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Dialogul șefului de brigadă Emerîc Fiilop de Ia E.M.Aninoasa cu ortacii Iui e 
plin de voie bună. Ceea ce-nseamnă că la pregătiri au avut roade frumoase...
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ÎNCHEIEREA VIZITEI
TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU 
IN MAROC

Întărirea disciplinei 

și răspunderii în muncă — 
îndatorire a tuturor factorilor educativi

Simțămintele de profundă 
mindrie patriotică, de totală 
aprobare și înaltă apreciere 
cu care întregul popor a ur
mărit, zi de zi, vizita oficială 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în ce
le șase țări de pe continentul 
latino-american și-au găsit o 
caldă și pregnantă expresie 
în manifestația entuziastă, în
suflețită, făcută de populația 
Capitalei conducătorului iubit 
al partidului și statului nos
tru, la întoarcerea în patrie, 
sîmbătă seara. Zeci de mii de 
oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile bu- 
cureștene, studenți și elevi, 
care — asemenea tuturor cetă
țenilor României socialiste — 
au însoțit cu inima și gîndul 
pe președintele Consiliului de 
S.jat în această călătorie isto
rică — prima vizită a unui 
șef de stat român în America 
Latină — au venit să-1 întîm- 
pine cu dragoste, considerație 
și recunoștință. Ei poartă 
portrete ale secretarului ge
neral al partidului; pancar
te pe care se pot citi:
„Ceaușescu — P.C.R." ,
„Ceaușescu și poporul", „Să 
ne trăiți ani mulți și fericiți, 
iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu". „Stima noastră și 
mîndrîa, Partidul — 
Ceaușescu — România", „Bi
ne ați venit sbli ai păcii, 
prieteniei și colaborării între 
popoare". ..Ne exprimăm ade
ziunea deplină față de activi
tatea desfășurată în țările A- 
mericii Latine, față de înțe
legerile . și acordurile înche
iate". Prin glasul lor, 
întreaga țară, toți cei ce 
muncesc, i-au adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu un 
fierbinte „Bine ați venit", i-au 
exprimat, direct și sincer, de- 
pliwil acord și via satisfacție 
față de roadele bogate ale vi
zitei. față de activitatea des
fășurată și cu acest prilej de 
conducătorul statului român, 
reprezentantul fidel al năzuin
țelor și idealurilor națiunii 
noastre, purtător al mesajului 
ei de prietenie între popoare, 
personalitate politică marcan
tă a vieții internaționale, sti
mată pe toate meridianele 
pentru contribuția sa activă la 
edificarea unei lumi mai bu
ne, o lume a păcii și colabo
rării, la statornicirea unor re
lații interstatale noi. care să 
asigure fiecărui popor posibi
litatea de a-și făuri destinul 
așa cum o dorește, fără nici 
un amestec din afară. Opinia 
publică din țara noastră și-a 
reafirmat în această :.i con
vingerea sa fermă că vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Cuba socialistă frățească, 
in Costa Rica, Venezuela. Co
lumbia, Ecuador și Peru, a 
marcat — prin convorbirile 
fructuoase purtate la nivel 
înalt, prin documentele im
portante semnate, prin acor
durile și înțelegerile conveni
te — un moment de excepțio
nală însemnătate pentru dez
voltarea raporturilor dintre 
România și aceste state, din
tre poporul român și popoare
le latino-americane, ea relie- 
fînd, în mod concret, dorința 
comună de a adinei și diver
sifica cooperarea dintre ele. 
spre binele și prosperitatea 
lor. de a eonlucra mai strins 
în interesul accelerării proce
selor pozitive contemporane, 
al cauzei generale a păcii, în
țelegerii și cooperării interna
ționale.

Această vizită a contribuit, 
astfel, la întărirea legăturilor
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DEJUN
Sîmbătă, șeful statului ma

rocan, regele Hassan al II-lea, 
a oferit un dejun în onoarea 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și a președintelui Republicii 
Coasta de Fildeș, Felix Houp- 
houet Boigny, aflat în aceste 
zile în vizită oficială în Ma
roc.

Intre cei trei șefi de stat a 
avut loc, cu acest prilej, o 
convorbire.

La dejun au participat to
varășii Ion Pățan, Ștefan An
drei, George Macovescu, Bu
jor Almășan, și celelalte per
soane oficiale care l-au înso
țit pe șeful statului român. 4

Din partea marocană au lu
at parte Ahmed Osman, pri

Sosirea în Capitală

Cuvlntarca lovarașulul
NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși, •
Dragi cetățeni ai României 
socialiste,

Sîntem deosebit de bucuroși 
că ne aflăm din nou pe pă- 
mîntul patriei noastre dragi. 
Doresc să vă adresez dum
neavoastră,celor prezenți aici, 
tuturor cetățenilor patriei 
noastre cele mai calde salu
tări și totodată să vă aduc 
sentimentele de prietenie și 
solidaritate ale popoarelor pe 
care le-am vizitat. (Aplauze, u- 
rale. Se scandează: „Ceaușescu 
— P.C.R.").

Am vizitat, după cum cu
noașteți, șase țări din Ameri
ca Latină. Peste tot am fost 
purtătorii sentimentelor de 
prietenie și solidaritate ale 
poporului român care dorește 
să extindă larg colaborarea cu 
popoarele Americii Latine, cu 
toate popoarele lumii, pentru 
a asigura triumful pe planeta 
noastră, al unei politici noi de 
pace și colaborare, care să 
chezășuiască dreptul tuturor 
națiunilor la libertate și inde
pendență, la fericire. (Aplau
ze puternice).

In toate cele șase țări ale 
Americii Latine pe care le-am 
vizitat am fost întîmpinați cu 
manifestări de caldă prietenie, 
de solidaritate, atît din partea 
conducătorilor acestor state, 
cit și a tuturor acestor popoa
re. In toate acestea am simțit 
respectul și dragostea, priete
nia de care se bucură Româ
nia socialistă, ca rezultat al 
politicii sale interne și inter
naționale. (Aplauze, urale. Se 
scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R "). Am tăcut peste tot 
cunoscute munca, activitatea 
depusă de poporul român pen
tru a-și făuri o viață socialis
tă, politica internațională des
fășurată de țara noastră. Am 
fost solul prieteniei și solida
rității poporului român cu toa
te popoarele vizitate, cu toa
te popoarele Americii Latine. 
(Urale, puternice aplauze).

Pretutindeni, șefii de stat 
ai guvernelor, oamenii politici 
și cetățenii cu care ne-am în- 
tîlnit au exprimat sentimente 
sincere de prietenie față de 
poporul român și au adresat 
salutul lor pe care îl aduc as
tăzi întregului nostru popor, 
salutul unor popoare prietene 
care doresc să extindă cola
borarea cu poporul român în 
toate domeniile. (Aplauze pu
ternice. urale).

Ne întoarcem în țară cu 
cele mai frumoase impresii 
despre munca, hărnicia și lup
ta tuturor popoarelor pe care 
le-am vizitat. Se poate spune 
că vizita în țările Americii 
Latine constituie un moment 
de importanță istorică în re
lațiile României cu aceste țări. 
Ea a constituit o puternică 
manifestare a prieteniei, a ho- 
tărîrii de a întări solidaritatea 
în lupta împotriva imperialis
mului și colonialismului, pen
tru dreptul popoarelor de a-și 
făuri destinul libere, așa cum 
își doresc. (Aplauze, puterni
ce ovații).

Am vizitat, după cum știți. 
Cuba socialistă — prima țară 
de pe continentul american 
în care se construiște noua o- 
rinduire socială. Am fost în- 

mul ministru, Ahmed Taibi 
Benhima, ministrul afacerilor 
externe, alți membri ai gu
vernului, generali și ofițeri 
superiori, funcționari din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au participat, de asemenea, 
persoanele oficiale care l-au 
însoțit în vizita în Maroc pe 
președintele Republicii Coas
ta de Fildeș.

Dejunul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

★

In același timp, tovarășa 
Elena Ceaușescu a participat 
la un dejun oferit in cinstea 
sa de către familia regală, 
dejun desfășurat într-0 am
bianță de cordialitate. 

tîmpinați cu sentimente tovă
rășești, cu manifestările de 
prietenie a sute de mii de ce
tățeni din Havana și din alte 
localități pe care le-am vizi
tat. Aș putea spune, că așa 
cum delegația de partid și gu
vernamentală a Cubei a fost 
primită cu un an în urmă în 
România, tot așa și delegația 
noastră a fost primită cu ace
leași sentimente. Putem spune 
că, de fapt, această vizită s-a 
transformat într-o manifesta
re populară a prieteniei din
tre România socialistă și Cu
ba care construiește orîndui- 
rea socialistă. (Aplauze puter
nice, urale).

Am avut convorbiri intere
sante și de mare importanță 
cu, tovarășul Fidel Castro, cu 
președintele Osvaldo Dorticos. 
Am ajuns la înțelegere comu
nă de a extinde și mai mult 
colaborarea noastră în toate 
domeniile de activitate. Am 
constatat cu multă satisfacție 
rezultatele mărețe pe care 
poporul cubanez, sub conduce
rea partidului comunist. Ie ob
ține în făurirea socialismului 
și doresc, ca și de aici, din 
Capitala patriei noastre, să 
adresez mulțumiri pentru pri
mirea care ne-a făcut-o și u- 
rări de a obține noi și noi 
victorii în făurirea orînduirii 
socialiste. (Aplauze puternice).

Am vizitat în continuare 
Republica Costa Rica, unde 
de asemenea, am fost primiți 
cu sentimente deosebite de 
prietenie atît din partea pre
ședintelui Figueres, cît și din 
partea guvernului, a celorlal
te oficialități, a maselor popu
lare. După cum știți, cu Repu
blica Costa Rica am senmat 
și un tratat de prietenie, mai 
multe acorduri de colaborare 
economică, tehnico-științifică 
și culturale, punînd astfel ba
zele unei colaborări îndelun
gate în multe domenii de acti
vitate. Aș dori, de asemenea, 
să menționez eforturile pe ca
re le face acest popor harnic 
pentru dezvoltarea sa econo
mică și socială, pentru inde- 
pedență, pentru a întări co
laborarea cu toate popoarele 
lumii. Ii adresez și de aici, din 
Capitala României socialiste, 
mulțumirile noastre pentru 
căldura și cordialitatea cu ca
re ne-a primit, precum și u- 
rări de succes în întreaga sa 
activitate, prosperitate, bunăs
tare și fericire/ Aplauze pu
ternice, urale).

In Venezuela, de asemenea, 
delegația noastră s-a bucurat 
de o primire cordială. Am a- 
vut largi convorbiri cu pre
ședintele Caldera, cu membrii 
ai guvernului, cu oficialități, 
cu o serie de oameni politici, 
constatînd cu multă satisfac
ție dorința de a extinde cola
borarea. Am pus, de aseme
nea. bazele unei colaborări 
multilaterale, atît prin De
clarația comună pe care am 
semnat-o, cît și printr-un nu
măr important de acorduri de 
colaborare în diferite dome
nii de activitate.

Doresc ca atît conducerii de 
stat venezuelene, cît și tutu-

Plecarea
RABAT 22 — Trimisul

special Agerpres, Mircea S. 
Ionescu transmite : Sîmbătă 
la amiază, președintele Con
siliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și-a 
încheiat vizita neoficială de 
prietenie pe care a făcut-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Maroc, la invi
tația regelui Hassan al II-lea.

După dejunul oferit în o- 
noarea înalților oaspeți de 
șeful statului marocan, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, potrivit protocolu
lui marocan, și-au luat rămas 
bun de la regele Hassan al 
II-lea. Cei doi șefi de stat 
și-au strîns prietenește rriîini- 
le, s-au îmbrățișat cu căldu
ră.

Apoi tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de primul 

ror celor cu care ne-am întîl- 
nit, poporului venezuelean să 
le exprim mulțumiri pentru 
primirea care ne-au făcut-o 
și să le adresez de aici, de a- 
casă, urările cele mai bune de 
succes în dezvoltarea economi- 
co-socială, pentru bunăstare 
și fericire. (Aplauze puterni
ce. urale).

Vizita noastră în Columbia 
s-a desfășurat, de asemenea, 
într-o atmosferă de prietenie 
și solidaritate. Ne-am bucurat 
de o primire călduroasă. Am 
avut convorbiri cu președin
tele Pastrana, cu miniștri și 
oameni politici din Columbia, 
cu oficialități, ne-am întîlnit 
cu cetățeni ai acestui harnic 
popor. Am realizat, de aseme
nea, o serie de înțelegeri cu 
privire la colaborarea econo
mică și tehnico-științifică, am 
semnat o Declarație comună, 
punînd și aici bazele unei co
laborări îndelungate între 
poporul român și poporul co
lumbian. Doresc să adresez 
conducătorilor eolumbieni, 
poporului columbian, mulțu
miri pentru primirea care 
ne-au făcut-o, pentru ospita
litate și să le adresez urarea 
de a obține noi succese pe 
calea dezvoltării economico- 
sociale, a înfloririi patriei, a 
bunăstării și fericirii. (Urale 
prelungite, aplauze). '

Vizita în Ecuador s-a bucu
rat, de asemenea, de o primi
re călduroasă. Am avut con
vorbiri îndelungate cu pre
ședintele Rodriguez Lara, cu 
alți membri ai guvernului. 
Am ajuns la înțelegeri comu
ne cu privire la extinderea co
laborării. S-au semnat și aici 
o serie de acorduri, de con
venții, o Declarație comună. 
Am avut întîlniri cu cadrele 
didactice și cu studenții de la 
vechea universitate a Ecuado
rului. Păstrăm cele mai plă
cute impresii despre toate a- 
cestea. Aș dori ca, o dată cu 
mulțumirile pentru ospitalita
tea și primirea ce ni s-a făcut, 
să adresez poporului ecuadori- 
an urarea de a obține succese 
tot mai mari pe calea dezvol
tării economico-sociale, a întă
ririi independenței, a bunăs
tării și fericirii. (Aplauze pu
ternice, urale prelungite).

Ultima țară din America 
Latină pe care am vizitat-o a 
fost Peru. Și aici ne-am bu
curat de o primire prieteneas
că și cordială. Am avut 
convorbiri cu președinte
le Velasco Alvarado, cu 
primul-ministru cu alți 
membri ai guvernului, cu 
o serie de oficialități. Am luat 
— după cum cunoașteți — cu- 
vîntul în două universități, 
într-o cooperativă agricolă, la 
consilii municipale. Am pus 
bazele unor importante acor
duri de colaborare multilate
rală, semnînd și aici o Decla
rație comună. Aș putea spune 
că și vizita în Peru s-a desfă
șurat cu bune rezultate din 
toate punctele de vedere. Aș

(Continuare in pag. a 4-a)

din Rabat
ministru al guvernului maro
can, Ahmed Osman, s-au în
dreptat spre aeroportul inter
național „Rabat Sale", unde 
a avut loc ceremonia plecării. 
Aerogara era împodobită cu 
drapelele de stat ale Româ
niei și Marocului, încadrînd 
portretele președintelui 
Nicolae Ceaușescu și regelui 
Hassan al II-lea.

Pe aeroport se aflau, pen
tru a-și lua rămas bun de la 
înalții oaspeți, Ahmed Taibi 
Benhima, ministrul afacerilor 
externe, Abdelkader Bensli- 
mane, ministrul comerțului, 
industriei minelor și marinei 
comerciale, Mohamed Benhi
ma, ministrul cooperării și 
formării cadrelor, Salah M’Zi- 
li, ministrul lucrărilor publi
ce și comunicațiilor, ceilalți 
membri ai guvernului maro
can, generali și ofițeri superi
ori, funcționari superiori din

(Continuare in pag. a 4-a)

întărirea disciplinei repre
zintă. la ora actuală, una din 
cele mai mari rezerve de spo
rire a producției, de creștere 
a productivității muncii și, 
pe această cale, de îmbunătă
țire a activității economico-fi- 
nanciare la exploatările mi
niere din Valea Jiului. Calcu
lele economice arată că nu
mai prin lichidarea absențe
lor nemotivate s-ar realiza o 
producție suplimentară, pe 
bazin, de circa 700 tone de 
cărbune zilnic, ceea ce ar co
respunde unui plus de produc
ție de peste 18 000 tone lunar 
sau 210 000 tone anual!

Privită sub aspectul ei com
plex, disciplina are însă im» 
plicații mult mai mari care 
influențează întregul proces 
al producției, activitatea eco
nomică în general. Orice aba
tere de la disciplină, mare sau 
mică și indiferent de natura 
ei —’ folosirea incompletă a 
timpului' de lucru, nerespec- 
tarea măsurilor tehnicotprga- 
nizatorice stabilite, încălcarea 
prescripțiilor procesului teh
nologic, -o monografie'de ar
mare, nesocotirea normelor 
departamentale de siguranță 
minieră; a.legislației economi
ce, financiare și a muncii, ne- 
îndeplinirea ordinelor și dis
pozițiilor ierarhice ș.a. — a- 
trage după sine consecințe 
negative asupra activității, ș- 
conomico-productive: Indis
ciplina constituie în câle măi 
multe cazuri izvorul dezor
ganizării, . al perturbațiiloi- în 
procesul .de producție. Aproa
pe fără excepție, în spatele

Olimpiada 
zidarilor

La Hunedoara, s-a des
fășurat faza județeană a 
Olimpiadei zidarilor, ac
țiune de amploare orga
nizată de către Comitetul 
județean- U.T.C., în scopul 
ridicării gradului de cu
noștințe profesionale și 
practice ale tinerelor . cadre 
calificate. Au participat 5 
echipe. In urma „examenu
lui" (deosebit de exigent), 
primele 3 locuri au fost 
ocupate, în ordine, de , că
tre : Șantierul nr • 4 al 
I.C.S.H.. Șantierul nr.' 1 
Deva al T.C.H. și Grupul 
de șantiere Valea Jiului a- 
parținînd T.C.H.

La Vulcan, în ultimele săptămîni:

„Goluri“ nedorite In aprovizionarea cn plisc
Am fost semnalați' că în 

aprovizionarea cu pîine a 
populației orașului Vulcan, 
au apărut'. în ultimul timp, 
cîteva „goluri". Din scrisoa
rea primită la redacție nu 
am putut înțelege motivtțl. 
Și nici nu-1 puteam deduce, 
situația apărîndu-ne oarecum 
anacronică. Am căutat, fi
resc, explicația la fața locu
lui, în Vulcan. Am stat de 
vorbă, Ia început' cu cîteva 
gospodine, în cel mai mare 
magazin alimentar (unde se 
desfac și produse de panifi
cație) din cartierul Coroești, 
în unitatea nr. 58. Intr-ade
văr, lucrurile așa stau. In 
ultima săptămînă, îndeosebi, 
gospodinele interpelate (Ma
ria Iacob, Veronica Radar, 
Ana Szabo ș.a.) nu au găsit! 
în unitatea respectivă, de 

defecțiunilor electromecanice 
atît de frecvente, al avariilor, 
întreruperilor, stagnărilor și 
altor neajunsuri care conduc 
la -folosirea incompletă a po
tențialului material și uman, 
se află abaterile de la disci
plină.

S-a calculat, de exemplu, 
că la mina Lupeni prin eli
minarea absențelor nemotiva
te s-ar fi realizat in primul se-

t —=■
RĂSPUNZĂTOR 

DE REALIZAREA PLANULUI 
EXTRACȚIEI DE CĂRBUNE I

mestru un spor de producție 
de 12 000 tobe de cărbune, 
prin eliminarea absențelor ne
motivate, iar prin eliminarea 
posturilor, consumate 1 în plus 
la înlăturarea avariilor cau
zate de indisciplină și negli
jență,1 s-ar fi obținut un spor 
de 80 000 de tone de cărbune. 
Acestea șînt, însă, numai. o 
parte din consecințele directe 
ale indisciplinei asupra acti
vității ■ de producție. In reali
tate, urmările directe . și mai 
ales indirecte ale indisciplinei 
îij producție sînt mult ■ mai 
mar:. : ‘ . -

Indisciplina se răsfrînge ne
gativ- nu numai asupra pro
ducției ci, și asupra traiului 
salariaților. . Puțini salăriați 
își pun' întrebarea, înainte de

tye.LUo-aluL-e&fteiu'-L „Cfrlo-ri alese de. pe

Prima zi, 
primele frumuseți folclorice

La Petroșani in sala ■ Casei 
de cultură, a început aseară, e- 
diția a doua a festivalului-con- 
curs de muzică populară .Flori 
alese de pe Jiu" organizat în 
cadrul săptămînii cultural-artis- 
tice județene „Sarmis ’73“, Ca 
și în. anul trecut, la această 
manifestare a talentului artiș
tilor amatori participă și for
mații din județele străbătute 
de Jiu — Gorj, Mehedinți, Dolj. 
Festivalul cîntecului, jocului 
și portului de pe Jiu a fost 
deschis de tovarășul Ionel Ca
zan, vicepreședinte al Comite
tului executiv al Consiliului 
popular municipal, care a evi
dențiat semnificațiile generoar 
se ale acestei complexe mani
festări cultural-artistice

Frumusețea folclorului adus 
pe scenă de artiștii amatori și 
valoarea lui sînt apreciate de 
un juriu în care se află Ludo
vic Paceag, compozitor și fol
clorist,, și Tita Sever, maestru 
coregraf, — Centrul de îndru
mare. a creației populare și a, 
mișcării'artistice de' măsă Bu
curești,: Clemente Constantin,, 
directorul Centrului 'de îndru
mare a creației populare și a 

unde se aprovizionează zil
nic, franzela preferată (de 
3,20 lei): „Ne-am obișnuit să 
găsim aici, mereu asemenea 
franze.lă. Copiii noștri o pre
feră. Zilnic ne întreabă de 
ce nu cumpărăm pîine din 
aia foarte proaspătă, pufoasă, 
moale. E normal ! S_au o- 
bișnuit ! Ce, e greu să ni 

se trimită în continuare fran
zele din acestea ?“ Dincolo 
de obișnuință — pe care o 
acceptăm din capul locului, 

a săvîrși un act de indiscipli
nă, ce consecințe poate avea 
aceasta asupra cîștigului lor. 
Un calcul sumar indică fap
tul că pentru o absență nemo
tivată . se pierde între 400-500 
lei, iăr pentru două nemoti
vate cîte 700 lei. 'Sînt nenu
mărate exemple în acest sens, 
la toate exploatările miniere, 
în aproape toate brigăzile. 
Șînt consecințe care vizează 

direct salariatul > în cauză și 
familia lui. Dar cît pierde 
brigada, întregul colectiv de 
muncă prin dezorganizarea 
procesului de producție din 
cauza manifestărilor de in
disciplină ? Cît se pierde prin 
aceasta, pe un plan mai larg, 
pe industria carboniferă sau 
întreagă ^economie națională, 
prin nerealizarea planului ex
tracției de cărbune ? Cu cît se 
îngustează posibilitățile de 
creștere a qîștigurilor mine
rilor prin obținerea unor re
zultate economice nesatisfăcă- 
tbar?‘? întrebările acestea și 
le. pun’, din păcate, și mâi pu
țini !

Cine a asistat la analize ale 
cauzelor unor accidente de 
muncă, petrecute în ultimul 

mișcării artistice de masă al 
județului Hunedoara; Ion Ba
dea, membru al Comitetului 
municipal de cultură și edu
cație socialistă Petroșani; Pa
ula Drăgănoiu, metodist cu 
probleme de muzică la Centrul 
de îndrumare a creației popu
lare' și a mișcării artistice de 

■ masă Dolj; Gheorghe Haidău, 
Casa municipală de cultură din 
Tg. Jiu.

In spectacolul primei zile au 
fost prezente și primele frumu
seți ale folclorului promovate 
de artiștii amatori din Valea 
Jiului. Pe scena Casei de cul
tură au evoluat taraful reunit 
al municipiului Petroșani, diri
jat detprof. Gh. Popa, care a o- 
ferit spectatorilor melodii din 
Valea ’Jiului; solistele Vero
nica Cardoș („Pe badea cu oi
le" și j*Măi bădiță negricios"), 
Antomca Butulescu („Dorule 
nu fii 'nebun" și „De frumoasă 
ce-s. frumoasă"), Florian Cim- 
poieru" („Doina" și „Clntă min- 
dră..."),Mircea Silvaș, („Eu cu 
mîndt'a..."). Momentele urmă
toare au fost susținute de gru
pul vocal-folcloric al căminu
lui cultural din Cimpu lui Neag 

în fond... „de gustibus non 
disputandum" — considerăm 
că mai este vorba despre ce
va. Despre diversificarea con
tinuă a sortimentelor, o o- 
bligație a .oricărei întreprin
deri cu profil de fabricație a 
unor produse necesare con
sumului public... De la în
treprinderea de morărit' și 
panificație aflăm, nu cu mul
tă dificultate, că lipsa fran
zelelor respective din ma
gazinele de specialitate ale 

timp, a putut constata că a- 
proape fără excepție sursa i- 
nițială a accidentărilor a con
stituit-o încălcarea prescrip
țiilor tehnologice, nerespecta- 
rea normelor de tehnica se
curității muncii în subteran. 
Pentru mineri, mai mult decît 
pentru muncitorii din alte in
dustrii, disciplina înseamnă 
elementul indispensabil al 
creării unui climat de siguran
ță deplină în muncă. Or, ne- 
înțelegînd acest lucru, neres- 
pectînd normele de siguranță 
a muncii miniere, unii pericli
tează fără să-și dea seama, 
viața și sănătatea celor din 
jur.

Iată de ce împotriva indis
ciplinei în producție șii în 
muncă, fenomen profund an
tisocial, trebuie dezlănțuită o 
luptă hotărîtă, pe un front 
larg, prin toate mijloacele.

Este inadmisibilă atitudinea 
de toleranță, de îngăduință, 
trecerea cu vederea peste ast
fel de manifestări. Cu toate 
că fiecare colectiv minier sim
te pe propriul organism ur
mările negative ale manifes
tărilor de indisciplină, opinia 
de masă împotriva acestor 
manifestări nu se ridică la 
nivelul de combativitate ne
cesar. Este adevărat, în ul
timul tîmp întărirea discipli
nei sub toate aspectele preo
cupă într-un grad mai mare 
colectivele de mineri. Căile 
de întărire a disciplinei și a 
răspunderii în muncă au fost 
dezbătute în numeroase adu-

G. ADAM 1
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(„Hai, hail" și „De-aș mai trăi 
pînă-n sără") și formațiile de 
dansuri de la Cimpa („Jieneas- 
ca de ia Cimpa") și Casei de 
cultură din Uricani (suită de 
dansuri vechi locale) și, în a- 
fara concursului, elevii-dansa- 
tori ai Liceului din Uricani, 
cîștigători ai fazei zonale la 
concursul cultural-artistic al 
pionierilor. La punctul regula
mentului care prevede creatori 
și interpreți de umor, Gheor
ghe Negraru și Ion Velicu au 
prezentat sceneta „Cu Sănduca 
la veterinar". Spectacolul pri
mei zile a fost încheiat de an
samblul folcloric al Casei de 
cultură din Uricani care a pre
zentat „Nuntă de pe Jiu" (in
structor — Dan Vaier).

Astăzi, în a doua și ultima 
zi a festivalului-concurs „Flori 
alese de pe Jiu", vom urmări, 
de la ora 9, parada portului 
popular pe strada Republicii 
din Petroșani; spectacolul-con- 
curs în care vor fi prezenți ar
tiștii amatori din Gorj, Dolj și 
Mehedinți (de la ora 11). La 
ora 17 are loc spectacolul lau- 
reaților festivalului „Flori a- 
lese de pe Jiu", ediția a II-a.

Vulcanului e... trecătoare. Sau 
.ntîmplătoare! „Situația se 
va remedia" — de acord, e 
absolut necesar acest lucru, 
dar ceea ce contează mai 
mult e faptul că, fără o jus
tificare temeinică, fabrica a 
dat naștere unor... nemulțu
miri. Firește, evitabile, dacă 
respectul față de cumpără
tori s-ar menține, permanent, 
la o cotă ridicată. Dar, după 
cum se vede, prezintă... multe 
oscilații acest respect. De ce? 
Cine știe! Consultat asupra 
acestor deficiențe în aprovi
zionare, tovarășul Petru Ga
lea, responsabilul unității nr. 
58 Vulcan, ne spunea : E 
foarte adevărat. In general,

V. TEODORESCU

(Continuare în pag, a 3-a)
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Vot zîmbi probabil! 
sceptic adeptii zei/ei Di
ana, parcurgînd aceste 
rinduri care se vor o 
pledoarie pentru vînă- 
toarea... fără pușcă. Vor 
fi concilianti in același 
timp, acceptind că dp 
fapt pasiunea lor nu se 
rezumă doar la momen
tul culminant al ei, ace
la cînd vînatul urmărit 
ore întregi sau poate zi
le, este răpus de glonte. 
Autorul rîndurilor de. fa
tă, de fapt un nevînă- 
tor, intuiește prin ceea 
ce i-a oferit propria pa
siune că întreg ansam
blul de peripeții, mo
mente de surpriză, situ- 
atii-limită ce se asocia
ză vînătoarei propriu-zi- 
se, fac savoarea și ine
ditul peregrinărilor pe 
urmele vinatului. Cel ce 
vă povestește una din 
întîlnirile sale cu capre
le negre, merge chiar 
mai departe, sperlnd că 
va ciștiga de partea sa și 
alți partizani ai unui gen 
de vînătoare cu nimic 
mai inferior celei efec
tuate după toate canoa
nele scrise sau nescri
se ale aprigei pasiuni.

Așadar, este vorba 
de vînăloarea cu... apa
ratul total Veți recu
noaște din capul locu
lui că purtătorul unei 
asemenea „arme" — fie 
ea și însoțită de cele 
mai strașnice realizări 
In materie, este handi
capat din start în fata 
posesorului unei puști 
adevărate. Vinătorul- 
lotograf parcurge imen
se satisfacții în fazele 
ce p'eced vinătoarea 
propriu-zisă, ca să nu 
mai vorbim de clipa 
„victoriei" cînd mulțumi
tă dibăciei sale și nu 
de pu/ine ori a unei ex
periențe îndelungate, re
ușește să „răpună" tro
feul pe care și l-a ales 
cu aceeași minuțioasă 
atenfie. Clipa cînd el

apasă pe declanșatorul 
cutiuței fermecate nu 
este cu nimic mai pre
jos decît momentul a- 
păsării pe trăgaciul puș
tii, ba dimpotrivă satis
facția este amplificată 
de gîndul că, deși .în
vins", vînatul va conti
nua să trăiască.

Apropierea, excep- 
jînd actul final al . ur
măririi, rămine fără în
doială partea cea mai 
frumoasă, mai pasionan
tă, prin ceea ce solicită 
și dă în schimb origina
lului vînător. Capra 
neagră, un animai cu a- 
titea însușiri ce îi feresc

de nu mai putinele pri
mejdii, rămine totuși 
ceea ce este și tocmai 
acele puține însușiri ca
re îi mai lipsesc, îl fac 
uneori vulnerabil în fa
ta inteligentei omului.

Mă aflam, ca de obi
cei de unul singur, în- 
tr-una din căldările gla
ciare care-mi devenise 
atît de familiară. Scoto
ceam de vreo două ore 
grohotișurile, șurlaiele 
și acele tăpșane verzi 
suspendate, atît de pre
ferate de minunatele pa
trupede, dar în ciuda bi- 
noclului excelent nu 
deslușeam nici o urmă, 
începusem să-mi pierd 
orice speranță cînd 
dintr-o dată șuieratul 
strident al unui țap ao~

litar îmi readuse încre
derea în posibilitatea re
ușitei. Intoic capul și 
pentru o clipă rămîn din 
nou descumpănit. Prea 
era departe și mai ales 
prea sus, să pot spera o 
cît de mică apropiere. 
Mă gindeam că la primii 
pași ce îi voi face în di
recția lui, țapul se va 
îndepărta păstrînd dis
tanta care să îl ferească 
de surprize. Privindu-ne 
reciproc și gindind fie
care în felul lui, fapul 
de la o vreme plictisit, 
se așează în culcușul 
său și mă privea cu evi
dentă superioritate și... 
dispreț. Intr-o clipă 
mi-am făcut o socoteală 
simplă și fără să mai 
acord aparent, vreo im
portantă celui urmărit, 
am pornit în jos în sens 
invers. Cu coada ochiu
lui urmăream un bot de 
munte care curînd se in
terpuse între noi. In 
acest moment, știindu- 
mă nevăzut, am început 
să urc din nou spre un 
reper pe care mi-l fixa
sem dinainte. In spatele 
reperului, un bolovan 
uriaș acoperit de jne- 
peni, trebuia să-l 
relntîlnesc pe „măria- 
sa“. Este cred inutil să 
mai spun că în cele 
25-30 de minute cît a 
durat apropierea, mi-am 
pus în joc întreaga dibă
cie de care eram capa
bil. Fiindcă panta era 
mare, m-am ferit în pri
mul rînd ca nici o pie
tricică să nu alunece 
de sub picioare. Ea ar 
fi antrenat în cădere și 
alte pietre și zgomotul 
lor ar ii compromis 
temerara mea acfiune. 
In vreo două locuri am 
mers tîrîș ca indienii, 
pentru că ridicîndu-mă 
în picioare aș fi fost vă
zut de „rivalul" meu. 
Pînă și respirația, în 
ciuda dificultății pantei, 
aveam grijă să nu lie 
auzită. Mă gîndeam a- 
lunci: nu cumva m-o ii 
simțit țapul și mă va șu
iera disprețuitor de pe 
altă stîncă și mai înde
părtată i înaintam totuși 
încurajat căci, la rîndul 
meu, nu auzisem nici un 
zgomot. In sfîrșit am a- 
Juns la bolovanul aco
perii cu jnepeni. îmi a- 
leg cu emoție locul pe 
unde să ies, apreciind 
cam pe unde ar trebui 
să doarmă „regele". O ul
timă verificare a apara
tului cu mîna tremurîn- 
dă, o ultimă respirație 
reținută și cu toată ho- 
tărîrea sar dintr-o dată 
pe stîncă. Era acolo la 
mai pufin de zece pași! 
S-a ridicat în picioare 
și pentru o tracțiune de 
secundă ne-am privit în 
ochi... In clipa următoa
re aparatul declanșează 
cu o mișcare fulger și 
abia atunci, uluit, țapul 
dispare din cîteva sal
turi în căldarea vecină. 
Prea tîrziu însă. El fu
sese „doborît". Bucuria 
rămăsese de partea am
bilor combatanți: învin
gător și învins 1

Aurel DULA

Un „car de ani" pe care i-a străbătut trăind...
O viță-a cărei loaze din Daci ele descind...
O barbă cu ninsoarea a multor generații...
In ochi, privirea dirză se-așterne peste spații...
O-ntreagă mărturie în timpul creator...
O cronică surprinsă cu... un declanșator.

Ion LICIU

Pisicile, 
un pericol!...
Știți cite boli se trans

mit prin intermediul anima
lelor domestice ? Cele mai 
drăguțe, cele mai caline, 
cele mai apropiate pa
trupede ne pot aduce in casă 
boli dramatice. Organizația 
Mondială a Sănătății a publi
cat recent un studiu, apărut 
la Geneva, în care sînt puse 
sub acuzație, de fapt nu pa
trupedele, ci lipsa de igienă 
și, implicit, neglijența, igno
ranța. Intre nenumăratele 
boli care se „iau“, doar tre- 
cînd pe strada infectată de 
excrementele clinilor și pisi
cilor, un exemplu Toxoplas- 
moza, care transmisă oame
nilor prin pisică, nu este gra
vă pentru adult, dar... pentru 
viitoarele mame este cumpli
tă. Această boală poate să 
provoace la foetus leziuni ce
rebrale și chiar orbire. In 
Statele Unite 500 de noi năs- 
cuți prezintă simptomele a- 
cestea. în fiecare an. Sigur, 
nu este nicicum vorba să ex
terminăm cîinii și pisicile. 
De altfel, nu sînt singurele 
animale domestice care ve
hiculează boli. Oile, porcii și 
păsările, bineînțeles, fac a- 
cest oficiu de transmitere a 
unor boli, dar nimeni nu pu
ne problema exterminării lor. 
Este vorba de respectarea 

| strictă a curățeniei.
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ANECDOTE
Insomnie

întîlnirea dintre două oi :
i foarte obosită, zise prima.

- E păcat să mai discutăm! Ieri a trebuit 
să număr pînă la 179 de ciobani pînă am 
reușit să adorm.

Soție grijulie
Soția, în vîrstă de 85 de ani, a făcut ca

dou soțului ei, de 90 de ani, șase bucăți de 
cămăși... de ultima modă.

— La ce-mi vor mai servi aceste cămăși — 
zise soțul — doar mai am cîteva cămăși în 
stare foarte bună, iar acestea pe care mi 
le-ai dăruit acum n-o să reușesc să le îm
brac doar... poate înainte de a muri.
- Nici o grijă, în acest caz le va purta vi

itorul meu soț.
«L Ocazie pierdută

Intr-o cafenea o tînără se adresează 
tenei :
- Vezi, puteam să-mi fac o carieră... 

cunoscut un locotenent de aviație 
am stabilit o întâlnire. Astăzi aș fi 
vasta lui.

- Da, dacă ar fi venit și el.
Ultimul cuvînt

— Ei, și cum s-a terminat 
nevastă-ta ?

— Bineînțeles că ultimul 
tot eu.
- Ei și ce i-ai zis ?
— Fie, cumpără-ți blana 

minat.
Memorie muzicală

Intr-o lojă la operă, o cucoană 
țul ei :

- Precis c-am mai auzit această operă, 
deoarece decorurile îmi sînt foarte cunoscute.

Fr. MORARU
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Poluarea sonoră
Complexul de activități, atît 

de diversificat, din lumea 
contemporană produce — ca 
un dezagreabil deșeu — zgo
motul. Această entitate, „fa
bricată" în cantități industria
le, violentează ființa umană 
tot timpul. Ziua, această „ba
ie" de zgomot deși ne supă
ră, parcă o acceptă, ca un 
corolar al activității - dacă e 
în limite cît de cît rezonabile. 
Noaptea însă, cînd biologic 
și social, omul se odihnește, 
cînd nivelul general de zgo
mot e mai redus „vîrfurile" 
sînt cu atît mai supărătoare. 
Nu ne-am propus să trecem 
în revistă prezența bețivilor, a- 
paratele de radio deschise la 
maximum, certurile, chefuri
le. Pentru ele există mijloa
ce legale și de opinie. Dorim 
să vorbim, în cele ce urmea
ză, despre altceva...

C.F.R... Instituție venerabi
lă, a cărei istorie a intrat în 
al doilea veac. Cîndva în, 
pragul secolului XX, locomo
tiva cu aburi era singura ma
șină care sfîșia cu fluierul său 
tăcerea nopții. Această per
formanță a ridicat-o în zilele 
noastre pe trepte nebănuite 
locomotiva Diesel, al cărei 
dispozitiv sonor este în stare 
să ridice un oraș în picioa
re. Oare, chiar nu se poate 
face nimic ? Răspunsul este 
pozitiv.

Folosirea fluierului poate 
fi însă inlocuită prin semnale 
optice, la majoritatea ma
nevrelor, iar utilizarea fluie

rului atît de ascuțit poate (și 
trebuie) să se limiteze numai 
în afara aglomerațiilor urba
ne. Se poate face o paralelă, 
amintind de interzicerea cla
xonului în multe localități. In 
perspectiva timpului, măsura 
s-a dovedit a fi bună, cu toa
te profețiile unor pesimiști 
care propovăduiau crește
rea numărului de accidente 
in lipsa avertizorului sonor. 
Dacă lucrurile s-ar putea re-

OPINII

zolva la C.F.R., unde densi
tatea manevrelor este cea 
cunoscută, ce ar putea spune 
preparația din Lupeni despre 
zgomotul locomotivelor sale ? 
Aici, fluierul Dieselului lo
vește în somnul oamenilor pe 
lungimea unui imens număr 
de blocuri crescute în verti
cala a zece etaje. Nimic nu 
se opune tunelului sonor. Cui 
folosește treaba aceasta ? Ni
mănui, nici măcar siguranței 
circulației. Aici, mai repede și 
fără riscuri chiar teoretice 
s-ar putea introna liniștea.

...I.F.A. Vîscoza. De două 
ori pe zi — la oțele 5,30 și 14 
— sunetul răgușit al sirenei de 
aici își aduce neplăcuta con
tribuție la un concurs puțin 
dorit, acel al creșterii zgomo
tului. Cîndva, pe vremuri, sa- 
lariații se trezeau dimineața 
la sunetul sirenei. Astăzi cine

nu are un ceas acasă ? Tre
zirea cu sirena a rămas ceva 
desuet, care nu-și mai găseș
te locul. Mai demult, lumea 
nu era sensibilizată la a- 
gentul nociv - zgomot — și pe 
deasupra nu exista efectul fi
zic și psihic de sumare. Acum 
lucrurile s-au schimbat, omul 
dorește liniște. Multă liniște I 
O dorește cu... ardoare I 
Dacă o eliminare totală a 
zgomotului este greu posibi
lă, el totuși poate fi redus la 
limite rezonabile. Evident, 
trebuie să fie înfrînte niște 
conservatorisme, niște regu
lamente depășite de timp și 
asta cu cît mai repede cu a- 
tît mai bine. Desigur, zgo
motul se poate evalua în de
cibeli, se pot face grafice, se 
pot da explicații. Aprecierea 
noastră nu are un caracter 
tehnicist și nici nu-l exclude, 
dar ne menține în dreptul de 
a aprecia cu simțurile și fi
brele ființei noastre, cu som
nul și buna dispoziție de a 
doua zi și asta înseamnă mult. 
Timpul în care trăim ne în
vață - ba, mai mult, ne o- 
bligă - să îndrăznim să cre
dem într-o lume a omului.
Ferită de zgomotele pe care 
nu le mai poate suporta. Mai 
ales pe cele ușor evitabile, 
produse de semeni ai lui...

Dr. Viorel MORARU

Agendă cetățenească
Toamna cu 
ploile sale

Vă scriu în numele loca
tarilor din blocul 11, scara 
a Il-a, strada Viitorului Lu- 
peni. Apa se infiltrează și 
pătrunde în. apartamente. 
Am sesizat peste tot. Cei 
„chemați" au venit, au vă
zut și au plecat, asigurîndu- 
ne că se va rezolva totul 
cînd va fi vreme bună. Tim
pul frumos a trecut, repa
rația nu s-a făcut, iar noi 
care avem familii, copii, 
dorim să locuim în condiții 
omenești în apartamentele 
pentru eare plătim chirie.

In numele locatarilor, 
Aurel ROMAN 

Lupeni

★
După cîteva zile de mun

că la repararea blocurilor 
nr. 2, 4, 6, 8 de pe strada 
Unirii și blocul nr. 5, de 
pe strada Oituz, din carti
erul Aeroport Petroșani, 
echipa E.G.L. a declarat că a 
terminat și... a plecat. Cînd 
au început ploile apa care 
trebuia captată de jgheabu
rile special amenajate se re
vărsa cu furie peste gea
murile locatarilor. Astfel 
se va deteriora și zidul. 
Toamna cu ploile bate la 
ușă. Cînd se vor pune la 
punct lucrările ?

Altă problemă : de cîteva 
zile în strada Independen
ței, blocul 18 din același 
cartier, s-a defectat o con
ductă de aducțiune. Locata
rii au anunțat asociația de 
locatari. Am anunțat 
E.G.C-ul dar spuneau că e 
treaba E.G.L-ului. Aceștia 
aveau o altă părere. Astfel, 
apa curge, se risipește, con
ducta pare că este a nimă
nui. Deși nu mai știu cui 
trebuie să se adreseze, lo
catarii așteaptă totuși „lim
pezirea" apelor.

Aron BURSESCU 
împuternicit al Asociației 
de locatari nr. 1 Aeroport.

Cu vedere 
spre... fermă
Noi locuim în cartierul 

Sohodol-Paroșeni, Aleea 
Salcîmilor blocul H. In spa
tele blocului este un teren 
care ar putea fi spațiu de 
joacă pentru copii. Deo
camdată însă, (cam de 
multă vreme), aici se află 
dependințe cu fel de fel de 
animale. In ultimul timp 
au apărut și cîini. Noi am 
cerut consiliului popular, 
tovarășului Beteringhe, să 
ne ajute dar „ferma" a ră

mas tot sub geamurile 
noastre pe care nu le pu
tem deschide pentru că, în 
loc să ne aerisim, inhalăm 
mirosuri nedorite.

Locatarii blocului II 
Aleea Salcîmilor Sohodol-Pa
roșeni

Să se facă 
lumină

Locuiesc în Petroșani, str. 
Viitorului, blocul 44. In 
această parte a cartierului 
Aeroport, pe strada Unirii, 
de la ultima stație de au
tobuz, pînă da capăt, o 
porțiune mare nu este ilu
minată. Pe aici există un 
foarte intens trafic de cir
culație și noaptea, '‘’Faptul 
că este șantier, că o vină au 
uneori cetățenii, nu scuză 
C.D.E.E. Petroșani. In con
trast cu această situație, de 
multe ori, după-amiaza. pe 
străzile Vasile Boaită, Ale
ea Florilor și pe strada Re
publicii, am văzut luminile 
arzînd. Probabil că pe aici 
nu s-a auzit de economisi
rea energiei electrice...

Gheorghe MARGULESCte1 
Str. Viitorului bl. 44 

Aeroport

FOILETON 
____________ I

S-a supărat toți pe mine. 
Și Nichita, șeful de grupă, și 
maistrul, și șeful de sector, 
și directorul. De cei de la 
sindicat, numai zic. N-o să- 
mi semneze foaia de boală. 
Dar eu ce să fac ? Ce, eu 
am scris acolo că am frac
tură la degetele 3-5 de la 
mîna dreaptă ? El a scris, a 
semnat, a pus ștampila aia 
pe care scrie „dr. Cris
toiu Ioana". El n-a văzut că 
sînt lovit la degetul 4 ? De 
ce a scris 3-5 ? Eu l-am 
pus ? Ș-apoi și celălalt de 
la Lupeni, de la chirurgie. 
Să nu vadă că doctorul 
Cristoiu a greșit ? A pus 
ghilimele și ștampila cu „dr. 
Anton Victor". Acuma să 
stăm strîmb și să vorbim 
drept. Se surpă Uricaniul că 
eu lipsesc 12 zile ? Eu am 
scris acolo ? Ei a scris. Eu 
sînt disciplinat. A zis doc
torul 12, eu 12 stau acasă. 
Mă doare, nu mă doare eu 
stau acasă. Că ei știe mai 
bine ca mine cînd mă doare.

Ce vină am eu ?
A văzut și fotografia. Seamă
nă ea puțin cu cea din apri
lie, cînd am fost accidentat, 
dar asta e altceva. Ghinio
nul, ce să fac ! ? Atunci 
fractură, acum fractură. Și 
culmea, la aceleași degete, 
la aceeași mînă... Se ține de 
mine ghinionul, asta e ! Ce 
vină am eu ?

Acuma s-a supărat toți pe 
mine. M-a dus la director 
în birou, m-a luat toți șefii 
la rost că de ce scrie în 
foaia de boală „degetele 3-5“ 
cînd legat e 4 ? Da ce pe mi
ne .mă cheamă Cristoiu, sau 
Anton ? Eu sînt Călugăru și 

■ Petru. Nu-s „dr" nici la mi
na Uricani, nici la chirur
gie la Lupeni. îs vagonetar 
la Nichita. Și n-am nici 
d-aia, parafă.

Că de ce-1 țin legat pe 4 ? 
Păi cum să nu-1 țin dacă 
tni-e frig la el? Ce-ar zice oa
menii dacă m-ar ști cu foaie 
de boală și nu m-ar vedea 
legat ? N-aș fi caraghios ? 
Eu sînt om corect. Și, zău 
dacă pricep de ce s-a supă
rat. Dar toți. Și Nichita, și

maistrul, și șeful de sector, 
și directorul și sindicatul... 
Toți. Și de ce mă rog ? Că-i 
4 și nu 3-5 ? Io-s de vină ? 
Să se supere pe degete. As
ta e. Ele a fost cu „buba". 
Eu sînt om corect. Din ca
uza lor a zis doctorii să stau 
acasă. Și stau. Mă doare, nu 
mă doare, stau. Că ei știe

mai bine cînd mă doare... 
Așa-s eu.

CĂLUGĂRU Petru, 
vagonetar la Uricani 

(pentru conformitate C. Dra- 
goș, după certificatul medi
cal nr. 3266, eliberat de ca
binetul medical al minei U- 
ricani și după opiniile sin
cere ale lui Petru Călugăru 
înregistrate pe bandă de 
magnetofon)

Intre... „meseriași" :
— Tăticule, uite ce negativ!!... ,

Desene de Mircea IORDACHE

REBUS
ORIZONTAL : 1) Face ce 

face și se-ntoarce ; 2) Se în
torc în timp ; 3) Bun... — ...la
obraz ; 4) Greu la deal dar 
trage bine I - Nuanță în e- 
ter ; 5) încondeiat de la sud 
spre vest... - ...semi-credul ! ; 
6) A scos-o din cioc I... — ... 
la nivel terapeutic făcută... 7) 
...în pliante I... - ...îndoite cu 
diferite încondeieri ; 8) Din-
tr-un neam vechi... — ...dintr-o 
familie cu... cîrcei ; 9) A-ți 
întoarce mintea — Senili re- 
busiști ; 10) încondeiază vio
lent

VERTICAL : 1) înclinați spre 
întoarceri pe dos... 2)... cu în
flăcărare ; 3) întoarce orice 
cu brațele... - ...mai puțin a- 
cide I ; 4) Unul care bate, în
condeiat pe dos — Nota re
dacției ; 5) întoarceri în sfîr
șit I — Făcută cu fierul cald : 
6) A încondeia cu glazură... - 
...în scris ; 7) încondeiat în ju
dețul Sălaj... - tăiat pînă la 
piele ; 8) întorși din... butuc 
la modul necioplit ; 9) încon
deiate din fire I - Micuț ; 10)
întoarcere în inactivitate.

Ion LEONARD

dirf condei—.

POȘTA 
JURIDICĂ
• WILIAM THEIL, Vul

can, str. Perilor nr. 1 : 
Dreptul la 2 la sută în caz de 
pensionare pentru invalidi
tate de gradul III, se acordă 
conform vechimii în cîmpul 
muncii. In ce privește pro
centul de 1 la sută pentru fie
care an muncit pînă la 25 ani 
și 0,5 la sută pentru fiecare 
an, peste cei 25 de ani. se a- 
cordă în cazul cînd ați îm
plinit vîrsta de 45 de ani și 
aveți o vechime de cel puțin 
14 ani de muncă neîntreruptă 
în producție. In cazul că nu 
îndepliniți aceste condiții, nu 
aveți dreptul la procentele 
respective de spor la pensie.
• NICOLAE GUIA, Lo- 

nea, str. Republicii nr. 299. 
In legătură cu sporul de ve
chime, după satisfacerea 
stagiului militar, pentru pb- 
rioada 1969 — 1970, cu reîn
cadrarea în muncă în anul 
1970, nu aveți dreptul la 
sporul de vechime.

Sporul de vechime și con
tinuitatea la locul de muncă 
este asigurat numai cu înce
pere de la data de 1 martie 
1973 — data intrării în vi
goare a noului Cod al muncii, 
pentru că, codul anterior care 
era valabil în anul 1970 — nu 
a prevăzut acest drept al an- 
gajațHor.

Defileul Jiului
Defileul Jiului nu poate fi 

sorbit din goana mașinii. De
fileul Jiului trebuie „mîngî- 
iat“ la pas. Panorama Văii 
Jiului este unică. Și cons
trucțiile care au îmbogățit-o 
sînt unice. Șoseaua trebuie 
străbătută alene pentru că și 
ea șerpuiește alene.

Am parcurs la pas traseul 
Lainici — Petroșani și am 
întîlnit foarte mulți amatori 
de „performante".

Am notat numărul mașini
lor. Pe ei nu i-am putut cu
noaște. Mergeau prea repe
de.

Am văzut și urme. Urme 
ale „performantelor" nefaste. 
Am reconstituit din imagi
nație salturile mortale ale 
unor foști „performeri" Am 
reconstituit din imaginație 
tragedia celor care-i aștep
tau. Acasă cu masa pusă, cu 
patul făcut, cu nerăbdarea 
revederii. Și ei...

Copii, părinți, sofi îndoli- 
ați... și toate astea pentru o 
păcătosă „performantă". Lo
curi de muncă care-i așteap
tă în zadar, locuri de muncă

unde ei ar fi putut realiza cu 
totul alte performante, mult 
mai utile pentru colectivita
te. Și ei...

Pentru toate aceste consi
derente, conducători de auto
turisme, autocamioane, micro
buze... cu numerele 31 HD 697 
(depășire în curbă pericu
loasă), 33 B 8637 (circulație 
pe mijlocul șoselei), 31CJ748 ; 
21 HD 1897 (în curbă cu 80 
km pe oră), 21 CJ 4270 (in 
curbă, pe partea stingă a șo
selei) 21 CJ 519 ; 21 CJ 860 ;
7 B 1522 și alfii oare ați zbu
rat pe Ungă mine fără a res
pecta legile de circulație vă 
recomand să respectați indi
catoarele de .pe șosea, liniile 
de demarcație curbele pe ca
re mulți dintre dumneavoas
tră le numifi „șuruburile 
morții". Circulați cu viteză 
redusă, dacă se poate la re- 
lache și, în felul acesta, vefi 
putea realiza două lucruri 
dintr-o dată : o călătorie fără 
pericole și vefi putea admira 
în același timp panorama 
Văii Jiului unică prin frumu
sețea ei. Veți ajunge mai 
tîrziu dar sigur...

Aristide MIRCEA



I

DUMINICA, 23 SEPTEMBRIE 1973

Pionierul Adrian Paduraru mărturisește

Eram singur, e adenrat, dar
m • • • în pustiu

nr.

E-

mi
ni

mei un 
ce

fi trecut pe lîngă 
mi-a spus cum îl 
nu l-am mai 
viața mea 
mă opresc, cred 
greșit...

— De ce crezi < 
șit ? Fără îndoială că au 
trecut pe lîngă el și alți 
toni — știi ce sînt aceia 
toni ? — și nu s-au oprit...

Poate s-au oprit, poate 
Poate n-au știut cum 

sau nu 
să mai aibă încă

...Nu are o privire ageră, 
de vultur. Nu scrutează, cu 
ochi de expert, jurîmpre- 
jurul, suspectînd abaterile, 
spre a-și etala, ostentativ, per
meabilitatea la sfaturile șco
lii, ale dirigintelui său... 
drian Păduraru, 
momentele în care-1 ț 
veam, nu fără o oarecare ad
mirație, își 
fruntea și nu 
desprindă de 
la miliție, de 
se. Aștepta să i se 
plecarea. își făcuse 
și aștepta. Nu o recompensă, 
nu cuvinte de mulțumire, 
aștepta — simplu — să i se 
zică, în doar două cuvinte, 
că e liber. Disciplina înainte 
de toate !... Am, recunosc, 
un acut respect al copilăriei. 
II privesc pe Adrian Pădu
raru și mă gîndesc dacă în
țelege, cu adevărat, semnifi
cațiile faptei sale. Poate da, 
poate nu I II voi întreba. Mai 
întîi să aflu ce imbolduri lă
untrice l-au determinat să 
aducă, din stradă, la miliție, 
un copil mic, de vreo 4 ani, 
Dănel, care plîngea și nu știa 
unde-și poate găsi părinții... 
Căpitanul Jean Stratina îl 
„interoghează" (ne aflăm la 
miliția din Vulcan, intr-o di
mineață cu soare cald, cu lu
mină multă și liniște). Adri
an Păduraru răspunde pre
cis, clar. Nu are veleități de 
narator. E laconic, exact în a- 
firmații și pare desprins com
plet de tot ceea ce i se întîm- 
plă. E pionier. A absolvit cla-

. A- 
in 

pri-

ștergea discret 
îndrăznea să se 
canatul 
care se

ușii de 
rezema- 
permită 

datoria

sa a Vl-a, la Școala generală 
nr. 5 Vulcan,' cu media 8,19 
și-l are ca diriginte, sau co- 
mandant-instructor de deta
șament, pe profesorul Con
stantin Tițescu. Stă, cu părin
ții, în blocul D 10, pe scara 
a Il-a, la apartamentul 
21... Intervin :

— Ce medie ai avut la 
ducația cetățenească ?

— Nouă treizecișitrei...
— Unde l-ai găsit pe Dă

nel ?
— Lîngă chioșc. Plîngea. 

Zicea că vrea să meargă la 
mama sa. dar nu știa unde. 
L-am rugat să vină cu mine 
și l-am adus aici...

— Spune-mi, Adrian, 
cuțul Dănel nu era cu 
meni, nu l-a întrebat
trecător al cui este, de 
plînge ?

— Cînd l-am găsit 
singur...

— Și tu erai singur, nu 
în apropiere, presupun, 
un tovarăș profesor, nici di
rigintele tău, ca să te vadă, 
părinții tăi sînt probabil la 
lucru, cum ți-a venit ideea 
să-l ajuți pe micuțul care 
plîngea ?

— Ce era să fac ? Era nea
jutorat și apoi... nu trebuie 
să mă îmboldească cineva 
(tonul argumentelor deja de
vine altul, afirmațiile capă
tă o altă amplitudine...) să 
fac ceea ce eu știu că trebuie 
să fac. Sînt pionier I (Am 
mai auzit aceste cuvinte, ros
tite însă de Adrian Păduraru 
mi s-au părut a fi încărcate 
cu o mîndrie de-a dreptul des
cumpănitoare)... Eram singur, 
da, e adevărat, dar nu trăim 
în... pustiu !

— Mă uimești! Spune-mi, 
Adrian, ești sigur că te... sim
țeai obligat să-l ajuți pe mi
cuțul Dănel ?

— Repet, sînt pionier. Așa 
am fost învățat și nu trebuie 
să mi se spună mereu care 
sînt îndatoririle pionierului...

— Iți mărturisim 
gret că., nu Ie știm.

— Spune acolo, în 
că pionierul 
stimeze 
pe i 
să-i respecte pe cei 
în virată decît el și să aibă 
grijă de cei mici ?...

— Dacă zici tu, înseamnă 
că scrie !

— Precis scrie.

era

era 
nici

cu re-

statut, 
trebuie să-i 

și să-i asculte 
învățători și profesori, 

mai

minute

înseam- 
un 

stradă,

mai

nr.

Vasile Bir-
16), de ce 
salariaților

de 
în-

Danei — el 
cheamă, 
văzut

multe
Ceea 

ne-ați scris acum, despre o vînzătoare 
aici, ni se pare un fapt prea minor 
să fie inserat în ziar.

,0 Transmitem medicilor Mihai Mar- 
tinovici și loan Samoilă de la Spitalul u- 
nificat Petroșani mulțumirile dumnea
voastră (Ionel Munteanu — Aninoasa) 
pentru modul cum ați fost tratat în spital.

că ai fi

nu !
să-i vorbească, 
vrut 
jă în plus.

— Tu nu ave^i nici
jă.

Și chiar dacă aș 
Cineva trebuia să-l
nu ?... Indiferent cine,

vut I 
jute, 
eu sau alt pionier, sau un pie
ton. Sigur că știu ce 
nă pieton ! Adică 
om care circulă pe 
pe trotuar...

... Se scurg cîteva 
de liniște perfectă. In sfîr- 
șit, Adrian Păduraru îndrăz
nește :

— Pot să plec ?
— Desigur. Stai însă 

pic, să-ți facem o fotografie.
★

Pionierul Adrian Pădura
ru s-a pierdut în forfota stră
zii. Micuțul Dănel, pînă vor 
fi aflați părinții săi, este luat 
de o femeie, Vilma Ghimiș 
(str. Republicii nr. 20, apar
tamentul 1) în temporară 
„găzduire". Ne mărturisește 
Vilma Ghimiș că nu e primul 
copil cu care se... întreține 
cordial pînă cînd îi sînt gă
siți părinții. E 
bună cu copiii 
mic contra să 
de ordine...

...Probabil că 
aflat de mult și l-au dus a- 
casă pe Dănel. Se vor fi spe
riat, vor fi fost alarmați. E fi
resc, copilul dispăruse, 
plimba singur pe stradă, 
ce împrejurări ajunsese i 
lo, n-am aflat. Nici nu 
intenționat să aflăm. Princi
palul e că a ajuns pînă la 
urmă pe mîini bune, că nu i 
s-a întîmplat nimic. Și aceas
ta, datorită lui Adrian Pădu
raru, pionierului Adrian Pă
duraru care... deși era singur, 
neînsoțit, în stradă nu trăieș
te singur, în pustiu, ci prin
tre oameni.

omenoasă și 
și nu are ni- 

ajute organele

părinții l-au

V. TEODORESCW

Liceul industria:
minier Petroșani
primește înscrieri pentru 

anul școlar 1973-1974 pentru 
CANDIDAȚII REUȘIȚI 

FĂRĂ LOC-LA ORICE 
ALTE LICEE DIN ȚARĂ, 
în sesiunea septembrie 1973, 

în limita locurilor 
disponibile

și organizează o nouă sesiune 
de examene în perioada 

25-30 IX 1973, pentru locurile 
rămase neocupate, după cum 

urmează :
Stimată gospodină C. Maria, 

Lupeni, afirmați că nu ați găsit într-unul 
din magazinele din localitate drojdie de 
bere și boia. Ce „noutăți" vechi ! Așa ceva 
nu găsește nici o gospodină din Valea 
Jiului... Și, multe chiar și-au luat nădej
dea să mai vadă asemenea articole în uni
tățile alimentare, ca să poată face de pil
dă o prăjitură, cozonac etc., sau o friptură 
picantă. Doar ele, drojdia și boiaua de 
ardei se aduc cu „expediții" grele, costisi
toare, tocmai de pe la polul sud și polul 
nord... Că s-ar produce chiar în țara noas
tră ? Nu, „comercianții" din Vale n-au 
aflat așa ceva ! Ei plutesc încă în mirajul 
importului din străinătăți...

Nu înțelegem, tovarășe 
nicu (Petroșani str. Muncii nr. 
credeți că altcineva, în afara 
sectorului E.G.L., trebuie să vină să re
pare acoperișul blocului dumneavoastră, 
deteriorat ? Sperăm că nu veți mai în-deteriorat ? Sperăm că nu veți mai 
tîmpina greutăți...

De ce a foșt desființat postul 
prim ajutor de la E.M. Lonea ? — ne 
treabă „un grup de salariați". Nu știm. 
Așteptăm un răspuns autorizat și vă vom 
răspunde.

Foiletonul „M-am supărat pe E.G.C.", 
pe care ni l-ați expediat, tovarășe Iulian 
Iordache, nu întrunește integral calități-

întărirea disciplinei și
răspunderii m munca

(Urmare din pag. 1)

nări de partid, precum și în 
adunările generale ale salaria
ților și în organizațiile de ti
neret. In multe brigăzi de 
mineri abaterile de orice na
tură au fost puse în discuția 
întregului colectiv, care a 
analizat minuțios împrejurări
le, ajutînd, prin măsuri, edu
cative, la îndreptarea situa
ției, iar în cazurile mai grave 
cerînd 
trativă 
rea din 
înrăite.

Climatul disciplinar se ce
re, însă, mai mult îmbunătă
țit. Cei care absentează de la 
lucru nejustificat, chiulangii, 
dezorganizatorii producției mai 
au încă mulți aliați. încercă
rile de cocoloșire, de acoperi
ri a unor elemente indiscipli- 
nate, ca și pasivitatea, lipsa 
de poziție a unora sînt frec
vente la toate unitățile minie
re. Fiecare din aceste elemen
te își găsește chiar și „apă
rători". Pe de altă parte, în 
rîndul unor cadre de conduce
re se manifestă exagerări în 
aplicarea sancțiunilor admi
nistrative. Corect, legal este ca 
înainte de a aplica o sancțiu
ne să se cerceteze cu cea mai 
mare obiectivitate situația, iar 
apoi să se aplice sancțiunea 
numai celor care se fac pasi
bili de acestea, conform legii 
și regulamentelor de ordine 
interioară. In toate cazurile

sancționarea adminis- 
sau chiar îndepărta- 
colectiv a elementelor

trebuie pus, însă, accentul pe 
latura educativă. Numai prin- 
tr-o activitate educativă in
tensă, perseverentă și diver
sificată desfășurată de fieca
re miner, șef de brigadă sau 
de schimb, de către fiecare 
cadru tehnic se poate dezvolta 
în fiecare exploatare minieră, 
climatul sănătos de lucru, ba
zat pe disciplină, ordine, 
răspundere, inițiativă, spirit 
de emulație și dăruire în 
muncă. întărirea disciplinei 
sub toate aspectele trebuie să 
constituie obiectivul primor
dial al activității comitetelor 
oamenilor muncii, organizați
ilor de sindicat și ale U.T.C.

Organizațiile de partid, si- 
tuîndu-se în fruntea tuturor 
acțiunilor întreprinse in acest 
scop, _ sînt chemate să folo
sească din plin cele mai va
riate și diversificate mijloace 
educative — adunările de 
partid și ale Oamenilor mun
cii, convorbirile în grupuri și 
discuțiile individuale de la 
om la om, gazetele de perete 
și Satirice, stațiile de amplifi
care, panourile etc — să in
tensifice vizitele la domiciliu 
pentru a dezvolta, în rîndul 
tuturor salariaților, răspun
derea pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor de pro
ducție, — chezășia accelerării 
progresului țării pe calea fău
ririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și a creș
terii bunăstării generale a 
poporului.

le publicistice necesare apariției în ziar. 
In plus, cazul ni se pare neconcludent.

® Despre magazinul alimentar
42 ■ din Petrila, dumneavoastră, tovarășe 
Petru Tărășilă, ne-ați sesizat, de 
ori, și lucruri bune și deficiențe, 
ce 
de 
ca

însemnare

De ce nu se mai cîntă
muzică de promenadă ?

„Goluri" nedorite
în aprovizionarea cu plineA*

(Urmare din pag. 1)

noi ne-am străduit și 
reușit în mod consecvent_
desfacem populației produse 
de panificație cît mai diver
se. Nu ne putem permite să 
vîrîm cumpărătorilor pe gît 
doar piinea pe care, de exem
plu, o dorim noi. 
timentele care ne 
gusturile noastre, 

piu. Nu e just. E ___
de sănătatea oamenilor. Nu-i 
putem pretinde unui cetățean 
să cumpere doar piine inter
mediară, cînd lui medicul i-a 
recomandat, să zicem, piine 
albă. Avem, datoria să 
provizionăm bine magazinul. 
Și o facem. Comenzile noas
tre sînt clare. Dar nu întot
deauna ne sînt respectate. Nu 
mă refer doar Ia franzelele 
de 3,20 Iei. Mai e o proble
mă. Noi primim pîine și de 
la Petroșani și de la Vulcan. 
Apar goluri și în aprovizio
narea cu pîine albă. De ce ? 
Pentru că nu sîntem anun
țați în prealabil, de la Pe
troșani că nu ne pot satisface 
integral comanda. Ne pome
nim dimineața cu mașina si 
ni se spune, foarte clar și fă
ră echivoc, dar și fără... co
mentarii, că fabrica nu a 
produs, în noaptea respecti-

am 
să

Adică sor- 
satisfac 

de eXem- 
vorba și

a-

vă, prea multă pîine albă,
dumneata ai cerut atît, dar 
noi nu putem să-ți dăm de
cît atît... Adică mult mai
puțin! De la Vulcan nu mai 
avem timp să cerem supli
mentarea „porției" și, uite-a- 
șa, apar „golurile". Pentru ca 
totuși să nu ne supărăm, cei 
de la Petroșani ne trimit, în 
compensație zic ei, mai mul
tă pîine intermediară. O pri
mim. Nu avem ce face. Nu pu
tem lăsa oamenii fără piine. 
Cine e de vină ? Evident, 
cele două „furnizoare", care 
mie mi se pare că nu se în
țeleg. Lucrează, zic eu, sec
tar. Nu-și coordonează acti
vitatea, spre a nu ne 
nouă greutăți. Și nu ar 
mare lucru..."

Categoric, situația stă 
xact în felul în care
fost expusă. Petru Galea es
te responsabilul uneia dintre 
cele mai mari și mai moder
ne unități comerciale din 
Valea Jiului, are în spate o 
vastă experiență și știe să 
sesizeze dedesubturile me
seriei. Afirmațiile sale ne-au 
fost întărite și de către Șe
fii celorlalte unități de des
facere a produselor de pa
nificație de pe raza orașului, 
consultați de noi. Am fost 
încunoștințați însă și despre 
alte deficiențe care distonea-

crea 
fi

e- 
ne-a

ză în bunul mers al treburi
lor de aprovizionare cu pline 
a populației orașului, 
de exemplu, în 
unităților, în 
pozitață pește noapte pîinea 
de către distribuitorii : 
cii și produse care nici 
car nu pot fi expuse 
vînzare : plini scăpate 
stradă (pe care vinovății 
așează, tacticos, în fundul 
navetelor, să nu fie observa
te) sau turtite dizgrațios ; se 
țnai întîmplă uneori să le fie 
'suplimentate nedorit comen
zile, cu pîinea neagră îndeo
sebi ; distribuitorii sau cei
cărora li se reclamă, de către 
șefii de unități, că nu au
voie să pună în vînzare pîine 
de calitate îndoielnică sau cu 
vicii ascunse nu-i i-au de
loc în seamă pe „reclamagii" 
etc.

Sîntem 
readucem 
blemă pe 
rezolvată, 
aparent 
deosebite 
derea, ne

Apar,
„coșurile"

care este de-

fabri- 
mă- 
spre 

! în 
le

nevoiți, deci. să 
în discuție o pro- 
care-o consideram 

O simplă sesizare, 
fără semnificații 
și implicații așiș- 
conduce la dezvă

luirea unui „șirag" de defi
ciențe. ce se cer imperios li
chidate. E inadmisibil ca. 
din cauza unor neînțelegeri 
(existente sau potențiale) în
tre două secții ale aceleiași 
întreprinderi, a căror cola-

ÎS T trfebui să fie arm°- 
nioasa în favoarea bunei a- 
provizmnări a cumpăXri- 

r’ populația să resimtă „go- 
..r1., ne<lorite în desfacerea 

Plinii cele de toate zilele. 
Consideram necesar să rea
mintim conducerii întreprin
derii de morărit și panificație 
ca asemenea anomalii, ca ce
le semnalate în rîndurile de 
față, nu sînt'... minore nici 
măcar în aparență, că da
toria celor ce aprovizionează 
piața Vulcanului cu pîine es
te, în primul rînd, aceea de 
a-și respecta menirea. Dacă, 
pentru lucrătorul din comerț 
care desface produse alimen
tare (și nu numai pentru a- 
cesta), atitudinea prieteneas
că, ospitalieră, binevoitoare 
față de cel ce-i trece pragul 
„casei" se impune de la sine, 
e o îndatorire de onoare, 
prezența „oaspetelui" său fiind 
o cinste pentru „casa" 
pectivă ,apoi pentru ca 
cesta să fie cu adevărat 
amfitrion cinstit, onorabil, e 
necesar, trebuie chiar, să fie 
ajutat. Să i se respecte pro
fesia. care nu poate fi exer
citată, în condiții civilizate, 
în afara... respectării modului 
în care poafe și trebuie să 
fie îndeplinită I

CURS DE ZI 
Exploatări miniere 
Electromecanică minieră

CURS SERAL
Exploatări miniere
Electromecanică minieră

71
6

37
33

locuri 
locuri

locuri 
locuri t

UZINA ELECTRICA

an de zi- 
Lu- 

la 
din 

con- 
cîte- 

i era și 
Pămîntul 
buldozer 

înfăți-
ex-

In urmă cu un 
le, cetățenii orașului 
peni asistau contrariați 
defrișarea copacilor 
parcul situat în fața 
siliului popular. Peste 
va zile priveliștea 
mai dezolantă. 1 
scormonit de 
schimbase complet 
șarea locului. Âu fost 
primate proteste, dezacordul 
părea unanim.

Intenția comitetului exe
cutiv nu era cunoscută de 
populație; probabil ea nici 
nu fusese consultată. Totuși 
oamenii s-au mai liniștit a- 
flînd că aici va fi construi
tă o fîntînă arteziană, iar 
parcul va fi extins și mo
dernizat. Ba mai mult, pen
tru ca oamenii să poată as
culta duminica și în zilele 
de sărbătoare muzică de 
promenadă, în centrul par
cului s-a construit un foi
șor pentru fanfara orașu
lui.

Intr-un timp scurt, prin 
efortul depus de consiliul 
popular, lucrarea respecti
vă a fost' terminată și dată 
spre folosință. Deși la în
ceput acomodarea cu noul 
decor al zonei centrale a 
fost lentă, oamenii încercau 
să descopere frumusețea in
tenției celor care au proiec
tat-o și au realizat această 
modernizare. Cei mai mulți 
au acceptat-o așa 
te, alții i-au găsit' 
cusururi. Și nu fără

Fîntîna arteziană 
vident prea mică, 
de apă sînt anemice, 
sursele de lumină colorată 
care trebuie să le pună în 
valoare, acum, nu mai func-

cum es- 
destule 

temei.
este e_ 
jeturile 

iar

fiind distruse, 
e îngrijită și, 

nepăsării gospo- 
transformă încet 
de gunoaie.

ționează, 
Fîntîna nu 
din cauza 
dărilor, se 
în depozit

Păcat 1 Mare păcat.
Foișorul destinat fanfarei 

este tot mai puțin folosit 
pentru delectarea publicu
lui cu repertoriul ei, care, 
așa cum a dovedit-o de mai 
multe ori, dorește să inter
preteze muzica de promena
dă promisă cetățenilor. Dar 
cum s-o facă cînd aici nu 
i se asigură un minimum 
de condiții optime ? Mai 
întîi este vorba de faptul că 
instrumentiștii trebuie să 
stea fiecare într-un anumit 
loc, pe scaun, așa cum 
..legile" orchestrei și 
fanfarei. Dar unde să 
cînd băncile foișorului 
murdare, pline de praf,
palate cu lunile ? Gunoaie
le și tot felul de obiecte 
sînt depozitate în foișor. O 
bună parte din scîndurile 
împrejmuitoare sînt rupte 
și desfăcute, instalația 
lectrică deteriorată, iar 
jurul foișorului hîrtii,
ele sparte și alte impurități 
completează imaginea ne
glijenței.

Așa se prezenta întregul 
decor în ziua de duminică 
16 septembrie 1973, cînd 
fanfara clubului s-a prezen
tat să susțină repertoriul de 
promenadă.

Vinovății ? Sînt aproape. 
Vizavi. Gospodarii Consi
liului popular al orașului 
Lupeni care, se vede, de 
multă vreme n-au mai tre
cut pe acolo.

cer 
ale 

stea 
stnt 
nes-

e- 
în 

sti-

C. HOGMAN
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PAROȘENI

angajează de urgență

lăcătuși mecanici
sudori electrici 
autogen

izolatori termici
și absolvenți ai școlilor generale sau de

si

conform prevederilor H.C.M. 914/1968

cultu-

și a

Se primesc 
ră generală.

Salarizarea
Legii nr. 12/1971.

Cererile se primesc zilnic la biroul personal al uzinei.

EXPLOATAREA
DE GOSPODĂRIRE LOCATIVĂ

PETROȘANI
prin sectoarele din localitățile Uricani, Lupeni, 
Vulcan, Petroșani, Petrila și Aninoasa, anunță 
populația municipiului că execută următoarele 
lucrări contracost:

• montări sobe de teracotă

• montări cazane baie

• zugrăveli și vopsitorii

• montări parchet — stejar și fag

Informații suplimentare se pot obține de la Exploatarea de 
gospodărire locativă Petroșani str. Cuza Vodă, nr. 23, telefon 1144 
și 1444, precum și la sectoarele din localitățile municipiului.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Dumitraș- 

cu Gheorghe, eliberată de preparația Petrila. O declar nulă.
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încheierea vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Maroc

(Urmare din pag, 1)

dori acum, la întoarcerea a- 
casă, să adresez conducătorilor 
și poporului peruan mulțumi
rile noastre pentru primirea 
de care ne-am bucurat, pentru 
ospitalitate, cele mai bune u- 
rări de succes pe calea dez
voltării economico-sociale, a 
înfloririi țării, a bunăstării și 
fericirii. (Aplauze puternice, 
urale).

Înainte de a mă referi la 
cîteva concluzii mai generale, 
aș dori să menționez că la în
toarcerea spre țară am po
posit pentru cîteva ore în Se
negal, am avut convorbiri a- 
micale cu președintele Seng- 
hor stabilind, de comun acord, 
desfășurarea unei activități 
mai intense în vederea lărgi
rii colaborării multilaterale 
dintre țările noastre. Aș dori 
să-i adresez de aici mulțumiri 
pentru primirea pe care ne-a 
făcut-o în scurta noastră tre
cere prin Senegal.

Ne-am oprit apoi pentru o 
scurtă vizită neoficială, de 
prietenie, în Maroc. Am avut 
convorbiri prietenești cu re
gele Hassan al H-lea cu care 
am ajuns la concluzia de a 
extinde și mai mult colabora
rea dintre țările noastre ; s-au 
semnat, de asemenea, o serie 
de acorduri privind colabora
rea economică, tehnică și ști
ințifică dintre țările noastre.

Ne-am bucurat, de aseme
nea, în această scurtă trecere 
prin Maroc, de o primire pri
etenească — și aș dori să ex
prim mulțumirile noastre pen
tru această primire și să urez 
poporului marocan prieten 
succjese tot mai mari pe calea 
dezvoltării sale economico-so
ciale, a bunăstării și fericirii. 
(Aplauze prelungite, urale).

In Maroc, am avut o 
scurtă convorbire cu pre
ședintele Republicii Coasta 
de Fildeș, Houphouet Boigny, 
care se afla într-o vizită in 
Maroc și am ajuns la conclu
zia că este necesar să acțio
năm pentru dezvoltarea cola
borării noastre multilaterale.

Iată, dragi tovarăși, un scurt 
bilanț — ca să spun așa — al 
activității pe care am desfășu
rat-o în aceste 24 de zile.

Apreciem că rezultatele sînt 
deosebit de pozitive din toate 
punctele de vedere. In urma 
acestei vizite în țările Ameri- 
cii Latine am pus bazele unei 
conlucrări trainice, îndelun
gate, am ajuns la concluzia 
comună de a adăuga la vechi
le tradiții ale relațiilor care 
leagă popoarele noastre noi
le realități, la necesitatea în
tăririi solidarității în lupta 
comună pentru dezvoltarea e- 
conomico-socială, pentru con
solidarea independenței și su
veranității, pentru o lume mai 
dreaptă, pentru prietenie și 
pace între toate popoarele lu
mii. (Aplauze puternice, ura
le).

Ne-a produs o mare satis
facție faptul că în toate țări
le vizitate am constatat că re
alizările României pe drumul 
construcției socialiste sînt cu
noscute și se bucură de o lar
gă apreciere. După cum ne-au 
declarat peste tot reprezen
tanții vieții publice cu care 
ne-am întîlnit, popoarele Ame- 
ricii Latine văd în aceasta un 
exemplu de felul în care tre
buie să acționeze pentru a-și

S o
(Urmare din pag. 1)

de prietenie și colaborare cu 
popoarele țărilor vizitate, a 
solidarității cu lupta popoare
lor latino-americane pentru 
afirmarea dreptului lor la o 
viață liberă, cu toate popoare
le care militează împotriva po
liticii imperialiste de domina
ție și dictat, pentru afirmarea 
unei politici noi, de egalitate 
și respect între state, pentru 
triumful păcii și progresului 
în lume. Ea a pus din nou în 
lumină caracterul constructiv, 
dinamismul și principialitatea 
politicii externe a partidului 
și statului nostru — de priete
nie frățească cu toate țările 
socialiste, de adîncire și ex
tindere a relațiilor de colabo
rare și solidaritate cu țările 
care au pășit pe calea dezvol
tării independente, de inten
sificare a colaborării cu cele
lalte țări, indiferent de orîn- 
duirea lor social-politică.in 
folosul destinderii și înțelege
rii internaționale. Prin re
zultatele sale deosebite, vizita 
pe continentul latino-ameri- 
can a reprezentat un aport de 
seamă la creșterea prestigiu
lui României peste hotare, la 
dezvoltarea solidarității din
tre țările socialiste cu țările 
in curs de dezvoltare, la în
tărirea unității tuturor forțe
lor antiimperialiste, la edifi
carea păcii, securității și co
operării în lumea întreagă.

La rîndul ei, vizita neofici
ală de prietenie întreprinsă 
de președintele Consiliului de 
Stat al României în Maroc a 
constituit o nouă contribuție 
la întărirea relațiilor dintre 
cele două popoare, în interesul 
reciproc, al cauzei păcii și co
operării internaționale.

Cu aceste sentimente de jus-

Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

construi o viață nouă, inde
pendentă, în care popoarele 
să fie pe deplin stăpîne pe 
destinele lor. (Aplauze puter
nice, urale).

Cu o deosebită bucurie, am 
constatat aprecierea de care 
se bucură politica externă a 
României, de extindere a co
laborării cu țările socialiste, 
cu țările în curs de dezvolta
re, cu popoarele care luptă 
pentru dezvoltarea lor inde
pendentă, cu celelalte țări ale 
lumii, cu statele capitaliste 
dezvoltate, pe baza principiu
lui coexistenței pașnice, fap
tul că la baza acestor relații 
așezăm în mod ferm principi
ile care se afirmă tot mai mult 
pe plan internațional — egali
tatea în drepturi între toate 
națiunile lumii, respectul in
dependenței și suveranității, 
neamestecul în treburile in
terne, avantajul reciproc, 
respectarea dreptului fiecărui 
popor de a fi stăpîn pe bogăți
ile naționale, de a-și putea 
făuri viața așa cum o dorește 
el. (Aplauze puternice, urale).

In cursul acestor vizite, al 
convorbirilor pe care le-am 
avut cu conducătorii statelor, 
cu membri ai guvernelor, cu 
reprezentanți ai unor partide 
și organizații politice, cu dife
riți oameni politici, am putut 
înțelege mai bine procesul 
revoluționar care se desfășoa
ră în întreaga Americă Lati
nă. Am constatat cu multă 
satisfacție că popoarele A- 
mericii Latine sînt angajate 
ferm pe drumul preluării în 
propriile mîini a bogățiilor 
naționale, că ele doresc să 
pună capăt relațiilor vechi, 
de inegalitate, și să stabileas
că, cu toate statele lumii, re
lații bazate pe principiile noi 
de egalitate, de echitate, pe a- 
vantaj reciproc. (Aplauze pu
ternice). In aceste țări se des
fășoară un proces revoluționar 
intens de înfăptuire, a unor 
transformări sociale adinei, 
care sînt vital necesare pentru 
progresul lor, pentru ferici
rea, bunăstarea popoarelor A- 
mericii Latine. Am constatat, 
de asemenea, că toate aceste 
popoare, începînd cu cele pe 
care le-am vizitat — dar con
cluzia la care am ajuns este 
că toate popoarele Americii 
Latine — sînt dornice de a-și 
afirma cu putere identitatea 
proprie, independența și su
veranitatea, de a stabili rela
ții cu celelalte state pe prin
cipii care să le asigure un loc 
demn în rîndul națiunilor în
tregii lumi.

Ne-am convins și mai mult 
că toate aceste procese — care 
se desfășoară, desigur, nu fă
ră greutăți, dar Se desfășoară 
în mod ferm și impetuos — 
constituie procese ireversibi
le, că nu există forță în lume 
în stare să împiedice popoare
le Americii Latine de a-și a- 
firma dorința lor de a deveni 
stăpîne pe destinele lor, de 
a-și făuri o viață liberă așa 
cum o doresc! (Aplauze pu
ternice, urale).

Ca prieteni ai popoarelor A- 
mericii Latine, dorim ca și de 
aici, din Capitala României 
socialiste, să le adresăm ura
rea de a întări solidaritatea a- 
tît pe plan național, cit și pe

si r e a în
tificată mîndrie pentru succe
sele înregistrate în toate țări
le vizitate, cu bucuria de a-1 
revedea în mijlocul lor pe 
președintele României socia
liste, au venit locuitorii Capi
talei să-l întîmpine pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la a- 
eroportul Otopeni. In această 
seară, aerogara freamătă de 
lume, are un aer sărbătoresc.

Pe frontispiciul aeroportului 
se află portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu încadrat 
de drapele roșii și tricolore. 
Pe mari panouri sînt înscri
se urările : „Trăiască Parti
dul Comunist Român, în 
frunte cu secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu", „Trăiască coope
rarea și pacea între popoare11. 
Aici au venit în întîmpinare 
tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer și tovarășa Elena 
Maurer, tovarășii Emil Bod- 
naraș, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă, Gheorghe Rădulescu, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Florian Dănă- 
lache, Janoș Fazecaș, Petre 
Lupu, Dumitru Popescu, Le- 
onte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Constantin Bă- 
bălău, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, 
Mihai Gere, Ion Ioniță. Con
ducătorii de partid si de stat 
au venit împreună cu soțiile.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului conducători ai insti
tuțiilor centrale și organizați
ilor obștești, oameni de știință, 
artă și cultură, generali, zia
riști.

Au fost de față Nicolas Ro- 
driguez Astiazarain, ambasa- 

planul interamerican, precum 
și cu toate popoarele lumii ca
re luptă pentru dezvoltarea 
lor economică și socială, pen
tru independență, pentru pace 
și să le urez victorie în aceas
tă luptă dreaptă ! (Aplauze 
puternice, urale).

Așa după cum am arătat 
cînd m-am referit la vizitele 
în fiecare țară, am semnat un 
important număr de acorduri 
și convenții, o serie de Decla
rații comune, un tratat de 
prietenie, care pun bazele u- 
nei colaborări largi, multila
terale, așează relațiile dintre 
România și țările respective 
pe o bază trainică, îndelunga
tă.

Aș dori să afirm încă o da
tă, din Capitala patriei noas
tre, că vom face totul pentru 
a realiza în cele mai bune con- 
dițiuni toate aceste acorduri, 
deoarece ele corespund pe 
deplin intereselor popoarelor 
noastre, cauzei socialismului, 
cauzei păcii și colaborării în
tre toate popoarele lumii.

Se poate spune că vizita pe 
care am făcut-o în țările A- 
mericii Latine a constituit o 
puternică afirmare a ideilor 
socialismului, a ideilor unei 
noi orînduiri sociale care se 
afirmă cu putere ca o orîndu- 
ire trainică, tînără, în plină 
înflorire. Vizita a contribuit 
mult la a face cunoscut ceea 
ce poate realiza un popor stă
pîn pe destinele sale, care 
muncește pentru sine, pentru 
a-și asigura o viață liberă, de 
bunăstare, de fericire, un le 
demn în rîndul familiei po
poarelor întregii lumi. (Aplau
ze puternice, urale). In ace
lași timp, vizita a fost o ex
presie elocventă a politicii Ro
mâniei, de pace și colaborare 
cu toate popoarele lumii. A 
fost afirmată cu putere do
rința popoarelor noastre de a 
conlucra strîns pentru a se 
pune pentru totdeauna capăt 
politicii imperialiste de forța 
și dictat, colonialismului, neo- 
colonialismului. S-au afirmat 
și cu acest prilej în fiecare 
Declarație comună, în fieca
re împrejurare, principiile de
plinei egalități în drepturi, 
respectului independenței, ne
amestecului în treburile inter
ne, ale solidarității în lupta 
comună pentru dreptul fiecă
rui popor la o viață liberă și 
independentă. (Urale, puter
nice aplauze).

Intorcîndu-ne acasă, doresc 
să constat încă o dată, cu 
multă satisfacție, că poporul 
român are mulți prieteni și 
în America Latină, așa cum 
are pe toate continentele lu
mii. întărind solidaritatea și 
relațiile de prietenie cu po
poarele Americii Latine, cu 
toate popoarele lumii, vom fi 
siguri de desfășurarea cu succes 
a cursului nou de destindere în 
viața internațională, vom fi 
siguri că popoarele, acționînd 
cu fermitate și în strinsă uni
tate, vor impune respectarea 
dreptului lor, vor impune cu 
adevărat o politică nouă în 
care să fie asigurată posibili
tatea pentru fiecare națiune 
de a se dezvolta corespunză
tor voinței sale. (Aplauze pu
ternice, urale). Aceasta în-

C a p i t 
dorul Cubei Ia București, 
Hernani Escobar Cabrera, în
sărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Venezuelei, Gustavo 
Pena, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Perului, A. Ser- 
raj, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Marocului, șefi 
ai misiunilor diplomatice a- 
creditați în țara noastră, alți 
membri ai corpului diploma
tic.

La ora 21,15, aeronava pre
zidențială aterizează, venind 
din Maroc, unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu 
au întreprins, în drum spre 
patrie o vizită neoficială de 
prietenie, la invitația regelui 
Hassan al II-lea.

In vizita oficială efectuată 
în țări latino-americane, pre
cum și în vizita neoficială în 
Maroc, șeful statului român a 
fost însoțit de tovarășii Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, George. 
Macovescu și Bujor Almășan.

La coborîrea din avion, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
salutați cu deosebită cordiali
tate de tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer și tovarășa Elena 
Maurer, de conducătorii de 
partid și de stat prezenți la 
aeroport.

Mulțimea aplaudă și ovațio
nează, scandează îndelung 
„Ceaușescu — P. C. R.“, 
„Ceaușescu și poporul".

Pionieri și tineri în costu
me naționale se apropie de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
de tovarășa Elena Ceaușescu, 
oferindu-le flori.

In numele oamenilor muncii 
bucureșteni, tovarășul Gheor
ghe Cioară, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 

seamnă că politica externă a 
României socialiste, elaborată 
de Congresul al X-lea, se do
vedește pe deplin justă. A- 
vem obligația de a face totul, 
de a acționa cu și mai multă 
fermitate pentru înfăptuirea 
neabătută a acestei politici, 
pentru a ne aduce contribuția 
tot mai activă Ia promovarea 
unei politici noi, de colabora
re și de pace în lume. (Urale 
puternice, aplauze).

încă o dată am constatat cu 
multă satisfacție că rezultate
le noastre pe calea construc
ției socialiste sînt de o deose
bită importanță pentru dez
voltarea colaborării internați
onale. De aceea, este necesar 
să ne înzecim eforturile pen
tru înfăptuirea neabătută a 
hotărîrilor Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Nați
onale, de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate, de dezvoltare a industri
ei, agriculturii, științei și cul
turii, de ridicare a bunăstă
rii întregului nostru popor — 
deoarece tocmai rezultatele în 
construcția socialistă, în dez
voltarea economico-socială au 
o importanță deosebită pentru 
toate popoarele care luptă 
pentru lichidarea stării de 
înapoiere și dezvoltarea lor 
independentă. (Aplauze pu
ternice, urale). Tocmai suc
cesele pe care le obține Româ
nia în construcția socialismu
lui, realizările pe care le do- 
bîndește fiecare țară socialis
tă în făurirea noii orînduiri, 
fac să crească prestigiul so
cialismului în lume, fac ca po
poarele să vadă că socialis
mul este orînduirea care asi
gură într-adevăr un drum mi
nunat pentru făurirea unei 
lumi mai drepte, a dreptății 
sociale, a păcii și colaborării 
internaționale. (Aplauze pu
ternice, urale).

Iată de ce, tovarăși, aș dori 
ca la întoarcerea acasă să re
amintesc în două cuvinte des
pre scrisoarea care am adre
sat-o din America Latină, de 
a ne concentra toate eforturi
le în direcția îndeplinirii, sar
cinilor de plan pe acest an, în 
industrie, în investiții, de a 
strînge la timp recolta, de a 
realiza în bune condițiuni în- 
sămînțările, de a face totul 
pentru ca sarcinile ce ne stau 
în față în toate domeniile să 
fie îndeplinite în mod exem
plar.

Doresc să-mi exprim con
vingerea că toți oamenii mun
cii din România socialistă vor 
face totul pentru a înfăptui în 
cele mai bune condițiuni pro
gramul de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate, pentru a-și aduce și mai 
activ contribuția la întărirea 
prieteniei cu țările socialiste, 
cu popoarele care luptă pen
tru dezvoltarea independen
tă, cu toate țările, la cauza 
colaborării și păcii în întrea
ga lume. (Aplauze puternice, 
urale).

Vă urez dumneavoastră, tu
turor, dragi tovarăși și dragi 
compatrioți, succes în întrea
ga voastră activitate, multă 
sănătate, multă fericire ! (U-
rale puternice, aplauze ; 
se scandează : Ceaușescu — 
P.C.R. !).

a 1 ă
P.C.R., primarul general al 
Capitalei, a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu un cald 
bun venit pe pămîntul patriei.

In aclamațiile celor pre
zenți, ia cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea conducătorului 
partidului și statului nostru 
este urmărită cu deosebită a- 
tenție, fiind subliniată în re
petate rînduri de aplauze, o- 
vații și urale.

Tovarășul Gheorghe Cioară, 
exprimînd gîndurile și senti
mentele bucureștenilor, ale în
tregului nostru popor, a mul
țumit din inimă secretarului 
general al partidului pentru 
cuvîntul rostit.

Prin intermediul transmisi
ei directe a posturilor de ra
dio și televiziune, întreaga ța
ră a luat cunoștință cu larg 
interes de expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a 
participat la această spontană 
și emoționantă adunare popu
lară la această nouă și vi
brantă manifestare de dragos
te și atașament față de partid 
și patria socialistă, față de 
conducătorul iubit, căruia i se 
urează din adîncul inimii a- 
ceeași însuflețitoare putere 
de muncă pentru binele țării, 
pentru binele nostru, al tutu
ror. In entuziasmul general și 
bucuria ce domnește pe aero
port se regăsesc gîndurile și 
simțămintele pe care le în
cearcă în aceste clipe deosebi
te întregul popor, adeziunea 
sa deplină la politica internă 
și externă a partidului și sta
tului nostru, voința comună 
de a milita neobosit pentru 
înfăptuirea ei, pentru înflori
rea scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

(Agerpres)

i

Plecarea
(Urmare din pag. 1)

ministerul afacerilor externe.
Erau de față ambasadorul 

României la Rabat, Vasile 
Mircea, și membrii Ambasa
dei române, ambasadorul Ma
rocului la București, Maati Jo- 
rio, precum și ceilalți șefi de 
misiuni diplomatice acredi
tați în capitala marocană.

Pe aeroport se află aliniată 
o gardă militară de onoare, în 
uniformă de paradă, care pre
zintă onorul președintelui 
Consiliului de Stat al Româ
niei. Președintele Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de primul 
ministru marocan, Ahmed 
Osman, trece în revistă garda 
de onoare.

Președintele Nicolae. 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau rămas bun 
de la personalitățile maroca
ne venite la aeroport, precum

COMUNICAT COMUN 
privind vizita președintelui Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
in Regatul Maroc

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a efectuat, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în 
zilele de 21 și 22 septembrie 
1973, o vizită neoficială, de 
prietenie, în Maroc, ca oas
peți ai Maiestății Sale regele 
Hassan al Il-lea.

In timpul șederii la Rabat, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a avut convorbiri cu Maies
tatea Sa Hassan al II-lea, 
regele Marocului, cu privire 
la relațiile româno-maroca- 
ne și la unele probleme in
ternaționale actuale.

Partea marocană a făcut 
o expunere asupra unor pro
bleme internaționale care o 
preocupă. In același timp, a 
prezentat unele date cu pri
vire Ia situația existentă în 
Sahara spaniolă.

Partea română a expus u- 
nele considerente asupra u- 
nor probleme internaționale 
actuale, inclusiv cu privire 
la aceea a transformării Bal
canilor într-o zonă a păcii 
și colaborării.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă de cor
dialitate și înțelegere mutu
ală, caracteristică relațiilor 
de prietenie dintre cele do
uă țări.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care a reprezen
tat a doua întîlnire între șe
fii de stat ai României și 
Marocului, după cea de la 
Rabat din decembrie 1970, a 
oferit prilejul continuării 
convorbirilor la nivelul cel 
mai înalt între cele două 
țări.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Hassan 
al II-lea au constatat cu pro
fundă satisfacție că relațiile 
dintre cele două țări se dez
voltă continuu, corespunză
tor intereselor lor, ale păcii 
și securității internaționale.

In timpul convorbirilor, 
cei doi șefi de stat au exa

SANTIAGO DE CHILE 22 
(Agerpres). — Junta militară 
a declarat în afara legii toate 
ipartidele politice care au fost 
reprezentate în guvernul 
popular legal al președintelui 
Salvador Allende — transmite 
igenția France Presse. Aceas- 
:ă măsură atrage după sine 
dizolvarea imediată a celor 
șase partide care au făcut par
te din Unitatea Populară : co
munist, socialist, radical, Miș
carea de Acțiune Populară 
Unitară (M.A.P.U.), Acțiunea 
Populară Independentă și Miș
carea Stîngii Democraț-Creș- 
tine (inclusă după alegerile 
din 1970, prin desprinderea sa 
din Partidul Democrat Creș
tin).

Hotărîrea adoptată de jun
ta atrage, totodată, și dizol
varea Mișcării Revoluționare 
de Stînga (M.I.R.) care n-a 
fost reprezentată în guvernul 
anterior, dar a susținut poli
tica promovată de fostul pre
ședinte Salvador Allende.

Singurele partide care au 
fost autorizate să-și desfășoa
re în continuare activitatea 
politică sînt cele car.e s-au 
aflat în opoziție : democrat- 
creștin, partidul național (de 
extremă dreaptă). democrat 
radical și stînga radicală.

★
SANTIAGO DE CHILE 22 

(Agerpres). — După dizolva
rea Parlamentului și anularea 
mandatelor deputaților, scoa
terea în afara legii a partide
lor membre ale Frontului U- 
nității Populare și interzice
rea oricăror activități politice, 
junta militară chiliană a a- 
nunțat crearea unui comitet 
de juriști, căruia i-a fost a- 
tribuită sarcina de a elabora 
o nouă constituție a țării. U- 
nul dintre membrii juntei, ge

din Rabat
și de Ia membrii corpului di
plomatic.

De asemenea, tovarășii Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, George 
Macovescu, Bujor Almășan și 
celelalte persoane oficiale care 
l-au însoțit pe șeful statului 
român în vizita sa în Maroc 
și-au luat rămas bun de la 
gazde.

La scara avionului, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
din nou salutați cu căldură 
de primul ministru marocan, 
Ahmed Osman, își string pri
etenește mîinile.

De pe scara avionului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu salută 
pe gazde, adresîndu-le urări 
de rămas bun.

Avionul prezidențial deco
lează la ora 15,15, ora locală, 
spre capitala patriei noastre 
— București.

minat stadiul înfăptuirii în
țelegerilor convenite cu pri
lejul întîlnirii anterioare și 
au subliniat rezultatele a- 
preciabile ale cooperării din
tre Republica Socialistă Ro
mânia și Regatul Marocu
lui, îndeosebi în domeniul 
minelor, agriculturii, sănă
tății și învățămîntului. Ei 
au exprimat, totodată, inte
resul comun față de dezvol
tarea și diversificarea coope
rării prin realizarea de o- 
biective industriale și a unor 
proiecte specifice prevăzute 
în planul cincinal al Rega
tului Marocului, luîndu-se 
în considerare măsuri con
crete în acest scop.

Cei doi șefi de stat au tre
cut în revistă unele proble
me care confruntă lumea 
contemporană, relevînd cu 
satisfacție cursul pozitiv al 
vieții internaționale, afir
marea tot mai puternică, în 
raporturile dintre state, a 
principiilor independenței și 
suveranității naționale, nea
mestecului în treburile in
terne, renunțării la forță și 
la amenințarea cu forța, e- 
galității și avantajului reci
proc.

Scoțînd în evidență rolul 
tot mai important al state
lor africane în viața inter
națională contemporană, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Hassan 
al II-lea au exprimat hotărî- 
rea de a susține în continu
are lupta popoarelor afri
cane pentru lichidarea sub
dezvoltării, consolidarea in
dependenței lor politice și 
economice, pentru a fi stăpî
ne pe bogățiile lor naturale.

Cei doi șefi de stat au 
condamnat colonialismul și 
discriminarea rasială și au 
exprimat hotărîrea fermă a 
celor două țări de a acorda 
mai departe sprijin mișcări
lor de eliberare națională 
din Africa.

Cele două părți și-au ma
nifestat îngrijorarea față de 
menținerea conflictului din 
Orientul Apropiat și au re

SITUAJIA DIN CHILE
neralul Gustavo Leigh, a de
clarat că ..noua constituție va 
garanta reprezentarea forțelor 
armate în organismele legis
lative". Totodată, el a mențio
nat că proiectul noii legi su
preme „nu va fi supus unui 
plebiscit, ci va fi examinat de 
către juntă și instituțiile din 
țară".

Agențiile Reuter și France 
Presse relevă că această mă
sură a fost dezaprobată pînă 
și de președintele Partidului 
democrat-creștin, Patricio Ayl- 
win. La o conferință de pre
să, acesta a declarat că for
țele militare „nu dispun de 
autoritatea necesară pentru a 
impune țării o nouă consti
tuție". De asemenea, referin- 
du-se la scoaterea în afara 
legii a partidelor Unității Po
pulare, Patricio Aylwin a 
declarat că partidele politice 
„nu pot fi suprimate prin de
cret".

Pe de altă parte, agențiile 
de presă continuă să informe
ze despre noi acte de rezisten
ță ale poporului chilian față 
de junta militară reacționa
ră și despre teroarea dezlăn
țuită de autoritățile militare 
împotriva forțelor democrati
ce din țară. Mai mulți cetă
țeni argentinieni expulzați de 
noile autorități au declarat, 
potrivit agenției Prensa La
tina, că „numeroase grupuri 
de muncitori și studenți con
tinuă să reziste la Santiago" 
și că în cursul nopții, sînt 
înregistrate puternice schim
buri de focuri. Ei au mențio
nat, de asemenea, că actele 
de rezistență continuă la Val
paraiso și la Concepcion și 
că forțele militare au execu
tat alți susținători ai Guver
nului Unității Populare și

Convorbiri ale miniștrilor
români

Tovarășul Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
te România și ministrul co
merțului exterior, a avut con
vorbiri cu Abdelkader Bensli- 
mane, ministrul marocan al 
comerțului, industriei minelor 
și marinei comerciale, și cu 
Mohamed Benhima, ministrul 
marocan al cooperării și for
mării cadrelor. Au fost exami
nate, cu acest prilej, posibili
tățile dezvoltării, în continu
are, a schimburilor comercia
le, a colaborării, a cooperării 
economice. și tehnico-științifi- 
ce între cele două țări. Cu pri
lejul convorbirilor avute s-a 
semnat un protocol privind 
dezvoltarea cooperării și a 
schimburilor comerciale între 

afirmat hotărîrea țărilor lor 
de a sprijini orice acțiune 
menită să grăbească soluțio
narea acestuia în conformi
tate cu principiile Cartei 
Națiunilor Unite și cu rezo
luțiile pendinte ale Consili
ului de Securitate și Adună
rii Generale a O.N.U.

Cei doi șefi de stat au pro
cedat Ia un schimb de ve
deri asupra situației actuale 
din Europa. Ei au apreciat 
în mod pozitiv rezultatele 
primei faze a lucrărilor Con
ferinței general-europene, la 
nivelul miniștrilor afaceri
lor externe, conferință che
mată să așeze relațiile din
tre statele continentului pe 
baze noi, astfel, îneît să fie 
asigurată posibilitatea pen
tru fiecare popor, pentru 
fiecare stat, de a-și consacra 
eforturile dezvoltării econo
mice și sociale independente, 
potrivit propriilor aspirații. 
Ei au fost de acord în a a- 
precia că înfăptuirea secu
rității și consolidarea păcii 
în Europa vor contribui la 
promovarea colaborării și 
la întărirea securității în lu
mea întreagă.

Referitor la evoluția situ
ației din Asia de sud-est, cei 
doi șefi de stat au salutat cu 
satisfacție încheierea Acor
dului privind încetarea răz
boiului și restabilirea păcii 
în Vietnam, precum și sem
narea Acordului privind res
tabilirea păcii și realizarea 
înțelegerii naționale în Laos, 
ceea ce constituie un fapt 
deosebit de important pen
tru dezvoltarea unei poli
tici de pace și colaborare în 
această zonă, care să permi
tă popoarelor indochineze să 
hotărască liber calea dezvol
tării lor politice, economice 
și sociale, conform aspirați
ilor lor legitime și fără nici 
un amestec din afară.

Cei doi șefi de stat au 
subliniat importanța acorda
tă de România și Maroc în
tăririi rolului și eficacității 
Organizației Națiunilor fi
nite în soluționarea proble

rezidenți latino-americani din 
Chile.

La Antofagasta, după cum a 
anunțat Comandamentul mili
tar din această localitate, mai 
mulți cetățeni au fost execu
tați datorită opoziției lor față 
de noul regim.

In legătură cu persoanele 
refugiate la diferite ambasa
de latino-americane din ca
pitala chiliană, junta a anun
țat că nu va acorda permise 
de liberă trecere tuturor sus
ținătorilor președintelui Sal
vador Allende și că aceștia 
„vor trebui să fie judecați și 
să execute pedepsele la care 
vor fi condamnați". Ministrul 
de interne al cabinetului mi
litar, Oscar Bonilla, a anun
țat, potrivit agenției Associa
ted Press, că 30 de personali
tăți ale guvernului Unității 
Populare sînt deținute, în 
prezent, în reședințe secrete.

In timp ce măsurile de ur
gență introduse după lovitu
ra de stat rămîn în vigoare, 
zborurile comerciale dinspre 
Buenos Aires și Lima spre 
Santiago de Chile au fost re
luate, iar frontiera cu Argen
tina deschisă prin punctul de 
graniță Mendoza.

La 21 septembrie, doi re
prezentanți ai Crucii Roșii In
ternaționale au avut, la San
tiago de Chile, o întrevedere 
cu reprezentanți ai juntei mi
litare, pentru a discuta situa
ția celor aproximativ 6 000 de 
persoane arestate de noile au
torități — transmite agenția 
Associated Press. Cererile u- 
nor ziariști de a vizita Stadio
nul național din capitala chi
liană, unde în condiții inu
mane, sînt deținute mai multe 
mii de persoane, au fost res
pinse.

Republica Socialistă România 
și Maroc.

La rîndul său, tovarășul Bu
jor Almășan, ministrul mine
lor, petrolului și geologiei, a 
avut convorbiri cu Abdelka
der Benslimane, ministrul ma
rocan al comerțului, industri
ei minelor și marinei comer
ciale, precum și cu reprezen
tanți ai unor organisme de 
stat marocane.

Cu acest prilej, au fost ana
lizate perspectivele intensifi
cării cooperării dintre cele 
două țări. îndeosebi în indus
triile minieră și petrolieră. In 
urma acestor convorbiri, a fost 
semnat un protocol privind 
cooperarea economică româ- 
no-marocană în domeniile mi
nier și petrolier.

melor internaționale, în fo
losul popoarelor, al promo
vării principiilor dreptului 
internațional, al creării u- 
nui climat de securitate și 
de cooperare în lume.

Cei doi șefi de stat au re
liefat rezultatele pozitive a- 
le celei de-a patra Conferin
țe la nivel înalt a țărilor ne
aliniate și au subliniat con
tribuția activă a acestora la 
reducerea și lichidarea de
calajelor care separă țările 
lumii, la instaurarea, în ra
porturile dintre state, a res
pectării principiilor funda
mentale ale dreptului inter
național, la asigurarea dez
voltării libere și independen
te a tuturor națiunilor, a 
participării active a statelor, 
fără deosebire de mărime și 
potențial, pe bază de egali
tate, la examinarea și solu
ționarea problemelor care 
confruntă lumea contempo
rană ; în această ordine de 
idei, părțile au evidențiat 
rolul și contribuția țărilor 
mici și mijlocii la instaura
rea unui climat de 
pace și securitate în lume și 
la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare între 
toate națiunile.

Vizita președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, în Maroc, a con
stituit o nouă contribuție la 
întărirea relațiilor dintre 
poporul român și poporul 
marocan.

Președintele Consiliului de 
Stat și personalitățile care
I- au însoțit au exprimat 
mulțumiri Maiestății Sale 
Regele Hassan al Il-lea și 
guvernului marocan pentru 
primirea călduroasă și ospi
talitatea _ ce le-a fost rezer
vată.

Președintele Consiliului de 
Stat a reînnoit invitația a- 
dresată regelui Hassan al
II- lea de a vizita România. 
Acestei invitații, care a fost 
acceptată cu plăcere, urmea
ză a i se da curs la o dată 
ce va fi stabilită ulterior.

preș). — In sferturile de fina
lă ale turneului internațio
nal de tenis de la Los Ange
les, campionul român Ilie 
Năstase l-a învins în două se
turi : 6—3, 6—4 pe Ray Mo
ore (R.S.A.). El îl va întîlni 
în semifinale pe olandezul 
Tom Okker, care jucînd ex
celent l-a eliminat cu 6—2,
6— 3 pe australianul Ken 
Rosewall, unul din favoriții 
concursului. O surpriză a pro
dus tînărul jucător american 
Jimmy Connors, învingător cu 
3—6,6—4,7—6 în fața campio
nului american Stan Smith. 
Connors va juca în semifina
lă cu mexicanul Raul Rami
rez. Acesta l-a eliminat cu
7— 6, 6—2 pe portoricanul 
Charles Pasarell. De remar
cat că Ramirez i-a eliminat 
în tururile anterioare pe ame
ricanii Tanner și Ashe.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
In turneul internațional fe
minin de handbal de la Za- 
poroje, selecționata României 
a învins cu scorul de 12—10 
(6—3) echipa Danemarcei. Al
te rezultate înregistrate: 
U.R.S.S. — U.R.S.S. (tineret) 
18—10 (4—7>; R.D. Germană 
R.F. Germania 21—12 (11—6).

După trei zile de întreceri, 
în fruntea clasamentului se 
află U.R.S.S. — 6 puncte, ur
mată de R.D. Germană — 5 
puncte, Danemarca — 3 punc
te, România — 2 puncte,
U.R.S.S. (tineret) — 2 punc
te și R.F. Germania — zero 
puncte.
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