și întîmplat. începînd cu 22 
mai, atît iaurtul cît' și lap
tele au început să sosească, 
în cantități suficiente și la 
timp în unități. Care-au fost 
cauzele reale ale deficienței 
survenite între beneficiari și 
furnizori și cum s-au reme
diat?

— Mașina noastră de spălat 
și îmbuteliat sticle de lapte e ve
che. A mers excelent 8 ani. De 
pe la începutul lunii mai — 
ne spune 
Băltărețu
apară defecțiunile 
Totul mergea din 
mai rău! Pînă cînd 
nevoiți să chemăm

contabilul șef V.
- au început să 

tehnice, 
ce în ce 
am fost 

o
de mecanici-specialiști 
I.I.L. Simeria, care-o 
veghează îndeaproape, 
vărat 
bine 
cu 
mult 
plat ;

La cota 1 600 m, muncă patriotică
ba chemarea Comitetului municipal U.T.C., duminica 

trecută un grup de 35 de elevi din cadrul Liceului industri
al minier Petroșani s-au trezit de dimineață pentru ca, la 
ora 7, să plece spre cabana Rusu spre a participa la o mun
că patriotică. Aceasta s-a desfășurat în dreptul stației de 
întoarcere a telescaunului care se va da în folosință peste 
puțin timp. Elevii, sub conducerea inginerului loan Benea, 
au astupat un canal de 200 m în care se montaseră cablurile 
telefonice de semnalizare și de blocaj.

Dintre participanții care s-au remarcat în această acțiu
ne amintim pe Simion Lingurar, Arpad Karpos, loan Banciu, 
Arpad Peter, Vasile Trancău, loan Grecu, Ilie Negoi, Mircea 
Lucaci, Dan Anghelescu, Vasile Nicula, Gheorghe Szempețe- 
ri, loan Diaconescu, Vasile Șipoș.

*
I
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Iosif EMANOIL, 
maistru instructor L.I.M.P.

I
s

I
I

Dumitru 
no asigur-.' .1 . 

ce-i de făcut. Desi- 
ales că timpul e 

pentru cei care aș-

în afară de ia- 
livrat în canti- 
Pentru că, zic 
„de unde, dacă 

Ce parcă poți 
și gata

„Și așa 
îl vindem 

câ ne 
înțelegem 

noi cu 
clienții"...

; că nu 
de sarcinile 
beneficiarii 
t'imp nu s-a 
așa ceva...!
Problema mare a fost a 

transportului — ne mărturi
sește Ștefan Scoroșan. N-avem 
mașini! Avem 4 mașini în 
dotare, doar una însă cores
punzătoare dm punct de veaere 
tehnic! Nu am dispus de bi
doane suficiente! Trebuia să 
fie luate măsuri operative. 
Am fost ajutați de I.I.E. Si- 
meria, ne-au trimis două ma
șini de transport bune și ast
fel, din 22 mai, am ieșit din... 
criză!
— Altă „salvare" nu exista?
— Nu. Poate doar să fi ape
lat mai din timp la ajutorul 
celor de la Simeria...
— Putem spune cititorilor 
ziarului, tuturor celor ce mai 
bine de o săptămînă n-au gă
sit în măsură suficientă și la 
timp produsele fabricii dv. 
în unitățile alimentare, că to
tul nu 
plare...

a fost decît o întîm- 
irepetabilă.
Cu mică îngăduință,

— Cîteodată vine, cîteoda- 
tă nu, dacă are ne aduce, 
dacă n-are,

Iată 
la Profira Hriscu, 
bila unității nr. 3 < 
re a produselor 
Petroșani (vizavi 
atunci cînd am 
dacă laptele și iaurtul sosesc 
la timp și în cantități sufici
ente. Din capul locului, si
tuația actuală — desele ne
mulțumiri ale consumatori
lor constituie tot atîtea 
meiuri argumentative 
acest sens — nu poate fi 
cută cu vederea. Cu atît 
mult, cu cît această unit'ate 
aparține direct de Fabrica 
de lapte. Dacă nici aici — 
lîngă spital I aprovizionarea 
nu este făcută ca lumea, ce 
pretenții să mai emită cele
lalte magazine? Iaurt în ziua 
de 25 mai a.c. nu a fost; 
smîntînă este cu impurități 
și prea aduce a... lapte. Iar 
în privința sticlelor fără ca

nu...
răspunsul primit de 

, responsa- 
de desface- 
lactate din 
de spital), 
întrebat-o

ta vmzatoarea Viorica 
lagyi cetățenii reclama 
smîntînă care vine în cutii 
nu are de cele mai multe ori 
gramajul conform STAS-ului. 
Cele 10 grame admise ca lip
să în greutate, 
odată la 20-30 de grame! lăut 
tul, primit ieri, (doar 6 na
vete) nu poate satisface nici 
pe departe cerințele consu
matorilor, iar comenzile făcu
te nu sînt onorate la cantita
tea solicitată. In privința ca
pacelor de la sticlele cu lap
te, ce să mai vorbim: dintr-o 
navetă întreagă, doar patru 
aveau protectoarea „scufiță 
roșie11 din staniol...

ajung, cîte-

Greutâțile" implică 
găsirea soluțiilor 

de remediere I

te- 
în 

tre- 
mai

A fost doar o 
întîmplare ?

Stăm de vorbă, la Fabrica 
de produse lactate Petroșani 
— în lipsa directorului, ing. 
Maria Popa — cu Ștefan 
Scoroșan, șeful serviciului 
aprovizionare, desfacere și 
transporturi, și cu Vasile 
Băltărețu, contabilul șef al 
întreprinderii.

Cunoaștem cu toții — ne 
referim la cetățenii localită
ților Văii Jiului, care și-au

Democrația socialistă. Politica P. C. R. de lărgire
Și perfecționare continuă a democrației

Să conchidem, deci I Să tragem linie și să adunăm. Cali
tatea produselor lactate, cu unele excepții - care nu țin exclusiv, 
cum se crede pe alocuri, numai de fabrica furnizoare, unde ori
cum există un riguros control tehnic de calitate pe cînd in unită
țile de desfacere, dincolo de o ușă anume, se mai intimplă cite 
ceva „misterios11 - e bună. Nu calitatea, de altfel, am urmărit-o 
în raidul nostru. Am dorit să știm, pentru a informa la rîndul nos
tru cititorii, care au fost motivele — obiective sau subiective - 
ale „scurt-circuitului" înregistrat in ultimele sâptămini pe rețea
ua „furnizor - unități de desfacere" ?

„Problema" greutăților intimpinate cu transportul (parcul de 
mașini al fabricii e extrem de redus) nu este de discuție recentă. 
Cu mașinile au dus-o greu, mereu, în ultimii ani, cei de la Fabri
ca de produse lactate. Și totuși a rămas — ne referim la „proble
mă" - în suspensie. Calea remedierii ei rapide, pentru totdeau
na, nu a fost găsită. Deși se putea ! Adevărul e că distribuitorii 
fabricii sînt uneori cam „întîrziați11. Mașinile rămîn, pe rute, în 
pană și pentru a nu „sta cu marfa în soare" se opresc la unită
țile centrale, lăsînd fără produse magazinele periferice. De ce ? 
Multe unități de desfacere duc lipsa iaurtului. Fabrica dă vina 
pe lipsa borcanelor. Fals ! La Hale, în Petroșani navetele cu 
borcane au stat trei zile neridicate !

S-au adus, deci, de la Simeria două mașini bune de trans
port. Pentru cît timp ? Cînd se vor înapoia, peste un timp, la în
treprinderea de industrializare a laptelui Simeria, cine garantea
ză că actualele mașini ale fabricii nu se vor... defecta din nou ? 
Cum va funcționa, în continuare, mașina de spălat și îmbuteliat 
sticle de lapte, cînd... duce lipsa pieselor de schimb ?

...A fost o întîmplare ! Bine, să-i zicem că așa a fost. Cînd a- 
pare însă o defecțiune (care, după cum se vede, nu e chiar mă
runtă) îi urmează altele și altele. Cum vor fi remediate ? lată în
trebări asupra cărora cei îndrituiți cu responsabilități în direc 
ția bunei aprovizionări a populației Văii Jiului cu produse lacțate, 
merită să mediteze, să le afle o urgentă rezolvare, un răspuns pe 
măsura exigențelor. Altfel nu se poate ! Nu avem dreptul — bene
ficiar sau furnizor - indiferent de „greutățile" care ne stau mo
mentan in față, să lipsim populația de o aprovizionare bună, la 
timp și în cantități suficiente. Sub nici un motiv !

Democrația, în conținutul ei 
general — participarea po
porului la exercitarea puterii, 
libertatea și egalitatea reală a 
cetățenilor, manifestarea libe
ră a personalității fiecărui in
divid — exprimă idealul uma
nist de organizare statală 
socială la care au visat 
veacuri clasele și păturile 
ciale progresiste și pentru 
ălizarea căruia luptă 
milioane și milioane de oa
meni In România socialistă, 
fenomenul își găsește caracte
rizarea în preocuparea con
stantă a partidului comunist 
de a dezvolta și perfecționa 
cadrul organizatoric, formele 
și modalitățile de atragere a 
maselor la conducerea produc
ției, a întregii vieți sociale.

Abordînd în mod științific, 
dialectic, problema atît de 
complexă a dezvoltării siste
mului politic în socialism, 
partidul nostru consideră că 
afirmarea tot mai puternică 
și la un nivel calitativ tot mai 
înalt a statului, sporirea atri
buțiilor acestuia și perfecțio
narea lui au o motivare obiec
tivă, exprimă în fond cerințe
le unei legități a construcției 
socialiste și comuniste. Astfel, 
pe baza hotărîrilor Conferinței 
Naționale din 1967 și ale Con
gresului al X-lea ale partidu
lui au fost luate o serie de 
măsuri privind perfecționarea 
societății noastre, a statului. 
In cadrul acestui proces con
tinuu de perfecționare a de
mocratismului nostru socialist 
hotărîrile Conferinței Națio
nale din iulie 1972 precum și 
ale Plenarei C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1972 prezintă o 
mare valoare teoretică și prac
tică, conduc la afirmarea pu
ternică în toate domeniile de 
activitate social-economică și 
politică și la toate nivelurile 
a nrirv’inhilui conducerii 
lective, la creșterea rolului 
clasei muncitoare, la intensi
ficarea participării reprezen-

și 
de 

so- 
re- 

astăzi

)-

fanților ei, la conducerea în
treprinderilor, a organelor e- 
conomiee, sociale și de stat, 
intr-un cuvînt, la conducerea 
întregii societăți.

O direcție fundamentală în 
care partidul nostru orientea
ză evoluția vieții sociale este 
perfecționarea cadrului orga
nizatoric și instituțional al de
mocrației, al formelor și căU 
lor de atragere și participare 
a maselor la guvernarea sta
tului.

In ultimii ani s-au adoptat 
o seiye de măsuri în primul 
rînd pe linia perfecționării 
funcționării democratice a or
ganelor reprezentative ale pu
terii de stat, prin creșterea 
rolului MAN. și al consiliilor 
populare în viața de stat. S-au 
luat măsuri pentru dezvolta
rea activității legislative a or
ganului suprem al puterii de 
stat, pentru creșterea rolului 
deputaților și al comisiilor 
permanente în dezbaterea și 
adoptarea legilor țării, în ra
portul dintre alegători și aleși, 
îmbunătățirea sistemului elec
toral astfel ca pentru un loc 
de deputat să fie depuse mai 
multe candidaturi. Exercita
rea de către partid a rolului 
său conducător se împletește 
armonios cu lărgirea continuă 
a democrației socialiste. Pe 
măsură ce înaintăm pe calea 
construcției socialiste și se 
dezvoltă conștiința sociallistă 
a maselor se realizează dezi
deratul , politic formulat încă 
de Lenin că treburile de stat 
să fie rezolvate în tot mai 
mare măsură de poporul în
suși, ca ele să devină o pro
blemă a obștii sociale. Acestui 
scop îi răspund măsurile ini
țiate în perioada dintre Con
gresul al IX-lea și Congresul 
al X-lea ale P.C.R. privind 
îmbunătățirea activității și ro
lul organizațiilor de masă și 
obștești, adîncirea democrației 
socialiste.

S-au creat noi forme de îm
pletire a activității de stat și 
obștești. In acest sens, Legea 
privind conducerea ministere
lor și celorlalte organe centra
le ale administrației de stat, 
pe baza principiului conduce 
rii colective, din 17 noiembrie 
1969, prevede includerea re
prezentanților organizațiiloi 
obștești, în componența dife 
ritelor organisme statale, cen
trale și locale. Așa este cazul 
cu includerea reprezentanților 
sindicatelor, cooperativelor a- 
gricole de producție și tinere
tului în Consiliul de Miniștri, 
iar în consiliile ministerelor

este atra- 
largi mase 

la acti- 
a statu- 
reorga- 
obștesc

vitate a cărei scop 
gerea unei tot mai 
de oameni ai muncii 
vitatea de conducere 
lui. Măsurile privind 
nizarea controlului
în care clasa muncitoare joa
că un rol important, cele 
peste 30 000 de echipe de con
trol obștesc în care activează 
mai mult de 180 de mii de 
oameni ai muncii, înfăptuiesc 
un important atribut al con
ducerii de stat, demonstrează 
manifestarea de voință și ac
țiune a unei mase din ce în 
ce mai largi dc oameni ai 
muncii de a participa efectiv

A

In sprijinul celor care

studiază invătămîntul

de partid

și celorlalte organe ale admi
nistrației de stat fac parte, în 
afara reprezentanților organi
zațiilor obștești, și oameni ai 
muncii care își desfășoară ac
tivitatea direct în producție.

O importanță deosebită pen 
tru ridicarea rolului organiza 
țiilor obștești pentru coordo
narea activității lor la nivelul 
dezvoltării actuale a societă
ții românești a avut-o crearea 
Frontului Unității Socialiste, 
la 19 noiembrie 1968, ca organ 
politic reprezentativ cu activi
tate permanentă, care reuneș
te, sub conducerea P.C.R., 32 
de organizații db masă, ob
ștești și profesionale ale mun
citorilor, țăranilor, intelectu
alilor, ale tineretului, femeilor 
precum și consiliile oamenilor 
muncii de diferite naționali
tăți, desfășurînd o vastă acti-

la realizarea unor obiectivă 
ma|< r<> ale dezvoltării societă
ții noastre contemporane.

Un domeniu esențial de ma
nifestare a democrației socia
liste îl constituie democrația 
economică. Fundamentat 
principiul centralismului 
mocratic, al planului unic 
al conducerii colective, demo
cratismul economic asigură 
participarea maselor, a clase
lor și grupurilor social-profe- 
sionale la conducerea activi
tății economice și sociale, la 
conducerea întreprinderilor și 
centralelor industriale. Prin 
hotărîrea Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. și a Con
siliului de Miniștri din 1968 
s-au creat organisme colective 
de conducere — comitetele și 
consiliile oamenilor muncii — 
în care muncitorii sînt larg

pe 
de

și

reprezentați. De asemenea, s-a 
instituționalizat adunarea ge
nerală a oamenilor muncii. O 
inițiativă importantă pentru 
adîncirea în continuare a de
mocrației economice a fost Ho
tărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1972 cu privire 
la crearea consiliilor de con
trol muncitoresc, precum și a 
comisiilor pe domenii, ca or
ganisme obștești ale comitete
lor și consiliilor oamenilor 
muncii, aflate sub îndrumarea 
organizațiilor de partid 
unitățile respective.

Democrația economică 
exprimă și în modul de ela
borare a programului de dez
voltare economică a țării și a 
planurilor noastre economice. 
In această privință un exem
plu concludent îl constituie 
modul în care au fost elabo
rate actualul plan cincinal și 
planul de 
co-socială 
mentarea 
zat vaste 
re nemijlocită 
muncii.

O continuă perfecționare au 
cunoscut structurile democra
tice din agricultură, începînd 
de la lărgirea atribuțiilor 
adunării generale a cooperati
vei agricole de producție și 
pînă la crearea acestei vaste 
organizații de masă a țărani
lor, reprezentată de uniunile 
cooperatiste.

.Formele și metodele de par
ticipare a oamenilor muncii la 
întreaga operă de edificare a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate apar într-un 
proces continuu de diversifi
care, inițiativele maselor iau 
forme atît . organizate cît și 
spontane, tot mai variate, ast
fel încît se realizează o strîn- 
să îmbinare a formelor demo
cratice directe cu democrația 
reprezentativă.

O serie de organisme ob
ștești — cum sînt consiliile 
de judecată, asociațiile de lo

din

dezvoltare economi- 
a țării, la funda- 
cărora s-au organi- 
acțiuni de consulta- 

oamenilora

catari, comitetele de cetățeni 
pe circumscripții electorale, 
coțnitetele de cetățeni pentru 
realizarea unor lucrări de 
interes obștesc — cuprind în 
sfera lor de preocupări sarcini 
din ce în ce mai numeroase 
din care o bună parte erau 
îndeplinite aproape exclusiv 
de către organele administra
ției de stat.

La adîncirea democrației so
cialiste contribuie în mod sub
stanțial promovarea consec
ventă de către partid a prin
cipiilor de dreptate și echi
tate socială. In acest spirit au 
fost adoptate o serie de mă
suri legate de sistemul de re
tribuție și de introducere a 
controlului social asupra ave
rilor. Participarea nemijlocită 
la rezolvarea unor probleme 
importante privind dezvoltarea 
societății își găsește reflecta
rea și în numeroasele inițiati
ve ale colectivelor de oameni 
ai muncii din întreprinderi, 
organizații economice și alte 
unități socialiste în direcția 
valorificării cît mai depline a 
resurselor locale, folosirea cît 
mai judicioasă a materiilor 
prime și materialelor, realiza
rea de- economii, promovarea 
unor noi metode și procedee 
de lucru precum și inițiativele 
unor colective obștești care se 
ocupă și aduc o contribuție 
prețioasă în rezolvarea unor 
aspecte de viață ale tineretului 
prin îndrumarea în alegerea 
profesiei, încadrarea în mun
că ș. a.

întregul proces de lărgire 
și adîncire a democrației so
cialiste în țara noastră se în
făptuiește din inițiativa parti
dului, în condițiile perfecțio
nării continue a stilului și 
metodelor sale de muncă, ale 
creșterii rolului său conducă
tor în toate sectoarele vieții 
sociale.

Prof. Petru MARCH, 
activist al Comitetului 

municipal de partid
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Italia și San Marino

Sărbătoarea prieteniei româno-sanmarineze
(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

La rindul său, șeful statu
lui român prezintă persoanele 
oficiale care îl însoțesc In vi
zita sa în Republica San Ma
rino — Ion Pățan, vicepreșe
dinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului 
exterior, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Ioan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini 
grele.

Aproape toți locuitorii locali
tății Dogana participă cu însu
flețire la acest moment deosebit 
al întîlnirii conducătorilor 
celor două țări, aclamîndu-i 
îndelung. Auzim rostite ură
rile : „Viva Ceaușescu", „Vi
va la România !“.

In această atmosferă caldă, 
prietenească, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
căpitanii regenți și soțiile lor, 
iau loc în mașinile oficiale, 
îndreptîndu-se spre capitala 
țării.

Se străbate un peisaj de o 
mare frumusețe naturală. Șo
seaua șerpuiește printre coli
ne verzi, ureînd masivul Mon
te Titano. Localitățile prin 
care trecem sînt împodobite 
în această dimineață sărbăto
rească. Pretutindeni, flutură 
tricolorul românesc și drape
lul sanmarinez alb-albastru. 
Populația face semne priete
nești, la trecerea cortegiului 
prezidențial.

Coloana de mașini ajunge 
în piața Garibaldi a orașului 
San Marino, unde înalții oas
peți sînt așteptați de aproape 
întreajga suflare a capitalei 
sanmarineze — bărbați și fe
mei, tineri și vîrstnici, n 
dintre ei cu flori și stegulețe 
Asistăm la manifestări entu
ziaste, în care regăsim expri
mate emoționant stima și con
siderația față de președintele 
Nicolae Ceaușescu, față de ac
tivitatea sa neobosită pusă în 
slujba păcii și cooperării.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu, căpitanii regenți 
răspund cu cordialitate acla
mațiilor mulțimii.

Solii poporului român, îm
preună cu căpitapii regenți 

și cu soțiile acestora, pornesc 
pe jos spre Palatul 
mental.

In sala Marelui 
general a Palatului 
mental are loc unul
momentele de mare semnifi
cație ale vizitei.

Aici, în prezența membri
lor guvernului, a altor per
sonalități politice sanmari
neze, a membrilor corpului 

diplomatic, se desfășoară ce
remonia primirii oficiale.

Căpitanul regent Frances
co Maria Francini rostește 
salutul Republicii, al poporu
lui sanmarinez, adresat șefu
lui statului român.

In semn de profundă prețu
ire și de înalt omagiu, în con
tinuarea solemnității, căpita
nii regenți ai Republicii San

guverna-

Consiliu 
guverna- 

dintre

Marino înmînepză președin
telui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia „Ordinul ecvestru de San 
Marino".

Tovarășa Elena Ceaușescu 
este distinsă cu marele titlu 
de „Cavaler al Marii Cruci 
a Ordinului ecvestru de San 
Marino".

In aplauzele celor prezenți, 
ia cuvîntul președintele 
Nicolae Ceaușescu.

In încheierea 
căpitanii regenți 
președintelui Consiliului 
Șt'at al României și 
Elena Ceaușescu pe 
siunilor diplomatice 
tați la San Marino, 
dorii și însărcinații 
ceri ai numeroase state 
primă omagiul lor șefului sta
tului român, mărturie grăitoa
re a prestigiului de care se 
bucură președintele I” 
Ceaușescu, politica de 
prietenie și colaborare 
movată de 
listă.

Apoi, în 
președintele 
St'at și 
Ceaușescu șemnează în 
tea oaspeților iluștri".

Populația capitalei sanma- 
rineze este adunată în Piața 
palatului. Șeful statului ro
mân și căpitanii regenți ies 
în balcon, răspunzînd mani
festărilor pline de căldură, 
de simpatie ale sanmarinezi
lor.

festivității, 
prezintă 

de 
tovarășei 
șefii mi- 

acredi- 
Ambasa- 
cu afa- 

ex-

România

Nicolae 
pace, 
pro- 

socia- .

Sala scrutinelor, 
Consiliului de 

tovarășa Elena 
„Car-

De la Palatul guvernamen
tal, coloana oficială se în
dreaptă spre reședința rezer
vată solilor poporului român

In cursul după-amiezii, pre
ședintele Consiliului de Stat', 
însoțit de căpitanii regenți, a 
vizitat muzeul armelor anti
ce, care evocă, prin numeroa
sele sale exponate, momente 
din lupta sanmarinezilor pen
tru libertate și indepen
dență, pentru apărarea fiin
ței naționale.

Se lasă înserarea. Străzile 
cunosc însă o mare anima
ție. Locuitorii capitalei țip 
să-și exprime, încă o dată, 
bucuria de a avea ca oaspe
te pe șeful statului 
simțămintele de 
pentru România și 
torul ei.

Aceste simțăminte 
sim, vibrant sintetizate, 
sute de mesaje-manifest afi
șate pe străzi. Pe fondul ce
lor trei culori — roșu, galben 
și albastru — se poate citi: 
„Poporul Republicii San Ma
rino salută cu vie simpatie 
pe președintele Consiliului de 
Stat Nicolae Ceaușescu. San- 
marinezii adresează 
călduros bun venit 
telui, doamnei 
Ceaușescu, precum și celor
lalți oaspeți din 
Socialistă România.
rinezii exprimă cele mai bu
ne urări pentru bunăstarea și 
prosperitatea poporului 
mân".

orașului, îndreptîndu- 
cunoscuta uzină 
Santeustacchîo". 
cetățenii salută 
pe conducătorul 
socialiste. Gesturile

„In-
Pe
cu

Ro-

român, 
prietenie 
conducă-

le rega
in

cel mai 
președin- 

Elena

Republica 
Sanma-

ro-

Cuvintarea căpitanului regent 
Francesco Maria Francini

Cuvintarea președintelui

Nicolae Ceaușescu
Domnule președinte, 
Cu toate că raporturile 

plomatice care ieagă 
dumneavoastră de 
San Marino sînt relativ recen
te, contactele culturale pe ca
re le-am avut și în special ce
le din cadrul Festivalului tea
tral al popoarelor, dedicat Ro
mâniei, au făcut să fie cunos
cute și apreciate de către san- 
marinezi anticele și importan
tele tradiții culturale româ
nești.

S-a continuat, astiel, o prie
tenie străveche care astăzi se 
consolidează in forma cea mai 
solemnă. Poporul sanmarinez, 
bucuros de a vă avea ca oas
pete, vă transmite prin inter
mediul nostru cel mai cordial 
bun venit.

Poporul sanmarinez cunoaș
te îndeaproape virtuțile popo
rului român, cunoaște proble
mele sale, aspirațiile sale, e- 
forturile pe care le depune in 
fiecare zi pentru pașnicul său 
progres, lupta pe care el o du
ce pentru 
aceea, în 
bun venit 
să nu fie 
semn de simpatie, o expresie 
vie de prietenie.

înaltul omagiu pe care dom
nia voastră ați binevoit să-l a- 
duceți anticei noastre repu
blici, o dată cu vizita pe care 
o faceți și-a găsit momentul 
cel mai important in ceremo
nia de azi, de mare semnifica
ție, chiar dacă de extremă sim
plitate. Este mărturia validită
ții unui principiu m care San 
Marino a crezut dintoldeauna 
și anume, că relațiile între sta
te diferite, între popoare diie- 
rite nu sînt condiționate de 
raporturi de forță sau de mă
rime, ci ele iși bazează temeli
ile pe valori umane și ideale, 
cind acestea sint sprijinite de 
o comună și profundă năzuin
ță de pace, de respectul reci
proc, de prietenia și înțelege
rea intre popoarele lumii.

In lungul curs al istoriei sa
le, uneori încercat și de virte- 
juri, Republica San Marino, se 
poate spune cu hotărîre, nu a 
urmărit niciodată alt obiectiv, 
decit acela al păcii.

Poporul sanmarinez a avut 
Intr-adevăr clarviziunea 
numai o politică pașnică, 
zată pe forța dreptului, a 
munităților libere, poate 
supraviețuiască, fără a aduce 
daune nimănui, poate să ga
ranteze apărarea sigură a in
dependenței 
sale.

Pacea și 
toate țările 
rele, cooperarea sinceră și lea
lă cu statele vecine, și in mod

dl- 
țara 

Kepuo..

idealurile sale. De 
spiritul cordialului 

de astăzi, nu poate 
cuprins un profund

că 
ba- 
co- 
să

și suveranității

prietenia față de 
și cu toate popoa-

deosebit cu Italia, de care Re
publica 
printr-o 
ere, de 
cultură, 
rul micului nostru teritoriu, a- 
cestea sînt obiectivele poporu
lui și ale guvernului din San 
Marino în decursul veacurilor. 
Națiunile, statele — ginditn 
noi — sînt realități vii, create 
de oameni ce înfruntă in fie
care zi problemele, adesea 
complexe și grave ale vremii 
noastre și care privesc cu ne
liniște și îndoială, sau cu spe
ranță și seninătate, spre viito
rul care se apropie.

Pacea stă de fapt în inima 
omului și, de aceea, tot ce tul
bură conștiințele reprezintă 
un atentat împotriva păcii, iar 
tot ceea ce satisface sufletul 
este conștiința care construieș
te pacea.

San Marino nu a căutat ni
ciodată să alimenteze tulburări 
in rîndurile celorlalte popoare. 
Această veche vocație, care 
s-a manifestat șî printr-o stric
tă respectare a principiilor pă
cii, a neutralității, nu ne-a îm
pins niciodată să ne dezinte
resăm de ceea ce se întimplă 
în lume. Dimpotrivă, ne-a so
licitat mereu mai mult în a- 
cești ultimi ani să intensificăm 
și să strîngem contactele cu 
un număr cit mai mare posibil 
de popoare de pe toate conti
nentele. In acest spirit, republi
ca noastră s-a aflat alături de 
țara dumneavoastră, domnule 
președinte, la negocierile la 
care de cîteva luni se acțio
nează in mod activ pentru a 
se pune bazele viitoarei secu
rități a continentului euro
pean. Și tot în acest spirit, ța
ra noastră dorește să-și aducă 
propria-i contribuție, modestă 
dar fermă, pentru ca, intr-o E 
uropă nouă, să fie garantate, 
fără echivocuri și in spiritul 
unei egalități suverane, liberta
tea, autonomia și viața pașni
că a statelor mici, Ia fel ca 
și cea a statelor mari. ’

Vizita dumneavoastră oficia
lă fn San 
președinte 
se înscrie 
deosebită 
popoarele 
întreaga i 
onală.

Regența este sigură că inter
pretează și gindul dumnea
voastră, atunci cind formulea
ză, in această zi de deosebită 
bucurie a 
sanmarinez, 
eteniei, cele 
pentru ca idealurile concrete 
de pace să poată să fie atinse 
și pentru ca speranțele popoa
relor să nu fie dezamăgite.

San Marino este unită 
comuniune de fronli- 

llinbă, de obiceiuri și 
înțelegerea în interio-

i Marino, domnule 
s și dragă prietene, 

ca un moment de o 
însemnătate pentru 
din Europa și din 

comunitate internați-

întregului popor 
zi dedicată pri
mai bune urări

Convorbiri oficiale
romano-sanmanneze

Vineri după-amiază, la Pa
latul Congreselor, au avut loc 
convorbiri oficiale între pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, 
Francesco Maria Francini 
Primo Bugli, căpitanii regenți 
ai Republicii San Marino.

Din partea română, la con
vorbiri au participat: Ion Pă- 
tan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor 
externe, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de 
mașini grele, Gheorghe Oprea 
și Constantin Mitea, consilieri 
aj președintelui Consiliului de 
Stat, Pompiliu Celan, consulul 
Republicii Socialiste România 
la San Marino.

Din partea Republicii 
Marino au luat parte : 
Luigi Berti, secretar de stat 
pentru afacerile externe, Giu
seppe Lonfernini, secretar de 
stai pentru afacerile interne, 
Remy Giacomini, secretar de 
stat la finanțe, Francesco Val
ii, șeful Departamentului agrl-

Bo-

Și
Și

San 
Gian

cultură, Maria Antonietta 
nelli, șef al Secretariatului de 
stat pentru afacerile externe, 
Raffaele Giardi, șeful can
celariei Secretariatului de
sta. pentru afacerile externe.

fn cadrul convorbirilor, s-a 
făcut un schimb de păreri în 
legătură cu problemele interne 
și externe care preocupă cele 
două țări. A fost exprimată do
rința comună de a dezvolta 
în continuare, pe multiple pla
nuri, relațiile de prietenie și 
colaborare dintre. România și 
Republica San Marino, pe ba
za deplinei egalități în drep- 

, turi a respectării independen
ței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc. 
De asemenea, a fost afirmată 
holărîrea celor două țări de a 
dezxolta conlucrarea lor 
planul vieții internaționale, 
a contribui la instaurarea 
Europa și în lume a unui 
mat durabil de securitate 
colaborare pașnică și fructuoa
să.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

pe 
de 
în 

cli- 
și

Domnilor căpitani regenți. 
Doamnelor și domnilor, 
Aș dori, înainte de toate, 

să exprim satisfacția de a ne 
afla pe pămîntul țării dum
neavoastră și să vă mulțu
mesc in modul cel mai cor
dial, în numele meu, al soției 
și al colaboratorilor mei pen
tru calda ospitalitate cu care 
ne înconjurați. De asemenea, 
mulțumesc în mod călduros 
populației din San Marino 
pentru primirea deosebit de 
călduroasă pe care ne-a fă- 
cut-o. Vă mulțumesc dum
neavoastră pentru cuvintele 
de apreciere rostite aici la 
adresa țării mele, a poporu
lui român, care nutrește, la 
rindul său, cele mai calde 
sentimente de simpatie și 
stimă față de țara și poporul 
dumneavoastră.

Totodată, dați-mi voie să 
vă mulțumesc, dumneavoas
tră, și Marelui Consiliu, pen
tru distincțiile ce ne-au fost 
acordate, în care vedem o 
expresie a relațiilor de prie
tenie și colaborare între Ro
mânia și San Marino.

Intr-adevăr, prezența noas
tră în Republica San Marino 
evidențiază evoluția fericită 
a relațiilor româno-sanmari
neze, care — deși din punct 
de vedere diplomatic sint de 
dată destul de recentă — se 
întemeiază pe vechi tradiții, 
determinate atit de originea 
latină comună, de afinitățile 
de limbă și cultură, cît și de 
interesele și idealurile comu
ne de progres și pace de ca
re sînt animate în 
cele două popoare 
tre.

In 'România sînt 
cute și prețuite

prezent 
ale noas-

binecunos- 
strădaniile 

poporului sanmarinez 
temeietor al uneia din 
mai vechi republici din lu
me — pentru păstrarea 
dependenței naționale, înde
lungatele lui tradiții demo
cratice, eforturile sale de 
progres material și spiritual. 
Cunoaștem și înțelegem do
rința ce însuflețește 
poporul țării 
tră, de a trăi și munci 
tr-un climat 
țelegere și 
tuoasă între 
nea dorințe 
pace și progres ne sînt 
mune — și sînt convins 
pe temelia lor, a stimei 
respectului reciproc, a depli
nei egalități în drepturi și 
neamestecului în treburile 
interne, putem clădi și dez
volta în viitor raporturi 
fructuoase de prietenie și 
colaborare între țările și po
poarele noastre. Mă refer atît 
Ia relațiile bilaterale, cît și 
la conlucrarea noastră pen
tru un climat de destindere, 
securitate și pace pe conti
nentul european și in 
treaga lume.

Doresc să menționez 
multă satisfacție că, în 
drul convorbirilor de la Hel
sinki, țările noastre au 
conlucrat strins și și-au adus 
aportul la rezultatele obținute 
pînă acum in pregătirea 
conferinței general-europene.

In zilele noastre, popoarele 
simt tot mai puternic — ca 
o cerință obiectivă a insuși 
progresului lor pe calea ci
vilizației și păcii — 
de a se apropia, de a 
noaște mai bine unele 
tele, de a intensifica 
burile de valori 
și spirituale, beneficiind, ast
fel, pe deplin de gigantica 
dezvoltare a științei și tehni
cii contemporane, de a con
lucra tot mai strins în so
luționarea problemelor in
ternaționale. Nici un popor 
care dorește să se dezvolte, 
să progreseze nu mai poate 
face astăzi abstracție de a-

în- 
cele

in-

astăzi 
dumneavoas- 

in- 
de pace, de în- 
conlucrare fruc- 
națiuni ; aseme- 
și idealuri de 

co
că,

Ș>

in-

cu 
ca-

nevoia 
se cu
pe al- 
schim-

materiale
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ceste cerințe și realități 
biective.

Constituie o realitate 
in lumea contemporană exis
tă țări mari — și unele din 
ele foarte mari —, țări mij
locii și mici, unele foarte 
mici. Noi considerăm că în 
abordarea relațiilor interna
ționale trebuie să se 
nească de la această 
te, de Ia necesitatea 
asigura participarea 
in condițiile deplinei 
in drepturi a tuturor 
Ia soluționarea 
vieții contemporane, Ia 
zolvarea lor în spiritul păcii 
și în conformitate cu intere
sele popoarelor de a se dez
volta libere și independente.

Mai mult ca oricînd, popoa
rele doresc să se pună capăt 
politicii de forță și dictat, 
doresc să acționeze pentru a-și 
asigura dezvoltarea corespunză
tor voinței lor, fără nici un 
amestec din afară. Mai mult 
ca oricînd, stă în puterea 
popoarelor ca — unite — să 
asigure un curs nou în via
ța internațională, de destinde
re și colaborare. După pă
rerea noastră, astăzi nici o 
problemă nu mai poate fi so
luționată în mod viabil, da
că nu se ține seama de pozi
ția și interesele tuturor țări
lor, indiferent de 
teritoriului sau a 
lor, de orînduirea 
politică. România 
rită ca, alături de toate po
poarele iubitoare de pace, să 
participe activ la viața in
ternațională, să-și aducă con
tribuția la instaurarea în Eu
ropa a unui climat trainic de 
securitate și colaborare, de 
pace în întreaga lume.

Venim in țara dumnea
voastră animați de convin
gerea că această vizită — ca
re este prima vizită pe care 
un șef de stat român o face 
in Republica San Marino — 
se va înscrie ca un moment 
important în istoria relațiilor 
dintre popoarele român Și 
sanmarinez, că ea va servi 
cauzei generale a apropierii 
și colaborării dintre toate sta
tele continentului, va corespun
de eforturilor și aspirațiilor po
poarelor de a edifica pe 
planeta noastră o lume mai 
bună, mai dreaptă, o lume a 
păcii și colaborării.

Cu aceste convingeri, do
resc să vă adresez încă o da
tă, dumneavoastră, și, prin 
dumneavoastră, întregului po
por sanmarinez prieten, cele 
mai cordiale urări de sănăta
te și fericire, de progres ți 
prosperitate. (APLAUZE).
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FILME
SIMBĂTĂ, 26 MAI

Noiem-
Republi-

LO-

PETROȘANI — 7 
brie : Maria Stuart; 
ca : Pădurea pierdută ; 
NEA — Minerul: Bulevardul 
Romului ; VULCAN: Quei- 
rnada ; LUPENI — Cultural : 
Nunta de piatră ; Muncito
resc : Provincialii; URICANI: 
Bambi.

9,00

9,30

10,00
10,05
10,10

Curs de limbă germană 
Lecția a 55-a ;
A fost odată ca nicio
dată... Secretul panto- 
fiorului de aur (I);

Telex ;
Publicitate ;
De vorbă cu gospodi-

...Coloana oficială străbate 
străzile 
se spre 
nocenti 
traseu, 
bucurie 
mâniei
lor prietenești constituie ex
presii vii ale cordialității aces
tei primiri, sînt manifestări 
ale considerației deosebite a 
populației de aici față de 
poporul nostru, față de solii 
săi.

Este ora 8,40. Convoiul de 
mașini, pornit cu puțin timp 
în urmă de la prefectura din 
Milano, ajunge la uzină. La 
intrarea în clădirea consiliu
lui de administrație, șeful 
statului român este întimpinat 
de administratorul delegat, 
dr. Jean Rodocanachi, de 
directorul general adjunct, 
ing. Giorgio Benevento, și 
de alți înalți funcționari ai 
societății.

In sala de consiliu a între
prinderii, administratorul de
legat adresează un cuvînt de 
bun sosit președlintelui 
Nicolae Ceaușescu. „Sînt bucu
ros, domnule președinte, să 
vă pot saluta în mod căldu
ros, și să vă mulțumesc pen
tru onoarea ce ne-ați făcut-o 
acceptînd invitația de a vizi
ta uzina noastră. După opinia 
mea, această vizită are o sem
nificație deosebită. Pe lingă 
legăturile de cultură și lim
bă care ne unesc, pe lîngă O- 
riginea noastră comună, ea su
bliniază, cred, și contribuția pe 
care uzina și specialiștii noș
tri au avut-o, cu ani în urmă 
încă, la dezvoltarea colaboră
rii dintre țările noastre. De 
mai bine de 20 de ani, de cînd 
am inițiat contactele cu între
prinderile românești, relațiile 
noastre s-au dezvoltat conti
nuu, atît pe plan industrial, 
cît și pe cel uman". In conti
nuare au fost amintite dife
rite acțiuni de colaborare rea
lizate cu Uzina Republica, din . 
București, Uzina Metalurgică 
din Iași și Combinatul de la Hu
nedoara, precum și recentul 
protocol încheiat chiar în zi
lele vizitei în Italia a pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
de către reprezentanții indus
triei construcțiilor de mașini 
grele române și societatea 
„Innocenti", care constituie un 
punct de plecare pentru 
intensificarea în continuare a 
cooperării industriale comu
ne.

„Am primit cu multă plă
cere, domnule președinte — 
a spus, în încheiere, adminis- 
tratorul-delegat al societății 
—, Ordinul „Tudor Vladimi- 
rescu", cu care am fost distins, 
angajîndu-mă de a face totul 
pentru a realiza, cît mai ra
pid și mai constructiv, acțiu
nile dă cooperare pe care ni 
le-am propus să le înfăptuim. 
Consider că numai pe această 
cale, a întîlnirilor și colabo
rărilor, ca cea a noastră, se 
poate înainta spre înfăptuirea 
destinderii, care, — așa cum 
ați arătat ieri, în cuvîntul

dumneavoastră, domnule pre
ședinte — poate și trebuie să 
se realizeze".

In semn de omagiu, preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu îi 
este înmînată o placă de aur 
pe care scrie : „Innocenti San- 
teustacchio : Președintelui
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste 
Nicolae Ceaușescu, 
tire a vizitei sale". 
Nicolae Ceaușescu 
te pentru primirea 
semnează în Cartea de Onoa
re a uzinei.

Se vizitează în continuare 
cîteva din secțiile întreprin
derii. La intrarea în uzină, pe 
o pancartă mare este scris în 
limbile română și italiană i 

„Bine ați venit,’ domnule pre
ședinte Nicolae Ceaușescu". 
întregul parcurs este împodo
bit cu steaguri românești. Pe 
cel mai înalt edificiu flutură 
împreună tricolorul românesc 
și cel italian.

La intrarea în secția meca
nică, președintele Nicolae 
Ceaușescu este înconjurat și 
aclamat cu căldură de cîteva 
sute de muncitori. Două tine
re fete oferă oaspetelui mult 
stimat mari buchete de flori. 
Din rindul celor prezenți se 
desprinde, apoi, unul dintre 
cei mai în vîrstă lucrători de 
aici, care se adresează pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu : 
„Consiliul de fabrică al între
prinderii noastre, organ sin
dical al muncitorilor, vă adre
sează, domnule președinte, cel 
mai cordial bun venit în nu
mele tuturor celor care lu
crează în această uzină, îm
preună cu urarea și dorința 
fierbinte de a consolida presti
giul pe care l-ați cucerit de-a 
lungul anilor, pe plan mondi
al. Multora dintre noi le este 
încă vie experiența contactu
lui uman avut cu oamenii 
muncii, cu populația țării dum
neavoastră, în timpul șederii 
noastre în România 
de serviciu. Dorim 
dumneavoastră să 
la întărirea stimei reciproce 
între oamenii muncii italieni 
și români, cărora prin per
soana dumneavoastră, le a- 
dresăm un călduros și frățesc 
salut".

Răspunzînd președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus : „Aș 
dori să mulțumesc muncitori
lor din această uzină pentru 
salutul ce mi l-au adresat mie, 
personal, și muncitorilor ro
mâni. Mă bucură faptul că 
muncitorii din întreprinderea 
dumneavoastră s-au numărat 
printre aceia care au luptat 
împotriva fascismului ; mă 
bucură, de asemenea, faptul că 
întreprinderea dumneavoastră 
are relații bune de colabora
re cu România, că între mun
citorii de aici și muncitorii ro
mâni există strînse raporturi, 
îmi exprim speranța că strîn- 
gerea relațiilor noastre de co
laborare va contribui și la 
dezvoltarea contactelor dintre 
muncitorii români și cei ita
lieni. Doreșc să vă urez succe. 
se tot mai mari în activitatea 
dumneavoastră, multă fericire. 
Să dezvoltăm colaborarea din
tre muncitori, pentru că mun-

România, 
ca amin- 
Tovarășul 

mulțumeș- 
făcută și

în interes 
ca vizita 
contribuie

citorii reprezintă principala 
torță în lume. De ei depind 
pacea și înțelegerea între po
poare".

Toți cei 
delunq pe 
Ceaușescu 
sale, pentru mesajul său 
prietenie și colaborare.

In secțiile 
urmărit cu 
cesul tehnologic, in înlreqime 
automatizat. Șeful statului ro
mân se întreține cordial cu 
specialiști, se oprește in fa
ta unor utilaje și agreqate, in- 
teresîndu-se de performantele 
lor tehnice, de modul de func
ționare. Totul, 
este vorba 
șini-unelte 
mecanică și 
de mașinile 
siderurgică și a metalelor rie- 
feroase, sau de cilindrii de la
minare, poartă pecetea hărni
ciei, seriozității și exiqenței în 
muncă, care, împreună cu ni
velul tehnic și organizarea 
producției, stau Ta baza rezul
tatelor obținute.

Atît în secția mecanică, cît 
și în cea de montaj, numeroși 
muncitori tin să strînqă mina 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
să-i transmită urări de sănăta
te, să-și exprime personal sa
tisfacția pentru vizita pe care 
șeful statului român o face a- 
ici. Printre ei, nu puțini sînt 
cei care au lucrat la București, 
Iași sau Timișoara, 
muncitorii români, 
tesc cu plăcere de 
trecut în România, 
colaborare cu muncitorii de la 
Uzina Metalurgică din Iași — 
ne spune Leone Cechia. M-am 
întors din țara dumneavoastră 
nu numai cu cele mai frumoa
se amintiri, ci și cu un senti
ment de sinceră apreciere pen
tru acele minunate lucruri pe 
care le înfăptuiri. De aceea, 
mă bucură nespus de mult a- 
ceastă vizită a conducătorului' 
român, atît de iubit și stimat 
nu numai de muncitorii din
România dar, după cum v-ați
putut da seama, și de noi,
muncitorii italieni". La rîn-
dul său, Giuseppe San Fillpo, 
din secția 
să ne spună 
și plină de 
s-a bucurat 
Nicolae Ceaușescu constituie o 
manifestare directă a aprecie
rii muncitorilor italieni fată 
de întreaga activitate a con
ducătorului României socialis
te, îndreptată spre dezvolta
rea și înflorirea continuă a tă
rii sale, spre dezvoltarea co
laborării și înțelegerii dintre 
toat° statele lumii".

„Sper să ne vedem în Ro
mânia" — spune la despărțire 
președintele Nicolae Ceaușescu 
conducătorului uzinei Innocen
ti, în timp ce muncitorii adu
nați în fata întreprinderii îi a- 
dresează „Drum bun" și succes 
în vizita sa în Republica San 
Marino.

...Ultimele momente ale vi
zitei șefului statului român la 
Milano au oferit din nou locu
itorilor prilejul de a-și expri
ma stima și simpatia față de 
înaltul oaspete. Numeroși ce-
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timpul pe- 
de strînsa

montaj, a ținut 
că „primirea caldă 
afecțiune de care 
aici președintele

tăteni se opresc Ia trecerea 
cortegiului prezidențial în dru
mul spre aeroportul „Linate", 
fac semne prietenești de salut.

La aeroport, unde erau ar
borate drapelele celor două 
țări, președintele Nicolae 
Ceaușescu este salutat cu o- 
noruri militare. Se intonează 
Imnul de Stat al Republicii So
cialiste România.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena] 
Ceaușescu sînt conduși la sca
ra avionului de Matteo Mat- 
teotti, ministrul comerțului ex
terior, de prefectul orașului. 
Milano, Libero Mazza, de pri
marul 
asi, și 
ficiale 
țit pe 
vizita

După aproximativ 45 minute 
de zbor, avionul special cu ca
re călătoresc președintele Con
siliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, aterizează pe aero
portul din Rlmini. ©aspetiî 
sînt salutați de prefectul pro
vinciei Forli, Mario Bettarini, 
de primarul orașului Rimini, 
Nicola Pagliarfani cu soțiile, 
și de alte oficialități civile și 
militare locale.

Convoiul de mașini se pune 
în mișcare pornind spre o no
uă etapă a călătoriei președin
telui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu. și a tova
rășei Elena Ceaușescu : vizita 
oficială în Republica San Ma
rino, la invitația căpitanilor 
regenți ai acestui stat.

In felul acesta ia sfîrșit rod
nica și prestigioasa vizită o- 
ficială în Italia a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu, vizită 
care marchează un moment de 
importantă istorică în dezvol
tarea și amplificarea relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre România și Italia.

Desfășurată sub semnul prie
teniei tradiționale dintre po
poarele român și italian, al sti
mei și încrederii reciproce, vi
zita președintelui Nicolae 
Ceaușescu la Roma, Genova, 
Torino, Milano a prilejuit nu 
numai manifestarea sentimen
telor de înaltă prețuire și a- 
fectiune ale poporului italian 
fată de conducătorul Români
ei socialiste, fată de poporul 
nostru, ci și întîlniri și convor
biri cordiale și fructuoase cu 
președintele Giovanni Leone 
și premierul Giulio Andreotti, 
cu membri ai guvernului și o- 
ficialități locale, 
politici și reprezentant! 
cercurilor economice — 
acestea fiind menite să 
pe o treaptă superioară, cola
borarea și cooperarea 
cele două țări.

Declarația Solemnă comună, 
semnată cu prilejul vizitei to
varășului Nicolae Ceaușescu 
în Italia, celelalte documente 
au o deosebită importantă atît 
pentru dezvoltarea în continu
are a relațiilor româno-ît.alie- 
ne, cît și pentru climatul poli
tic de pe continentul european, 
pentru afirmarea, în acest ca
dru a principiilor care trebuia 
să stea la baza raporturilor 
dintre state.

municipiului Aldo Ani* 
de celelalte persoane o* 
italiene care l-au inso* 
șeful statului -român în 
sa în nordul Italiei.
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Telegrame externe Telegrame externe
„Misiunea Sky lab“
Lansarea cabinei „Apollo 

cu echipaj la bord
ii

Festivitățile prilejuite de cea de-a
10-a aniversare a O.U.A.

CAPE KENNEDY 25 (Agex
pres) — La 11 zile după lan
sarea stației spațiale „Skylab" 
—• deci cu o întîrziere de 10 
zile — vineri, la ora 15,00 ora 
Bucureștiului, a fost aprinsă 
la Cape Kennedy racheta „Sa- 
turn-1 B", care a propulsat pe 
o erbită circumterestră o ca
bină „ Apollo" modificată, a- 
vind ia bord un echipaj uman 
alcătuit din astronauții Charles 
Conrad, Joseph Kerwin 
ul Weitz.

Reamintim că debutul 
lui celor trei astronauți
amîr.at ca urmare a unor de
fecțiuni ivite la puțin timp de 
la lansarea stației : după 63 
de set unde de zbor în stratu
rile atmosferei terestre, o por
țiune a scutului de aluminiu 
— conceput pentru protecția 
împotriva meteoriților — s-a 
deteriorat.

Revenind la principalele e- 
tape ale zborului celor trei as-

și Pa-

zboru 
a fost

cStronauți, trebuie adăugat 
în vederea reducerii treptate a 
distanței dintre „Apollo" și 
„Skylab" prima dintre nave a 
înconjurat Pămîntul la o alti
tudine mai mică ; pentru obți
nerea acelorași parametri ai 
orbitei, în scopul cuplării na
velor, au fost prevăzute în 
program trei modificări ale or
bitei de gravitate a capsulei 
„Apollo", în sensul creșterii 
altitudinii de survolare a aces
teia.

In eventualitatea reușitei 
„zborului de salvare" efectuat 
de cei trei astronauți, respec
tiv redresarea panourilor ge
neratoare de energie și scă
derea temperaturii în interio
rul stației (în prezent, de 49 
grade Celsius), mișiunea „Sky
lab'' ar urma să desfășoare un 
cotup'ex program de cercetări 
meîicale și experiențe științi
fice

în e-
secre-

Nzo

dintre

ADDIS ABEBA 25 (Ager- 
pres). — In capitala Etiopiei 
au continuat festivitățile pri
lejuite de cea le-a 10-a ani
versare a Organizației Unită
ții Africane. In cadrul adunării 
inaugurale, au mai luat cuvîn- 
tul prințul Moulay Abdallah 
— care a citit mesajul adresat 
de regele Hassan al 11-lea al 
Marocului, președintele 
xercitiu al O.U.A. — și 
tarul general al O.U.A., 
Ekhangaki.

Menționînd că unul
cele mai importante fapte ale 
primului deceniu de activitate 
a organizației este acela că 
întreaga colectivitate interna
țională a devenit conștientă 
de legimitatea și necesitatea 
luptei de eliberare pe conti
nentul african, Ekhangaki a 
reafirmat necesitatea ca O.U.A. 
să continue sprijinirea mișcă
rilor de eliberare și să acțio
neze pentru ca lumea să înțe
leagă cit mai bine justețea 
luptei acestora. El a relevat 
necesitatea adoptării unei po
ziții comune a țărilor conti
nentului la viitoarele negoci-

en monetare și comerciale.
In discursurile lor, președin

tele Algeriei, Houarj Boume- 
diene și președintele Egiptu
lui, Anwar Sadat, au dat o 
înaltă apreciere mișcărilor de 
eliberare din Africa și activi
tății lor în ultimii zece ani. Ei 
au expus poziția ță
rilor lor față de si
tuația din Orientul Apropiat 
și au evocat acțiunea construc
tivă a șefilor de stat africani 
în vederea unei reglementări 
pașnice a crizei, în spiritul re
zoluțiilor Consiliului de Secu
ritate.

Adresîndu-se participanților, 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a preconizat 
extinderea colaborării dintre 
O.N.U. și O.U.A., în așa fol, 
îneît aceasta să cuprindă toa
te domeniile, și, în 
domeniul dezvoltării 
și economice. El s-a pronunțat 
pentru măsuri concertate, în 
scopul lichidării complete i a 
tuturor formelor de discrimi
nare de pe continent și a men
ționat că O.N.U. nu va renun
ța la obligațiile sale față de 
poporul Namibiei.

special, 
politice

nele ; 20,15
10,30 Selecțiuni din emisiu 20,55

nea „Seară pentru ti 21,45
neret". i

11,20 Roman foileton: „Fe 22,00
meia în alb". Reluarea 22,20
episodului 1 ;

12,35 Cărți și idei (reluare);
13,05 Telejurnal ;
16,00 Telex ;

17,30

19,15
19,20
19,30

20,00

5 Campionatele Balca
nice de volei. Româ

nia — Bulgaria (feminin). 
Transmisiune . directă 
de la Timișoara ; 
Emisiune în limba ger
mană ;
Publicitate ;
1 001 de seri ;
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen — 
cauză a întregului po
por ;

52 de inițiative în 52 
de săptămîni ;

23,40

Teleenciclopedia ;
Film serial. Mannix ; 
Cîntece de pe Someș 
cu Maria Butaciu ; 
Telejurnal ;
Pe platoul de distrac
ții. Gala lunij mai. Cu: 
Marina Voica, Cornel 
Constantiniu, Ioana I- 
liant, Aurelian Andre- 
eseu, Gianni Morandi, 
artiștii circului chine
zesc din Șanhai, Mihae- 
la Mihai, Mihaela Is- 
trate, Rodica Tapalagă, 
Dem Rădulescu, Mihai 
Fotino, Ovid Teodo- 
rescu, echipa de gim
nastică acrobatică a 
I.C.F.S. ;

Campionatele Balcani
ce de volei : România- 
Bulgaria (masculin). 
Selecțiuni înregistrate 
de la Timișoara ;

Excursie pentru
pensionari

Asociația pensionarilor din 
Petroșani organizează, in 
ziua de 30 mai a.c„ pentru 
membrii săi o excursie cu 
autocarul la stațiunea Geoa- 
giu Băi.

Pensionarii amatori de 
drumeție care doresc a par
ticipa la excursia de o zi, 
plecarea din Petroșani ora 
6 și înapoierea la ora 
sînt invitați a se
la sediul asociației din stra
da Anton Pann nr. 98 pen
tru înscriere. Costul trans
portului dus — întors este 

de 41 lei.

20,
prezenta

LOTO
La tragerea 

mai 1973, au 
toare următoarele numere :

Extragerea I :
83, 3, 88, 45, 77,62,50, 15,14. 

Extragerea a Il-a :
5, 73, 66, 79, 9, 48, 57, 21, 80.

Loto, 
ieșit

din 25 
cîștigă-

VREMEA
Valorile temperaturilor înre

gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani + 19 
grade; Paring 11 grade.

Minimele : Petroșani -j- 8 
grade ;Parîng -ț- 6 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vreme instabi
lă. Cer variabil. Se vor sem
nala precipitații, local, cu ca
racter de aversă însoțite de 
descărcări electrice. Vînt 
slab din sectorul nordic.

Tiparul - întreprinderea poligrafică Hunedoara - Subunitatea Petroșani 40 396


