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SALA DE 1 Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit 

pe ministrul federal 
al afacerilor externe al Austriei

Sub semnul realizării cincinalului inainte de termen
-

In toate colectivele, muncă responsabilă, rezultate

Președintele Consiliului do 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit la 18 ia
nuarie, la Predeal, pe minis
trul federal al afacerilor ex
terne al Republicii Austria,, 
dr. Rudolf Kirchschlaegcr. 
caro face o vizită oficială in 
țara noastră.

I^a primire au luat parte 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului

afacerilor externe, Dumitru 
Aninoiu. ambasadorul Româ
niei la Viena.

Oaspetele a fost însoțit de 
Werner Sautter, ambasadorul 
Austriei la București, și dr 
Ludvig Steiner, ambasador 
director în Ministerul Aface
rilor Externe.

Ministrul austriac al aface 
rilor externe a transmis to 
varășului Nicolae Ceaușescu 
un mesaj do salut și cele mai 
bune urări din partea pre

ședintelui Republicii Austria. 
Franz Jonas, și a cancelarului 
federal, Bruno Kreisky.

Mulțumind pentru bunele 
urări transmise, tovarășul 
'Jicolac Ceaușescu a adresat, 
la rîndul sân. un călduros 
salut președintelui Franz 
lonas și cancelarului federal 
3runo Kreisky.

în cursul întrevederii, evo- 
•indu-se însemnătatea schîm-

(Continuare in pag. a 4-a)

calitativ superioare !

EJL Petrila: RESTANȚELE SECTORULUI V 
SÎNT EGALE CU RESTANȚELE MINEI. 
CAUZA? DEFICIENȚELE CARE PERSISTĂ ÎN 

APROVIZIONAREA LOCURILOR DE MUNCĂ

Succes
promițător

Șl ÎN TRANSPORTUL PRODUCȚIEI

TOASTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

TOASTUL MINISTRULUI
RUDOLF KIRCHSCHLAEGER

Contrar rezultatelor dc 
ansamblu obținute în cursul 
acestei luni de către mine
rii Văii Jiului, mina Petrila 
a înregistrat un „demaraj" 
necorespunzător al activită
ții productive. Cauzele sînt 
multiple, ele au fost anali
zate, luîndu-se în general 
măsuri de remediere, așa 
îneît nu ne vom opri decît 
asupra aceleia 
care are, după 
cit se pare, cu
vîntul hotărî - 
tor în fixarea 
actualului ni
vel al realiză
rilor minei: 
activitatea ne
corespunzătoa
re a sectorului V, una din 
principalele capacități dc 
producție ale minei.

Felul în care s-a desfășu
rat activitatea de producție 
a sectorului în prima parte 
a acestei luni este suficient 
de bine oglindită de datele 
statistice: la sfirșitul zilei 
de 17 ianuarie planul secto
rului era realizat doar 
proporție de 72 la sută, 
productivitatea muncii

cărbune și pe sector era în
deplinită in proporție de 
71.2 și. respectiv. 77 la sută. 
Și. trebuie s-o spunem des
chis, aceste rezultate sînt 
mult inferioare însăși poten
țialului dovedit nu o dată 
în anii trecuți. ca să nu mai 
vorbim de cerințele planului.

Vom căuta explicația res
tanței de peste 2 000 de tone

— așa cum a reieșit din dis
cuția avută — sînt preocu
pați intens de găsirea căilor 
de redresare a sectorului.

„Nu aș putea spune că nu 
avem material de susținere. 
Există, dar vine ncritmic. 
Probabil că nici la suprafa
ță nu se respectă comenzile, 
iar pe de altă parte actualul 
sistem de aprovizionare cu

Mult stimate •
Domnilor, 
Permiteți-ml 

dial pentru | 
m-am bucurat 
marea onoare < 
rea care ne-ați acordat-o astăzi. Noi 
dem în acest gest — pe care știm să-l pre
țuim — dorința de dezvoltare a colaborării 
și cooperării între țările noastre, colaborare 
care a fost inițiată prin vizitele șefilor noștri 
de state, prin vizita președintelui Franz 
Jonas în Republica Socialistă România și 
vizita dumneavoastră, domnule președinte, 
în Austria.

Ne întoarcem in Austria, din vizita noas
tră în România, cu convingerea că mergem 
bine pe drumul care a fost inițiat acum câți
va ani. că există premise să mergem si mai 
bine, că posibilitățile de colaborare în toate 
domeniile s-au lărgit și că cele două țări 
sînt convinse de răspunderea și rolul care 
le revin in problemele internaționale.

Vă mulțumesc, domnule președinte, pen
tru salutările pe care ați avut amabilitatea 
să le transmiteți dompului președinte Franz 
Jonas și domnului cancelar Bruno Kreisky. 
Răspunsul va fi adus personal de domnul 
cancelar Kreisky în acest

încă o dată vă mulțumesc în modul cel 
mai cordial, domnule președinte, pentru os
pitalitatea de care ne-am bucurat, pentru 
discuțiile prietenești pe care le-am avut.

Vă rog să-mi permiteți să ridic și eu pa-< 
harul în sănătatea dumneavoastră, domnule 
președinte, pentru buna dezvoltare si pentru 
progresul colaborării noastre, pentru un vi
itor fericit al poporului și statului român.

Domnule ministru.
Domnilor,
Aș dori să exprim satisfacția mea, a Con

siliului de Stat și a guvernului român pen
tru vizita care o faceți in țara noastră — vi
zită care constituie o expresie a relațiilor bu
ne de colaborare dintre România și Austria.

Fără îndoială că vizita președintelui Jonas 
in România, convorbirile pe caro le-am avut 
in Austria cu președintele Franz Jonas, cu 
cancelarul Bruno Kreisky. înțelegerile care 
s-au realizat au deschis perspective bune 
pentru dezvoltarea relațiilor dintre țările 
noastre.

In aceste zile, s-au evidențiat, de aseme
nea, atît dorința, cit și posibilitatea extinderii 
in continuare a relațiilor de cooperare eco
nomică, tehnico-științifică dintre țările noas
tre. Totodată, s-a evidențiat necesitatea ca 
țările noastre să conlucreze mai strins, îm
preună cu țările europene, pentru înfăptui
rea securității pe continent, să participe mai 
activ la viața internațională pentru soluțio
narea democratică a problemelor care con
fruntă astăzi omenirea, pentru promovarea 
principiilor de egalitate, de respect intre toa
te națiunile lumii. Apreciez, deci, că și vi
zita dumneavoastră în țara noastră va mar
ca un nou moment în dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Austria, o contribuție Ia 
cauza colaborării și păcii în Europa și în lu
me.

Doresc să ridic acest toast pentru o bună 
colaborare între popoarele noastre ; în sănă
tatea președintelui Franz Jonas. în sănăta
tea dumneavoastră, domnule ministru, a 
dumneavoastră, a tuturor !

domnule președinte.

să vă mulțumesc foarte cor- 
primirea călduroasă de care 

t aici in România și pentru 
care ne-o faceți prin primi- 

astăzi. Noi ve-

Ultimele zile au constituit 
prilejuri dc satisfacții și pen
tru minerii din Lonea, a că
ror muncă rodnică din abata
je s-a materializat în îndepli
nirea și depășirea "Sarcinilor 
de plan. De la o zi la alta re
alizările sînt în creștere, fapt 
ilustrat de depășirea in cursul 
zilei de 17 ianuarie a sarcini
lor de plan cu peste 430 de 
tone de cărbune.

Aceste realizări bune sînt 
rodul preocupărilor vizînd 
crearea condițiilor care să 
permită creșterea productivi
tății muncii în lucrările mi
niere și îmbunătățirea orga
nizării de ansamblu.

în aceste zile întregul co
lectiv este preocupat de men
ținerea acestui ritm bun de 
muncă în vederea recuperării 
în termen cît mai scurt a res
tanțelor la extracția de căr
bune.

organizației do baza din ca
drul sectorului).

„Chiar ajuns in sector, 
lemnul se transportă dificil 
pină la locurile de muncă, 

inanipu- 
ca apro- 

lemn să du- 
Sperăm că 
îmbunătăți 

funcțiune 
instalațiilor 
monorai in

locurile de
Este nevoie de 4-5 
lari, fapt care face 
vizionarea cu 
reze cîteva ore. 
situația se va 
prin punerea in

a 
de 
galeriile inter
mediare de la 
orizontul XIV 
B și de bază 
de la orizon
tul XVI (Nor- 

Kleibel, 
maistru mini-a ber|

an.

Plenara

în 
iar
în

înregistrată la extracția de 
cărbune, analizînd cauzele 
care au determinat scăderea 
considerabilă a productivi
tății muncii, indicator hotă- 
ritor în stabilirea nivelului 
de eficiență al întregii 
vitâți.

Pentru început, vom 
părerile unor cadre de
ale sectorului. în majoritate 
membrii ai biroului organi
zației de bază, oameni care

acti-

cita 
bază

lemn prin puțul 2 Est 
face dificil, datorită lungi
mii traseului. De asemenea, 
nu avem suficienți oameni 
plasați in abataj ; la două 
fronturi de lucru de cite 70 
de metri în straiele .12_și 13 
lucrăm cite 19-20 de mineri, 
cînd am avea loc foarte bine 
pentru 25 (Constantin Bercea. 
șef de brigadă la abatajul 
cu trepte răsturnate stratele 
12 și 13, panoul a, secretarul

se cr principal).
„Lucrăm la executarea 

galeriei de cap în stratul 4, 
orizontul XIV A. Am putea 
avea realizări și mai bune 
dacă aprovizionarea, în spe
cial cu vagonete goale, ar fi 
mai bună" (Nicu Vasilache, 
miner șef de brigadă).

Ing. Bujor BOGDAN

E.M. Vulcan E.M. Uricani
Consiliului

Pentru realizarea la timp a obiectivului
de la I. F. A. „Vîscoza" Lupeni

DENEHCIARUL „Întinde două iniiniu

CONSTRICTORII întoarce spatele
Este suficient, credem, să 

reamintim pentru început că 
I. F. A. „Vîscoza' din Lupeni 
Ii va reveni în ultimul an al 
actualului cincinal peste ju
mătate din producția naționa
lă de fibre artificale ,.vîscoza", 
pentru a înțelege că termina
rea la timp și atingerea la 1 
ianuarie 1975 a capacității 
proiectate a obiectivului dc 
investiții — denumit Reutila- 
re I. F. A. „Vîscoza", este un 
imperativ care trebuie să 
capteze atenția și interesul 
factorilor hotărîtori și res
ponsabili de activitatea care 
se va desfășura in anul 1974 
pe acest șantier. în execuția 
Grupului de șantiere Petro
șani al T.C.H. Iată de ce ne-am 
propus să investigăm încă de 
ia începutul anului modul în 
care se desfășoară activitatea 
pe acest șantier.

Contactul nemijlocit cu rea
litatea ne-a convins că situa
ția prezentă nu este în măsură 
să satisfacă exigențele. La 
sfirșitul primei decade a lu
nii ianuarie, maistrul Carol 
Sâlăteanu. șeful punctului de 
lucru, inginerul Alexandru 
George Dumitru și dirigintele 
de șantier, tehnicianul princi
pal Ștefan Ursache. controlau 
și coordonau activitatea unui 
grup foarte mic de oameni — 
o echipă de zidari, alta de 
muncitori necalificați pentru 
deservire și demolări și echi
pa de dulgheri compusă din...

doi muncitori. ..Ca și în de
cembrie anul trecut, ne spu
nea inginerul Dumitru, cauze
le ritmului lent cu care se 
lucrează sînt aceleași : nu a- 
vem forță de muncă suficien
tă : piesele prefabricate nece
sare construcției, ca și alte 
materiale, sosesc neritmic, uti-

laje de montaj nu avem, iar 
condiții de lucru pentru timp 
rece nu sînt create pentru că 
stadiul de construcție atins 
este cel prevăzut pentru... în
ceputul iernii. întîrzierea în 
execuție fiind de un trimes
tru". Și încă de luni de iarnă. 
Nu insistăm în detaliu asu
pra acestei stări de lucruri, 
acum, dar așteptăm răspunsul 
executantului in această di
recție, (răspuns pe care îl do-

râm favorabil) și. mai ales, 
transpunerea hotăririi pe care 
o va lua în practică. Acesta 
fiind stadiul fizic, ritmul de 
lucru și ..motivările" (inevi
tabile — n. n.) să cităm și 
părerea beneficiarului, apelind 
la relatarea tovarășei Rodica 
Tatulici, directoarea 1. F. A. 
„Vîscoza".

— Vina, pentru întîrzieri. o 
poartă numai executantul. 
Anul trecut. încă in primele 
luni după atacarea obiectivu
lui s-au înregistrat râmîneri 
în urmă față de grafice. Con
siderăm că din moment ce a 
avut încheiat un contract cu 
noi. înseamnă că trebuia să-și 
pregătească efectivele care să 
execute operațiile. condițiile 
tehnice și materiale necesare. 
Ne-am bucurat în luna noiem
brie cînd. în prezența a trei 
specialiști, cadre din conduce
rea Trustului de construcții 
din Deva și a inginerului șef 
al grupului din Petroșani, 
printr-o mai bună mobilizare 
a capacității de care executan 
tul dispune s-a reușit recupe
rarea unei părți din râmîne- 
rile în urmă. Dar. după trei 
săptămîni însă șantierul a 
fost aproape părăsit. O reedi
tare a eforturilor nu s-a mai 
produs pinâ acum, pe ’73 pla
nul fiind realizat abia în pro
porție dc 69.fi la sută

Ing. A. HOFFMAN
(Continuare in pag. a 3-a)
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Constanță în depășirea 
sarcinilor de plan

Ritm susținut la lucrările 
de deschideri

SECTORULUI

PRIMUL BILANȚ... 
VÎNATORESC

raf, soliștii de muzică 
populară și de brigă
zile artistice de agi
tație.

Astăzi. la ora 17. in 
sala clubului muncito
resc din Lonea are 
loc „Ziua sectorului 
V* de la mină. Șefii 
de brigadă, maiștrii și 
inginerii vor partici
pa la o dezbatere cu 
tema „Problema pe
trecerii timpului 
ber al minerilor- 
pă^care urmează
program cultural-ar
tistic susținut de ta-

li- 
du- 
un

Alături dc celelalte 
organizații de masă și 
obștești din munici
piul nostru, care au 
obținut primele rezul
tate bune in muncă 
in noul an, și Fi
liala Petroșani a 
A.G.V P.S. a pășit in 
1974, cum s-ar zice, 
cu dreptul. In mai pu
țin de două decade 
din luna ianuarie, in 
urma acțiunilor or
ganizate, de pe fon-

durile de vînătoare a- 
le filialei, au fost re
coltați primii 3 mis
treți în greutate to
tală de 200 kg.

Național 
al Organizației 

PionierilorRezultatcle superioare pe care le înre
gistrează încă din primele zile ale anului 
colectivul minei Vulcan se datoresc acti
vității bune desfășurate la toate locurile 
de muncă, preluării responsabile a sarci
nilor ce Ie revin de către marea majorita
te a salariaților minei. Pină în prezent în 
fruntea întrecerii pentru mai mult cărbu
ne se situează colectivele sectoarelor II. 
III și IV cu depășiri ale sarcinilor de plan 
cifrate la 1 200 de tone de cărbune la 
primul și 1 400 de tone la următoarele 
două. Aceste realizări ale celor trei sec
toare au fost completate în cursul zilei de 
17 ianuarie cu noi depășiri cuprinse între 
150 și 300 de tone de cărbune.

O mențiune deosebită merită brigăzile 
de mineri conduse de Ion Sima și Constan
tin Popa din cadrul sectorului III și Ion 
Ciobănoiu, care in cadrul sectorului IV în
registrează productivități înalte la aba
tajul frontal echipat cu susținere mecani
că și combină de tăiere. Sînt doar cîteva 
exemple alese din mulțimea faptelor re
marcabile de muncă oferite de către co
lectivul minerilor vulcăneni.

Vrând parcă să țină pasul cu ortacii lor 
din abataje, minerii din cadrul sectorului 
de „Deschideri" al minei Uricani înre
gistrează de la începutul anului avansări 
suplimentare în deschiderea dc noi căi 
subterane spre zăcămînt. Semnificativ este 
ritmul bun înregistrat la execuția unor 
obiective importante de investiții. Reali
zează devansarea sarcinilor fixate brigă
zile conduse de Constantin Gheorghiu, Ia 
săparea planului înclinat nr. 3, Ianoș 
Doboș și Iuliu Nagy, la executarea și a- 
menajarea axului colector de transport 
nr. 7.

îmbucurător este faptul că aceste suc
cese se bazează pe un bun nivel al pro
ductivității muncii la fronturile de lucru, 
urmare firească a măsurilor adoptate în 
vederea îmbunătățirii aprovizionării cu 
materialele necesare și a acordării asis
tenței tehnice competente formațiilor de 
lucru.

Menționăm, totodată, că se acordă o 
atenție deosebită îmbunătățirii condițiilor 
de lucru la lucrările de deschidere a 
orizontului 400, in scopul îmbunătățirii 
ritmului de execuție al acestora.

Vineri, a avut loc în Capi
tală plenara Consiliului Nați
onal al Organizației Pionieri
lor. Plenara a analizat con
tribuția activităților pionie
rești la formarea în rîndul 
copiilor a atitudinii înaintate 
față de învățătură, la educarea 
lor în spiritul dragostei de 
muncă, stabilind căile în ve
derea
Organizației Pionierilor la în
făptuirea. în strînsă conlucra
re cu școala și U.T.C.. a hotă- 
rîrilor plenarei C.C. al P.C.R. 
din iunie 1973 cu privire la 
dezvoltarea și perfecționarea 
învățămîntului din țara noas
tră. De asemenea, a fost a- 
probată activitatea internațio
nală desfășurată de Organiza
ția Pionierilor în anul trecut.

La discuții au participat to
varășii Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al Comitetului 

'Central al Uniunii Tineretului 
Comunist. ministru pentru 
problemele tineretului. Traian 
Pop. adjunct al ministrului e- 
ducației și învățămîntului. 
precum și membri ai C.N.O.P., 
președinți ai consiliilor jude
țene pionerești. comandanți in
structori de unități, directori 
de școli, activiști ai Organiza
ției Pionierilor și ai Uniunii 
Tineretului Comunist, pionieri.

Tn încheierea lucrărilor, a 
luat cuvîntul tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

(Continuare in pag. a 3-a)
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ARTA

F.S.H. VULCAN. Șe
ful brigăzii sudură, Au
rel Vlaic, strungarul 
Gheorghe Rad și mai
ștrii Constantin Alexan
dru și Patriciu Lazăr 
conlucrînd la studiul 
.unui desen pentru ope
rația de strunjire a u- 
nui reper al stilpului 
hidraulic executat cu 
multă competență de a- 
cești entuziaști meseri
ași ai fabricii.

creșterii contribuției

(Agerpres)

Pentru 
lărgirea 

unor servicii 
utile populației

SCHIMB
DE EXPERIENȚA

Astăzi, la ora 9. 
cadrul Exploatării mi
niere Lonea este or-

DIN ACTIVITATEA TEATRULUI

După trei premiere prezentate in aceas
tă stagiune, activitatea Teatrului de stat 
„Valea Jiului" din Petroșani se împarte 
intre turnee și pregătirea unui nou spec
tacol cu comedia „Siciliana" de Aurel 
Baranga. „Casa dc mode" (regia — Ion 
Simionescu) a fost prezentată în această 
săptămină pe scenele din Tg. Cărbunești, 
Tg. Jiu și Valea Sadului iar „Cornada" 
(regia — .Adrian Lupu) la Deva, 
Alba Iulia și Sebeș urmând ca 
(ora 19) și inline (orele 11 și 19) 
interpretă pe scena teatrului.

Cugir. 
astăzi 
să fie

gr v
_~ tKE

'-ur - I A A

Convorbire
cu tov. GAVRILA DAN, 

președintele 
Cooperativei meșteșugărești 

„Unirea** Petroșani

ganizat un schimb dc 
experiență cu salari-1 
ați de la mina Petri
la cu tema „Extinde
rea inițiativelor". Cu 
aceste prilej vor fi 
prezentate și filme
le „Conștiința" și 
„Iți intră pe-o ure
che și iese pe alta" 
realizate de cineclu- 
hul din localitate, și 
„Brigada de producție 
și educație" film al ci- 
neclubului din Pe
troșani.

consfătuirea 
RADIOAMATORI

LOR

Joi, 17 ianuarie a.c.» 
in cadrul C.M.E.F.S., 
a avut loc o consfă-

tuirc a radioamatori
lor din Petroșani. Des- 
fășurîndu-se la scurt 
timp după reorgani
zarea radioclubului 
municipal, consfătui
rea a evidențiat ac
tivitatea merituoasă a 
radioamatorilor Eu
gen Peterfi (YO2 
QC), Iosif Remete 
(¥02 CJ), Eugen Sîr- 
bu (¥02 ADF) și Eu
gen Adam (YO2 AXY).

Consfătuirea a a- 
les noua conducere a 
radioclubului Petro
șani în frunte cu 
Petrus (¥02 AMQ).

CULTURA

mește-

infiin- 
stator-

Reprezentanții Egiptului 
si Israelului au semnat acordul

de dezangajare și separare 
a forțelor militare

— O primă întrebare : prin 
ce va fi asigurată. în princi
pal, în acest an in care am 
pășit nu demult, perfecționa
rea servirii și a serviciilor în 
unitățile Cooperativei 
șugârești „Unirea** ?

— ...Categoric, prin 
țarea de noi unități și
nicirea eficientă a unor servi
cii utile populației. în cursul 
acestui an. răspunzind solici
tărilor clientelei, vom înfiin
ța cîteva noi unități ca, de 
exemplu : o secție de croito
rie pentru femei la Lonea, in 
complexul cel nou ; secție de 
confecționat plapume la Pe
troșani : o unitate de recon
diționat și călcat pălării in 
Petroșani : un atelier de tăiat 
geamuri și încadrat tablouri, 
tot în Lonea : o secție de co
piat acte și de traduceri din 
limbile franceză și germană,

V. TEODORESCU

;;c; (Continuare in pag. a 3-a)
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Steagul roșu

dorința
Azi vreau '-ă cint i hița noastră nouă 

privirea • «. partid ocrotitoare!

Ești călăuzii, care ne-a condus

Spre (ciul mult visat, biruitoare

Pe edificiul fericirii noastre

Să filfile drapelul tricolor '

n» inincscu S-a născut iarna, in luna ce atunci 
jQ se numea ghenar.
■ Și erau troiene și ger, pădurea era dc ar- 

gint scintcietor, riurile înghețate pinft la iz
voare. lacul codrilor Iși ascunsese luciul ca o oglindă 
intoarsfi *pre sine iar teiul, salcimul, stejarii și plopii 
ridicau in vînt aspru brațe sticloase vibrind. Șl nu
mai brazii mocneau sub straie albe verdele veșnic 
iar luna iși purla vatra peste lumea încremenită, 
peste codrii străvechi.

Dar in acea clipă anume s-a petrecut un miracol 
și peste întreg pâinintul românesc a trecut o caldă 
înfiorare : atunci riurile au început să sune șl lacul 
codrilor a început să legene luna printre nuferii gal-

.Aici sc formeeză experiența șl curajul
Convorbire cu actorul Vaier DONCA

Mereu să v «Ide soarele in aur

pAinintUl meu. grădina mea de dor...

Aripi ifi-mi crească, vreau să mă înalț

Atunci cînd s-a născut
Eminescu...

bent: atunci teiul s-a umplut dc floare și salcimul a 
readus sub frunzișul său rar iubirea serii de vară: 
stejarii au dat freamăt șl plopii singurateci au tăiat 
văzduhul in lăncii de flacără verde: atunci sunet de 
bucium a sunat dintr-un capăt in altul do țară, ma
rea si-a întețit asprul său murmur, in depărtările 
albastre s-au oprit din eternul suiș icoanele stelelor 
iar clipa prezentă și-a oprit curgerea din sinul veșni
cului ieri.

$i toți cei trăitori pe acest pămint românesc au 
simțit calda înfiorare ; au simțit oamenii, au simțit 

rîurile. au simțit codrii, a simțit 
aceea din afara clipei s-a născut

munții, au simțit 
marca că in clipa 
cîntecul.

A fost atunci, 
numește ghenar.

ia mijlocul iernii, in luna ce se

Corneliu RADULESCU

Minerii schimbului 
E. M. Uriconi se 
joi, să coboare la locurile 
muncă.
:ind in 
oați cu 
în sala 
armonii 
:eput un micro-spectocol al bri
găzii artistice de agitație a Ca
sei de cultură din Petroșani. 
Zeci de mineri ascultau cu aten
ție noul text, ,,Ciupeli, ciupeli**, 
al brigăzii pregătite de Gheor- 
ghe Negroru. Au fost minute de 
bună dispoziție pentru minerii 
transformați în spectatori. După 
eșirea schimbului I din mină, 
programul a fost reluat și îm
bogățit cu alte două brigăzi 
artistice de ogitoție — „Din ex
ploatare adunate*', ,,Cu binoclu 
in față noi pornim**, ambele de 
ia Casa de cultură din Uricani. 
Dacă formația din Petroșani s-a f 
remarcat prin talentul satiric și 
omogenitate, cele din Uricani au 
□dus prospețimea faptului din 
viața și munca minerilor urică- 
neni, sinceritatea și spiritul agi
tatoric, mobilizator.

Programul susținut în sala de 
apel a minei Uricani, susținut 
n cadrul schimbului de expe
riență cu tema „Sola de apel, 
'ocul central al activităților po
litice și culturale'* — nu mai este 
□ noutate pentru minerii din 
Valea Jiului, artiștii amatori fiind 
prezenți cu regularitate în aces
te locuri și cu spectacole muzi
cale. De fiecare dată sînt ascul
tați cu mult interes de către 
mineri care, văzind atenția ce li 
se acordă, ou sentimentul unei 
depline responsabilități față de 
sarcinile de producție.

Brigada artistică de agitație,

II de la 
pregăteau, 

de 
Dar in acele minute, 

mod obișnuit sînt ocu- 
multe chestiuni urgente, 
de apel s-au rostogolit 
de chitară, apoi a în-

in esența ei, este o formație a- 
gitatorică atractivă, cu multă 
forță de convingere. Dar aceas
tă eficiență a ei educativă este 
posibilă numai prin îndeplinirea 
criteriilor vitale pentru acest 
gen : promptitudinea integrării 
in spectacol o faptelor de viață 
cele mai recente, modul de in
terpretare și prezentare, calitatea 
muzical-dramatică, originalitatea 
dar in limitele accesibilității. 
Alunecarea, devierea de la a- 
cest echilibru — stilul estradă, de 
pildă — poate face spectacolul 
mai atractiv, dar indepărtind-o 
de scopul pe care-l servește.

Mulți salarioți de la Uricani 
au avut cuvinte de laudă pen
tru programul prezentat, expri- 
mindu-și dorința de a se face 
schimburi intre aceste formații, 
pentru a fi cunoscute și alte 
modalități de interpretare. E o 
idee bună și, ținind seama de 
posibilitățile existente, va trebui 
aplicată. Pentru că brigada ar
tistică de agitație are sens și 
eficiență numai prin contactul 
strins cu vioțo.

T. SPÂTARU

Primii uni de activitate 
teatrală în Valea Jiului re
prezintă o perioadă dc pio
nierat, și nu numai de ordin 

V________ __________

artistic, ci in sfera mai largă 
a culturii și educației, a par
ticipării la viața socială. A 
fost o perioadă presărată

AGENDA
0 La grupul de casc Mo- 

liviș de la Jieț, căminul cul
tural organizează astăzi, la 
ora 18, o dezbatere cu tema 
„Actualitatea cărții social- 
politice". Mîine, la ora 10, în 
cadrul manifestării hunedo- 
rene devenită tradiție, șta- 

Acta folclorică ..Căutătorii de 
comori" formațiile artistice lo. 
cale prezintă un spectacol 
folcloric.

La căminul cultural din 
Băni ța are loc astăzi, la ora 
19. o acțiune dc educație sa
nitară — „Raporturile , dintre 
schimbările atmosferice si 
sănătate". La școala din Cri-

In sala de apel a mi
nei Uricani evoluează 
in fața minerilor briga
da artistică de agitație 
a minei.

cu greutăți, inerente ori
cărui început, mai ales că 
și viața noastră se aflu tot 
in stadiul începutului. Di
ficultățile au (ost uitate. 
Dăinuie în schimb frumoa
se amintiri despre energia 
și pasiunea ce se puneau in 
muncă. Astfel iși aminteș
te actorul Vaier Donca :

— La teatrul din Petroșani 
im venit in 1950, toamna, 
după ce absolvisem institu
tul. Dc atunci l-am părăsit 
doar pentru doi ani. Noi. 
cei care sintem aici din pri 
mii ani ai acestui teatru al 
minerilor, mereu oftăm după 
perioada aceea. Dc ce ? Pen
tru că publicul ne iubea pe 
unde mergeam în obișnuitele 
noastre turnee și nu se întim- 
pla pe atunci să suspendăm 
spectacole. Ne gindim și dis
cutam deseori situația de 
acum, criza actuală a teatre
lor nu e doar un efect al te
leviziunii. Cred că e altceva, 
poate e vorba și de un oare
care snobism sau de o în
clinație mai mult spre tehni
că. Și iată de ce spun aceas
ta : cei care, acum 10 ani, e- 
rau spectatori consecvenți 
și vorbeau îndelung despre 
numeroasele probleme 
culturii, acum discută 
mult despre mașini 
vrea să se înțeleagă că 
automobil și cultură ar

totuși lumea venea la tea 
tru. Desigur, starea aceasta 
nu se manifestă numai la 
noi.

— Cc soluții credeți că sini 
aplicabile ?

— Trebuie, cred să mergem 
mai mult pe comedie, pe sa
tiră 
sesc 
piese, 
ncroase. 
Intimplă astfel la 
tru 
care _. _____  - ........

curaj. Da, curaj, pentru că e 
necesar profesiunii noastre. 
In primii ani căram dcco 
rurile cu căruțele, drumurile 
nu erau asfaltate, puneam u- 
mărui și împingeam...

— Cite roluri ați creat in 
cariera dumneavoastră ar
tistică și care vă este cel mal 
apropiat ?

In dramaturgie se gă- 
numeroase asemenea 

atractive, cu idei ge- 
E întristător câ se 

a acest tea- 
cu tradiție frumoasă în 
se cîșligă experiență și

Ioan HOTA.
Lupcnl

Privesv jrodinu-mi dintre munți și more.

Și-i »imt miresmele de sărbătoare.

Văd can. ui noră <ericlrea-i prinsă.

Intre virste, 'ie Iu prunc Io timplo ninsă.

E o simfonie mareo mea recoltă,

ale 
mai 

(n-aș 
între 
fi o 

incompatibilitate !). Dar tot a- 
tît de adevărat este și că am 
avut și noi piese cu care nu 
ne-am prea descrețit frunți- 

însâ cele mai multe au 
frumoase, educative 

în ultimul timp, a 
„Jocul de-a vacanța") In 

cu 10, 15 chiar 20 de 
jucam piese mai slabe,

le, 
fost 
(cum. 
fost 
urmă 
ani

— Pot să spun că am jucat 
78 de roluri 
leva mi-au 
mult și mi-au 
morie. 
mint", 
pre mineri, am 
rul Andrei; un rol frumos 
construit, simplu, cu mult 
haz. Sau in „Cînd copacii mor 
în picioare", un rol profund 
uman și in același timp du
ios. Sau în „Punctul culmi
nant" de Gh. Vlad... Dar sînt 
multe. Am dorit întotdeauna 
să fac roluri complexe, dc 
profunzime (ca și în „Râspîn- 
tia cea mare' de V. I. Popa 

la teatrul din Bîrlad). îmi pla
ce și comedie, dar cea mu
calită. cum a fost rolul din 
..Omul pămîntului" de Vasi- 
le Zdrenghca.

dintre care ci- 
plăcut foarte 
rămas în ma

in „Undeva sub pă- 
piesă într-un act des- 

„fost" mine- 
rol 

simplu, cu

Ts.—J

Ascultă lumea zvonul ei sub soor*

Și □arcă-o zbor e mai încrezătoare I

Privesc grâdlno-mi dintre munți și mare,

Și-i simt miresmele de iărbătoore.

Și-s mindro - fiii mei vor să-m> jeasă

In ie, floarea lor cea -nai oleasă I...

I

loan CHIRAȘ 5 
Petroșani $
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Trei din compozițiile pe teme minerești ale artistului 
plastic losif Thellman expuse in foaierul Casei de cultură 
din Petroșani.

Foto : Ion LICIU

CĂMINULUI CULTURAL
vadia, mîine la ora 10. briga
da științifică din comună se 
intîlnește cu cetățenii din 
localitate pentru a le răspun
de întrebărilor iar la biblio
teca căminului cultural va fi 
susținută expunerea ...Ade
vărul despre somn și vis".

ment de la care se împlinesc 
peste citeva zile 115 ani.

® Astăzi, la ora 16. briga
da științifică’ du la Iscroni se 
intîlnește cu locuitorii în sala 
căminului cultura). In conti
nuare se organizează o seară 
culturală pentru participant!. 
Simpozionul „24 Ianuarie — 
Ziua Unirii , ce va avea loc 
mîine la ora 16. este consa
crat memorabilului eveni-

@ Căminul cultural de la 
Cimpu Iui Neag organizea
ză astăzi, ora 19. dezbaterea 
cu tema „îngrijirea si înmul
țirea animalelor, contractul 
și» avantajele lui". In cadrul 
ștafetei folclorice ..Căutăto
rii de comori" mîine. la ora 
10. artiștii amatori ai cămi
nului cultural vor prezenta 
un spectacol.

..Arta, muzica și litera
tura 
este tema 
care face parte 
clu de acțiuni al căror « 
este educația artistică — 
care și-a _ .........
cultural din Cimpa. astăzi, la 
ora 18. Mîine. tot la ora 18. 
in sala căminului cultural, în 
cadrul acțiunilor de populari
zare a legilor și educație 
ridică a locuitorilor, tema 
punerii și a discuțiilor va 
..Respectarea legislației, 
zolvarea problemelor 
muncă și de viață".

de-a lungul veacurilor" 
simpozionului — 

dintr-un ci- 
scop 

pe 
propus-o căminul

ju- 
ex- 

fi 
re
de

I
I
I
I
I
I

*
I
I
I
I
I
I
II
IIJ
4
I
I
(

Orice (ară iși cu
cerește locul 
ce-1 merită 

în lume prin stadiul ei 
de 
prin forța spiritului 
său.

îndustrializare și

Acest spirit se 
manifestă multilate
ral, oglindind gradul 
de cultură șl civi
lizație la care a a- 
juns o națiune în
tr-un anumit moment 
social-islorlc.

Cînd, cu decenii 
în urmă, s-a înfi- 
mjaf în fara noas
tră Academia Româ
nă și 
primul 
irului 
ietișlii 
muri 
s-a anticipat cu fon
darea acestora două 
Instituia de înaltă 
cultură. Ei susțineau 
ci) fara noastră, la a- 
cea vreme, nu avea 
academicieni care să 
ilustreze prin erudi
ția lor o atît de pre
tențioasă Instituie și, 
în același sens, a- 
iirmau că apariția 
Teatrului National 
este prematură, 
lit a timp «îl nu 
xlsta 
turgie 
încerc 
dacă 
cesta 
vremii șl nici 
tentionez să 
proces tardiv 
a level flori, 
insă, în

s-a construit 
lăcaș al Tea- 

Nallonal, de- 
acelor vre

au afirmat ca

a- 
e- 

Jncă o drama- 
autohtonă. Nu 
să aomentez 

in adevăr 
era

a- 
spiritul 
nu În

de schld 
acestor 
Astăzi,

eonjunotu-

ra soclal-istorică in 
care ne aflăm, noua 
construcție a Teatru
lui National din 
București apare ca o 
necesitate în evolu- 
lutia culturii româ
nești, cunoscindu-se 
că dramaturgia noas
tră s-a impus prin 
valoarea ei nu nu
mai la noi in fără, 
ci și peste hotare.

De fapt Teatrul Na
tional, de la inliln-

Hmpine oaspefll cu 
lot ce are mai bun. 
Acest generos obi
cei dăinuie din cele 
mal vechi timpuri, 
ca o luminoasă tradi
ție rămasă peste vea
curi, reflectlnd su
fletul bun al cetă
țenilor din patria 
noastră. Gospodarul 
român rezervă came
ra de la stradă, care 
de obicei este cea 
mai mare și cea mal

dar, lot așa 
national, noul 
tru reprezintă 
tru noi casa 
ce constituie mîridria 
neamului nostru. El 
este - așezat „la stra
dă", în inima Capita
lei, și la lei cum 
gospodarul strînge 
In camera lui de oas
peți fol ce are mai 
de pref, lot așa noul 
Teatrul National cu
prinde Intre zidurile

pe plan 
tea- 

pen
mate

templului an- 
dacă nu cum- 
ilorul ce cu 
ani in urmă

CASA M A R E"

de 
șl-a 
re- 

săli

/area lui și pînă as
tăzi, nu și-a încetat 
niciodată activitatea. 
După bombardarea 
din timpul celui de 
al doilea război mon
dial, acest for 
înaltă cultură 
continuat seria 
preze-ntatiilor in
mai mult sau mai pu
țin corespunzătoare. 
Este insă unanim 
recunoscut că un lo
cal de Teatru Na
tional, reprezintă in 
concepția omului ci
vilizat al zilelor 
noastre, Însăși em
blema unei nafluni.

In (ara noastră e- 
xislă obiceiul ca 
gospodarul să-și în-

frumoasă, musafiri
lor săi. Această ca
meră poartă numele 
simbolic 
mare" și oglindește, 
prin ea 
rea materială 
spirituala a gospoda
rului. Aici el strîn- 
ge la un loc tot gus- 

ce 
bă- 
ie
de
Și

de .casa

însăși, sla-
și

tul de frumos 
l-a moștenit din 
trîni, ca un mic 
/aur al iamlliel 
care se mindrește 
pe care este dispus 
sd-l pună Iu dispo
ziția celui ce îi cal
că pragul.

La iei cum pentru 
el această .casă mu
re " reprezintă mln- 
drla Iul de gospo-

lui, lot ceea ce din 
punct de vedere tea
tral reprezintă mai 
de pref pentru noi 
românii. Acum, după 
inaugurarea noului 
lăcaș, putem afirma 
cu deplină satisfac
ție că el oglindește, 
prin el Însuși, starea 
materială și spiritu
ală a întregului nos
tru popor.

Acest tezaur al spi
ritului, fara 11 pune 
la dispozifia celui ca
re dorește să-j cal
ce pragul, cu ace
eași bucurie cu care 
gospodarul știe să 
Iși întlmpine musa
firii. Intrînd în acest

sanctuar, te simți cu
prins de un Hor pe 
care initial nu-l po(i 
defini. Te Întrebi da
că cumva este fiorul 
ce altădată îl strecura 
în sulletul oamenilor 
mă ref ia 
tic sau 
va este 
mii de
îl promova vraja al
tarului sacru. Cu- 
rind, însă, ifi dai sea
ma că acest Hor nu 
se datoreșle declt di
mensiunilor nemărgi
nite ule frumosului 
ce încerci sd-l cu
prinzi în limitele su
fletului tău. Totul 
este măreț, impresio
nant.

. ca în _
mense catedraie 
care tu, ca spectator 
de teatru, aștepți cu 
înfrigurare să se o- 
llcieze pe scenă Spec
tacolul.

Ar li pacal ca noi, 
cetățenii din Valea 
Jiului, cu ocazia pe
regrinărilor prin ca
pitala tării, să nu ne 
îndreptăm pașii către 
acest măref edificiu 
de cultură In care, 
timp de cîteva ore, ne 
vom putea odihni 
gindurlle, ne vom pu
rifica spiritul și ne 
vom simți fericiți.

monumental, 
spafiul unei 1- 

in

Al. ZECU, 
actor pensionar

In lumea științei contempo
rane, susținătorii ipotezei că 
omul nu este singura ființă 
superioară în Univers, că viața 
cunoaște o diversă pluralitate 
cosmică, sînt tot mai nume
roși iar datele existente și 
simpla logică par să confirme 
aceasta. Negată cu ironie scep
tică de unii, susținută cu fer
voare de alții, folosită uneori 
In scopuri comerciale și dis
creditată în bună măsură ast
fel, ideea trece printr-o fază 
caracteristică de confuzie 
premergătoare saltului cali
tativ — elucidarea, aflarea 
adevărului.

Iar dacă apariția O'.Z.N.-u- 
rilor, anunțate In aproape fie
care număr de zi
ar, oferă, totuși, o 
anumită doză de 
certitudine In fa
voarea ipotezei în 
general. atunci 
cînd se pune în
trebarea dacă în 
urmă cu milenii 
oamenii de pe pla
neta noastră au 
intrat în contact 
cu ființe extrate
restre, totul pare 
să plutească în ne
cunoscut. Existența 
luri străvechi care 
despre asemenea 
upoi uncie 
construcții bizare, 
de realizat la nivelul teh
nicii do acum cîteva mii di 
ani și problematice chiar pen
tru cea de azi, sînt considerați 
dovezi In favoarea 
ipoteze.

Victor Kernbach, 
cărții „Enigmele 
astrale" (Editura 
1973) este printre primii can 
încearcă la noi o analiză sis 
tematică a datelor oferite d< 
miturile și monumentele civi 
lizațiilor apuse. Desigur, o a 
semenea temă lasă clmp larg 
fanteziei, mult dincolo de ho 
tarele posibilului, dar autorul 
refuză totuși speculația juma 
listică, Iar concluziile. pc can 
le trage vin de obicei după 
enunțarea argumentelor pro 
și contra.

Victor Kernbach discută 
principalele forme ale enigme-

lor în istoria omenirii, înce- 
pînd cu cele binecunoscute, 
monumentele materiale neex
plicate, ca: terasa de la 
Baalbek (formată din blocuri 
de piatră între 750 și 200 tone 
transportate pe o distanță dc 
peste 100 km). terasele asemă
nătoare din Irlanda, din Yun- 
dun (Gambia) sau America, 
sculpturile megalitice din 
Insula Paștelui, din jungla 
mexicană sau din Carpații 
noștri, picturile rupestre de 
la Tassili (circa 3 000 ani î.e.n.'j, 
Turnul ~ 
giptene 
Latină, 
Bagdad 
de două milenii mai

tradhara (în traducere — Ar
hitectura Universului) in 
care s-ar părea că se explică 
modul de construcție și func
ționare al unei nave cosmice 
cu motor ionic : „Corpul său 
trebuie să fie puternic și trai
nic, fiind înjghebat din ma
teriale ușoare și asemuin- 
du-se unei mari păsări care 
zboară. Înăuntru se cuvine să 
se așeze o instalație 
mercur și altă instalație 
fier, pentru încălzire,
mijlocirea puterii ce se ascun
de în mercur și care pune in 
mișcare un vifor, omul care 
se află înăuntrul acestui car 
poate să străbată in zbor mari 
depărtări prin cer în chipul

cu 
de 

Prin

Babei, piramidele e- 
sau cele din America 
pilele electrice de la 
(care după mai mult 

generau

Mituriie străvechi mărturii
ale contactelor

cu civilizații extraterestre ?
unor mi- 

vorbesc 
contacte, 

monumente și 
imposibil

acest<

autorii 
miturilor 
Albatros

incă un curent de 6 volți), 
hărțile din 1513 ale amiralului 
turc Pity Reis (printre care 
și cea a Antarcticii, continen
tul acoperit cu un strat de 
gheață do 2 000 m și investi
gat abia în ultimele decenii 
cu mijloace ultramoderne) și 
multe altele în care vede do
vezi In sprijinul contacteloi 
interplanetare sau intergalac- 
lice. Celelalte forme ale e- 
nigmelor (civilizațiile fârâ co
pilărie, știința de tip sacral, 
tradițiile obscure. ' ' * 
fantastic, referințe stranii în 
monumente tîrzli) 
substanța principală a cărții 
analiza marilor mituri ale 
popoarelor, de la epopeea asi- 
' ianâ despre Ghilgameș la tex
tele Vedelor indice, do la mi
turile incașilor la basmele ro
mânești. Cum ele nu pot fi 
nici măcar < 
aici, am ales, 
riozitatc, două 
un pasaj din 
indo-tibetan

folclorul

constituie

amintite . toate 
ca simplă cu- 

i exemple. Iată 
poemul antic 
Samarangnasu-

cel mai uimitor. Datorită 
mercurului, carul capătă <> 
putere de mișcare ca a trăs
netului. Și deodată el se pre
face intr-un mărgăritar 
cer". Asemenea descrieri 
..care cerești" sînt destul dt 
multe în textele vechi. Sau 
iată pasaje din basmul româ
nesc „Tinerețe fără bătrinețe". 
în care se bănuiesc a fi re
ferințe la mult discutatul pa 
radox al timpului, la compri
marea timpului la viteze a- 
propiate de cea a luminii 
Făt-Frumos. întors acasă dir 
călătorie tot tînăr, nu mai gă 
sește declt ruine șt paragină 
și cînd întreabă despre ai săi 
oamenii „îi răspunseră că bu 
nil lor auziseră de la străbu
nii lor povestindu-se". Fât 
Frumos se miră • ..Cum se 
poate una ca asta ? Mal alal
tăieri am trecut pe aici !'. 
Este o referire asemănătoare 
cu multe altele din basmele 
noastre sau din basmele tu
turor popoarelor, sau ca cea

dintr-un text ebraic care spu
ne : „O mie de ani înaintea 
ochilor tăi sînt ca 
ieri care a trecut 
strajă do noapte**.

Simpla afirmație 
acestea sînt rodul 
unui șir de creatori anonimi 
sau pure coincidențe, nu pare 
să fie suficientă pentru a con
vinge pe susținătorii ipotezei 
contactelor cu ființe extrate
restre intr-o perioadă înde
părtată, ei pretind că negația, 
ea și afirmația, trebuie să fie 
susținută de o motivare 
ințifică.

Sistemul de lucru a 
Victor Kernbach nu este 
deauna fără cusur.

consideră relativă 
stabilirea 
mii materialelor 
arheologice cu a- 
jutorul carbonului 
14 pentru perioa
da ce depășește 
10 000 de ani, dar 
nu se mai arată 
incomodat de pro
cedeu atunci cînd 
el ii servește 
argumentare, 
ceste scăpări 
afectează însă

ziua 
Și

de
ca o

că toate 
fanteziei

ști-

lui 
tot- 

Astfel,

vechi-

în 
A- 
nu 
în-

tregul.
Desigur, 

ce anume 
rul din aceste ipoteze în care 
granița dintre concret și ima
ginație este foarte fragilă, in 
care afirmația și negația pot 
avea deocamdată aproape a- 
celeași șanse de justificare. 
Fără îndoială că multe se vor 
dovedi. într-adevăr, simple 
iluziî. Important rămîne însă 
faptul că ele pornesc din do
rința sinceră de a cunoaște, 
sînt dovezi ale tendinței din- 
totdeauna a omului de a se 
depăși pe sine. Așa cum răs
pundea celebrul explorator 
norvegian Fridtjof Nansen, în
trebat de un contemporan la 
ce servește explorarea Groen
landei și a Polului Nord, ..nu 
arc sens să punem întrebarea 
utilității cunoașterii; omul 
vrea să știe, și dacă i-ar dis
pare această dorință, el nu ar 
mai fi om".

se pune întrebarea 
va confirma viito-

6. RADULESGCJ
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„Cotizația o plătesc, la ziar sînt abonat, 
la șut mă duc“...

i sunam i'inîrii un COMUNIST?
Recenta adunare a organi

zației de bază nr. 1? C din 
sectorul de transport al minei 
Lupeni s-a făcut de la început 
remarcată printr-un act de 
indisciplină. Unul din mem
brii organizației. tovarășul 
Nicolac Cojocaru. , părăsit 
sala în ciuda faptului că adu
narea generala. In mod una
nim. a refuzat sâ-i aprobe ce
rerea de a lipsi de la lucrări. 
Câslnd-o neîntemeiată. ..Am 
treburi mai importante l-i 
club** — a spus el drsconsi- 
derind hotârirca adunăm, 
după care și-a luat căciula și 
s-a îndreptat spre ușă.

Faptul putea să fio un inci
dent. un caz izolat Desfășura
rea lucrărilor adunării gene
rale a relevat insă că în a- 
reastâ organizație de bază 
disciplina de partid este in
terpretata de cătrv unii cu 
multă ușurință. încâlcîndu-sc 
principiile și normele vieții 
de partid.

în materialul pix cutat d 
tovarășul Ion Cîrjan. secr 
tarul organizației de bază, 
în legătură cu munca desfă 
surată pentru ridicarea niv. 
lului politic și ideologic al 
membrilor de partid, pentru 
dezvoltarea conștiinței socia
liste în rîndurile întregului 
colectiv, au fost citați peste 
tO de membri ai organizației 
pentru lipsă de preocupare 
în vederea îmbunătățirii cu
noștințelor politice. inactivi
tate și slabă participare la 
adunările do partid. Dar. rc- 
levator pentru climatul de in
disciplină a fost însuși conți
nutul dezbaterilor care aii 
avut loc.

— în toate adunările gene
rale — alinta tovarășul 
Lazâr Pop — discutăm despre 
aceleași lipsuri Le amintim 
mereu, dar nu luăm măsuri 
împotriva lor. Spunem că ..vom 
face**, „vom îndrepta", dar pe 
parcursul activității organiza
ției nu se observă nici o îm
bunătățire. Unii membri de 
partid nu au sarcini, iar alții 
au dar nu le transpun in 
viață. Adunarea generală nu 
este informată niciodată asu
pra modului de îndeplinire 
a sarcinilor, a cauzelor pentru 
care unii au lipsit de la adu
nările precedente și a măsuri
lor luate.

— Multe din problemele ri
dicate do comuniști în adună
rile generale sini date uită
rii. râmînînd suspendate în 
aer — remarca în aceeași or
dine de idei, tovarășul Ru
dolf Ghcțu. — creîndu-se in 
felul acesta un climat de res

ponsabilitate scăzută față de 
sarcini, favorabil indisciplinei. 
Nivelul do conștiință partini
că al fiecărui comunist se re
flectă în spiritul do respon
sabilitate și dăruirea in mun
că. De aceea, organizația dr 
bază. în frunte cu biroul, ar 
trebui să depună eforturi, să 
Tacă totul ca membrii ei să 
constituie exemple înaintate 
pentru întregul colectiv

To\ >rășii loan Nlcula. Ioan 
Prodna si alți vorbitori au 
insistat, la rîndul lor. asupra 
necesității întăririi răspund' - 
rii față de sarcinile de partid. 

1 rgumenttad cu exemple con-

VIAȚA 
DE PARTID

crete că indisciplina pe linie 
dc partid se repercutează ne
gativ asupra activității de pro
ducție din sector.

Aceasta fiind consensul o- 
piniilor exprimate in aduna
rea generală — de exigență și 
combaLivilatv față de lipsuri 
— se naște întrebarea : de cc 
In practică asistăm, lotuși, la 
o stare disciplinara nesatisfă- 
câtoarc in rîndul membrilor 
de partid din această organi
zație ? Fără îndoială, cauzele 
sînt mai multe, vizind în ulti
mă instanță pe toți membrii 
organizației C«le mai impor
tante sînt însă in legătură di
rectă cu stilul dc muncă al 
biroului organizației de bază, 
cu modul in care unii membri 
ai acestui organ înțeleg să se 
achite de sarcinile și îndato
ririle ce le revin. In aduna
re au luat cuvîntul și o parte 
din acești tovarăși. Trebuie 
spus însă că tonul lor s-a 
deosebit mult de al celorlalți 
vorbitori. Tovarășul Eronlm 
Birfăleanu. care în biroul or
ganizației dc baza răspunde de 
munca de propagandă, in loc 
să facă referiri concrete la 
modul în care s-a muncit în 
acest domeniu, la ceea ce a 
făcut biroul organizației dc 
baza și el personal pentru 
creșterea calității și eficienței 
învâțămîntului de partid și a 
muncii politico-educative, s-a 
limitat la cîteva fraze gene
rale in caro a opiniat că ..nu 
numai biroul organizației de 
bază are obligația" și câ ..fie
care trebuie sâ fie conștient, 
să-și ridice nivelul politic și

să activeze’ Tovarășul Iulian 
Scafeș, locțiitor al secretarului 
organizației de bază, a vorbit 
«•a și dud ar fi fost străin de 
activitatea biroului și a între
gii organizații . ..Am fost cri
ticat — spunea el — câ am 
lipsit de la adunările genera
le și dr In învățămîntul dr 
partid, dar trebuie sâ se țină 
seama câ are omul și treburile 
lui personale Nu pot face 
mai mult decît am făcut. Co
tizația o plătesc, la ziar sînt 
abonat, la șut mfi duc Cred 
. ă sarcina principală h unui 
membru de partid este aceea 
de a munci bine în producție. 
Eu nu fac nemotivate “.

Intr-adevăr, un comunist 
este dator să cotizeze, să mim 
ceașcă bine în producție. *ă 
nu facă nemotivalc. dar înda
toririle sale — cu atît mai 
mult cind face parte și din- 
tr-un organ ales — nu pot fi 
limitate la cîteva obligații e- 
lemcnlarc de felul celor enu
merate.

Creșterea rolului conducă
tor al organizației dc partid 
in mijlocul colectivului în 
cure își desfășoară activitatea 
depinde de munca tuturor co
muniștilor. de conștiința poli
tică. do spiritul do răspundere 
și de disciplină al fiecăruia, 
dar și dc stilul și metodele 
de munca ale biroului organi
zației de bază, dc modul în 
care acesta se ocupă de fie
care membru de partid. ii 
îndrumă și-1 ajută în îndepli
nirea sarcinilor în adunare 
s-au formulat unele cerințe 
intrutotul îndreptățite față 
de biroul organizației de bază 
— îndeosebi sâ asigure repar
tizarea dc sarcini concrete tu
turor membrilor și să contro
leze îndeaproape cum sînt 
duse acestea la îndeplinire, sâ 
ceară sistematic comuniștilor 
să prezinte în adunările ge
nerale informări despre acti
vitatea lor în felul acesta 
pot fi prevenite neglijențele 
in îndeplinirea sarcinilor, in
disciplina și lipsa do răspun
dere.

întreaga desfășurare a adu
nării organizației de bază nr. 
12 C. demonstrează necesitatea 
acordării unui ajutor concret 
și eficient din partea comite
tului de partid al minei în 
pregătirea și desfășurarea 
dezbaterilor colective. orga
nizarea îndeplinirii măsurilor 
stabilite și activizarea tuturor 
comuniștilor, pentru ridica
rea muncii de partid la nive
lul cerințelor.

G. ADAM

Șl-a „rejucat“ rolul
Colegele după 

primele zile dc 
școală își împăr
tășesc impresiile.

Foto : I. VIRGIL

Unitatea de piine nr. 42 Petrila.

Pentru lărgirea unor 
servicii utile populației

(Urmare din pag. 1)

deja in funcție, căreia i se va 
adăuga in curind și un tradu
cător din limba engleză: cer. 
Lre de primire pentru spălă
torie și curățătorie chimică in 
Vulcan, Aninoasa și in carti
erul Aeroport — Petroșani. .în 
ce privește extinderea activi
tăților, intenționăm lărgirea 
secției de cojocărie din Petro
șani și, o noutate, vom in
troduce activități de nichelaj- 
cromaj și încărcări de acu
mulatori la secția de mecanică 
fină din Petroșani.

— Cîteva cuvinte despre 
supradotarea — atit de ne
cesară — a unor unități ale 
cooperației cu utilaje moder
ne ?

— Da. Secțiile mecanice și 
de auto-moto vor fi dotate, 
în acest an. cu transforma
toare de sudură monofazice : 
secția de limplărie din Petro
șani va primi două mașini de 
găurit portative și o mașină 
de curățat parchetul : vor in
tra în unități noi aparate de 
măsură și control pentru re
parații radio-TV. căști de 
coafură etc. In această direc
ție aș dori să adaug că ne 
sta permanent in atenție apro
vizionarea ritmică a unități
lor cu tot ce ie este necesar, 
vom lua măsuri prompte pen
tru procurarea din timp a 
materialelor, urmărind toto
dată folosirea lor judicioasă 
Pentru ridicarea ștachetei efi
cienței economice a cooperați-, 
vei, consiliul de conducere a 
trasat, acum, la început de 
drum, sarcini precise tuturor 
unităților pentru folosirea cu 
pricepere și simț de răspun
dere dezvoltat a tuturor spa
țiilor și utilajelor din dotare, 
a fondurilor materiale și bă
nești.

— Ce puteți spune cititori
lor ziarului, totodată și .. cli- 
ențl ai cooperativei. dospi' 
lărgirea gamei serviciilor la 
domiciliu ?

— O extindere vizibilă vor 
canoaște serviciile de con
strucții, reparații radio-TV, 
instalații electrice și sanitare, 
cărora li se va adăuga, «ii 
de curind. o secție de curățe
nie gospodărească la domici
liul solicitanților.

— Un obiectiv permanent 
va fi. fără îndoială și îmbună
tățirea continuă a calității lu- 
i rarilor și a serviciilor pres
tate ?

— Evident, nu vom uita, in 
acest sens, o cerință esențială 
a activității noastre și anume 
aceea de a cunoaște detaliat, 
in orice sezon, gusturile, pre
ferințele, ce așteaptă popu
lația de Ia cooperatori. Pentru 
a ne populariza produsele și 
serviciile și a .sonda ..mișca
rea", dinamica cererii, se vor 
organiza consfătuiri cu popu
lația. urmate de prezentări de 
modele in ramurile confecți
ilor îmbrăcăminte. încălță
minte, tricotaje, marochinărie 
și coafură. Moda anului 1974. 
pe sezoane, să sperăm că va 
găsi... acasă pe toți creatorii 
de modele si produse ai co
operativei ..Unirea".

— Să sperăm ! Utile ar fi 
și cîteva schimburi de expe
riență...

— Avem planificate mai 
multe, în ramurile : incălță- 
minte-romandă. reparații o- 
biecte de uz casnic, coafură, 
tricotaje, bijuterie. Eficiența 
acestora nici nu poate fi pusă 
la îndoială.

— în încheiere, am dori să 
expuneți, succint, coordonate
le aspirației supreme pe care 
consiliul de conducere al co
operativei o țintește pentru 
sfîrșitul anului 1974. si căile 
prin care o veți putea atinge ?

— In cîteva cuvinte — tin
dem spre rentabilizarea tutu
ror unităților. Dorim nespus 
de mult și nc-ain propus să 
facem lotul pentru ca la sfir- 
șitul anului 1974 să nu avem 
nici o unitate cu pierderi. 
Cum ? Prin intransigență in 
fața oricăror abateri. urmă
rind in mod deosebit, perma
nent. înregistrarea fidelă a 
tuturor comenzilor, respecta
rea cu strictețe a prețurilor 
si tarifelor, comportarea ci
vilizată fnță dp clientelă, res
pectarea termenelor de probă 
și livrar -, utilizarea integrală, 
cu maximă eficiență, a pro
gramului de lucru.

— Mult succes tuturor co
operatorilor de la ..Unirea*1 ' 
Aspirația e măreață și îi ono
rează !

Nil mai puțin dc 910 mi
lioane lei vor li alocate de 
stat. în acest an, pentru lăr
girea bazei materiale a o- 
crotirii sănătății. Prin reali
zarea unor asemenea investi
ții vor li construite și in
cluse in rețeaua sanitară II 
noi spitale intr-o serie de 
«•rntre Industriale, cum sini 
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Fonduri pentru 
lărgirea bazei 
materiale a 

ocrotirii 
sănătății
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Bacău. Moincști, Buzău. Re
șița, Moldova Nouă, Tirgo- 
viște, Ploiești, insuinind 
6 260 de paturi. Se vor mai 
construi, totodată, crcșe cu o 
capacitate de 25 890 locuri. 
Concomitent, vor continua 
lucrările pentru construcția 
complexului clinic din Capi
tală. cuprinzind 1 540 paturi, 
a complexelor balneare de la 
Brădcț, județul Argeș, și Slă- 
nic — Prahova și va începe 
construcția altor obiective 
sanitare la Petroșani, Scor- 
nicești. Zalău, Tg. Jiu.

Circa 200 milioane lei vor 
fi cheltuite pentru dotarea 
unităților sanitare.

(Agerpres)

BENEFICIARUL „întinde două miini“ 
CONSTRUCTORUL „întoarce spatele**

(Urmare din pag. 1)

Delăsarea cu care executan-
• i.l înțelege să-și onoreze o-
• iligațiile ne îngrijorează — 
continuă interlocutoarea. Și 
iată dc cc ; la 1 octombrie 
a. c., așa cum este prevăzut 
in plan, oprim mașinile din 
capacitățile de producție ac
tuale pentru a efectua racor
durile și rcatnplasarea unor 
utilaje pe care lc vom folosi 
in halele noi. Corespunzător, 
fabrica nu arc asigurată in 
această perioadă baza de ma
terii prime, deci nu va putea 
produce. Amînări de termen 
nu sînt posibile sub nici un 
motiv în această conjunctură, 
dc aceea ritmul execuției tre
buie accelerat încă de acum.de 
la începutul acestui an. Dar 
speranțele noastre, după o ju
mătate dc lună, par înșelate. 
Așa cum merg lucrurile după 
o jumătate de lună avem toa
te motivele să tragem un sem
nal de alarmă.

Doresc să fac o precizare : 
pentru crearea tuturor condi
țiilor propice muncii, benefi
ciarul a avut și are. de ase
menea. obligații. Cum am reu
șit să lc onorăm, așteptăm să 
ni se spună, de către execu
tant. Părerea noastră este că 
am acordat executantului în
tregul sprijin de care a avut 
nevoie. Sînt asigurate prin 
contracte ferme la furnizori 
— subliniez câ avem certitu
dinea câ le vor livra la timp

— 91 la sută din utilajele ne
cesare rcutilării, iar pină la 
finele lunii ianuarie vor fi 
perfectate contractele pentru 
livrarea in totalitate a utila 
jelor în corelație cu termene
le de montaj din graficele dr 
execuție inițiale. Cu toate că 
nu am provocat stagnări în 
execuție, recunoaștem opera
tivitatea scăzută cu care am 
facilitat rezolvarea observa
țiilor constructorului la pro
iectele de execuție. Ele sînt 
total soluționate în acest mo
ment Documentația pentru 
lucrările ce se vor executa in 
trimestrul 1 și II fiind predată 
executantului, nu so vor în- 
timpina nici in continuare 
piedici din această cauză.

Ceea ce se impune cu acui
tate acum este reactivarea e- 
xecuției, acțiunea noastră co
mună, cu un plus de energie, 
in scopul accelerării ritmului 
de lucru. Beneficiarul are co
laborate propuneri pentru un 
nou grafic de execuție, în care 
sâ fie recuperate întîrzierile 
și care să cuprindă în detaliu 
totalitatea operațiilor ce vor 
fi efectuate, astfel îneît să sc 
respecte termenele finale.

Montarea mașinilor de filai, 
operațiile de montare și dc 
modificare ale utilajelor care 
se vor refolosi. execuția ra
cordurilor și a altor instalații 
necesare odată cu amplasarea 
mașinilor noi le vom efectua 
în regie proprie. Dar toate se 
vor putea face abia după ter

minarea construcțiilor și a 
altor operații care intră in 
atribuțiile executantului. Și, 
în această direcție am hotărîi 
să le acordăm sprijin Dar nu 
np solicită nimeni. Concret, 
așteptăm apelul pentru a Ic 
pune la dispoziție echipe dc 
muncitori specializați pentru 
montajul instalațiilor, fie prin 
detașare, fie cu o jumătate d> 
normă.

Pentru toate aceste eforturi 
pe care le vom face solicităm 
o singură garanție : și execu
tantul să-și aducă efectiv con 
tribuția la impulsionarea rit
mului de execuție.

Din cele relatate, concluziile, 
credem, se desprind de la 
sine, mai ales pentru conduce
rea grupului de șantiere. Nr 
propunem să revenim curind 
pe șantier — însoțiți de cine
va din conducerea grupului — 
pentru a consemna fapte con
crete culese din realitatea în
săși. Am dori să consemnăm 
ritm viu de lucru, preocupare 
a factorilor tehnici responsa
bili de activitatea de investi
ții pe care grupul o desfă
șoară, aportul consistent și 
imediat pentru predarea la 
vreme a unui obiectiv indus
trial de mare însemnătate 
pentru producția viitoare a 
I. F. A. „Vîscoza" din Lupeni.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I
I
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spiritele s-a compor- ■ 
la fel... Dar proverbul I 

•*»•«»••»» „,| rnerge !
multe I 

a suge- ’

I
I
I 

j Gestul unu! neom... |

I
1 mai primare simțărninL
1 omenie, de luciditate si
I ratter, de 
J miliale, se 
î dement, 
• cL
I orice om dc bună 
' ță ? E greu de a 

I
I
I
I 
I
I 
I

Din nou la această rubri
că, mi alt caz indignant 
dc huliganism, comis dc un 
tinăr „încurajat* tot de 
aburii alcoolului consumat 
in... neștire. ..Protagonistul1* 
rindurilor d< (ață, Iosif 
Racz, dc 24 di ani. inun- 

mai

(ață,
24 de ani. 

citor la E M. Lonea. 
fusese in 1972 și 1973 sanc
ționat eu amendă contra
vențională de organele de 
miliție (in ambele razuri cu 
cite 500 lei) tot pentru pro
vocare do scandal, 
vroia ca 
Iul incă 
le ale 
nuarie, 
ra“ din 
o nouă 
aceași 
Lat și lc 
V. VasiL 
ordinei 
roze 
lat 1 
cu ulciorul care nu merge 
el undeva de prea 
ori sc pare că nu i .
ral nimic lui I. Racz Cele 
două luni și jumătate de 
închisoare contravențio
nală cit a primit acum, 
poate îi va temper., ipucâ- 
turile reprobabile.

Și cum 
să-și „rejoace** ro

din primele zi
ncului an in 12 ia- 
la bufetul Măgu-
P'-t: :!... , -.'islinut
..reprezentație'' de 
factură. A insul- 

ovit fărî pricină pe 
v, apoi cind omul 

sosit sâ tempe-a

Cum poate fi 
un individ de 
meni ai lui. in 
făcind

considerat 
ceilalți se- 
cazul cind, 

abstracție dc cele 
de

obligațiile fa- 
comportă ca un 

recurgind la acte 
de natură să indigneze pe 

i cuviin- 
_ i se atri

bui un termen, dc a i se 
mai putea spune OM.

In asemenea situație s-a 
aflat Vasile Chiriac. in vir- 
stă de 30 dc ani. din Petro
șani, căsătorit, cu doi copii, 
care in timpul unei certe 
în familie, a aplicat mai 
multe lovituri de cuțit so
ției sale. Oribilul gest a 
fost sancționat ca atare : 
1 an și 6 luni închisoare.

N. GIIERGIIIN, 
judecător 

D. DEXTRIANU

E.M. Petrila: RESTANTELE SECTORULUI V SÎNT EGALE CU RESTANTELE MINEI.
CAUZA? DEFICIENTELE CARE PERSISTA ÎN APROVIZIONAREA

LOCURILOR DE MUNCA Șl ÎN TRANSPORTUL PRODUCȚIEI
(Urmare din pag. 1)

..Se înregistrează incă frec
vente defecțiuni de natură 
electromecanică. Sperăm că 
înlocuirea transportoarelor 
TR-2 cu transportoare TR-3 
(una din măsurile in curs 
de realizare — n. n.), pre
cum și creșterea preocupării 
pentru asigurarea caracteru
lui preventiv al reviziilor și 
reparațiilor din zilele de re
paus vor permite desfășura
rea fără întreruperi a mun
cii minerilor (Gheorghe Ver- 
deț, electrician. locțiitorul 
secretarului organizației do 
bază).

„Avem multe crațere in- 
seriate, care se defectează 
adeseori și împiedică desfă
șurarea fără întreruperi a 
activității din abataje (Ioan 
Dobrotescu, maistru minier;

„Avem presiuni mari. în
deosebi la galeria interme
diară de Ia orizontul XIV B. 
In aceste condiții ar fi ne
cesar să realizăm viteze mai 
mari dc avansare. în abata
je (Nicolao Păsărică, mai
stru minier).

Opinii firești, rezultate din 
munca zilnică, purtînd am
prenta experienței, a preocu
părilor colective de îmbună
tățire a activității de pro
ducție a sectorului.

Opinii din care rezultă că 
aprovizionarea și transpor
tul producției rămîn proble

mele nerezolvate care împie
dică sectorul să-și îndepli
nească integral sarcinile ce-i 
revin. Se consumă un mare 
număr de posturi pentru 
transportul lemnului și 
pentru deservirea rețelelor 
lungi de transportoare, pos
turi din care o bună parte 
ar trebui să fie prestate in 
activitățile de bază dc la 
fronturile de abataj și dc 
pregătiri și, totuși, deservi
rea locurilor de muncă este 
nesatisfăcâtoare. Sectorul re
alizează efectivul scriptic 
planificat, dar un număr 
prea mare de muncitori lip
sesc de la fronturile de lu
cru, fiind nevoiți să asigure 
aprovizionarea locurilor de 
muncă prin lucrările lungi 
de pregătiri ale sectorului

Sectorul V exploatează 
pachetul de strate subțiri 
prin abataje cu trepte răs
turnate. In prezent se expe
rimentează o nouă metodă 
dc pregătire prin în
locuirea orizontului XIV B 
cu o singură galerie inter
mediară executată pe strat 
la acest nivel, linia de front 
între orizonturile de cap 
XIV A și do bază XVI fiind 
dc 120 de metri. Metoda 
prezintă avantaje incontes
tabile, materializate printr-o 
substanțială reducere a vo
lumului de investiții afectat. 
Totuși, văzînd condițiile ac
tuale. dificile de exploatare, 
se naște în mod firesc în

trebarea : In ce măsură a 
fost preocupată conducerea 
ininei de găsirea unor solu
ții tehnice care să asigure 
desfășurarea in condiții nor
male a activităților dc apro
vizionare și de evacuare a 
producției, a căror influen
ță determinată asupra rit
mului muncii din abataje 
este unanim recunoscută ?

Cu ani în urmă, probleme
le mecanizării transportului 
de material lemnos au fost 
în bună parte rezolvate. 
Dispozitivele simple, dar 
eficiente, concepute atunci 
au fost însă abandonate pen
tru a se adopta acum hotări- 
rea de introducere a instala
ției de transport cu mono- 
rai. Dc cc s-a renunțat cu 
atîta ușurință la o soluție 
tehnică bună pentru a fi re
luată de abia după trecerea 
citorva ani ?

Sînt doar cîteva întrebări 
din șirul celor care se nasc 
in legătură cu preocupările 
conducerii exploatării mini
ere Petrila do a asigura con
diții normale de desfășurare 
a activității de producție 
din cadrul sectorului V.

Să cităm și opinia șefului 
de sector, ing. Marin Răduț, 
care este, în general, opti
mist „Sîntem preocupați 
de realizarea unui plan de 
măsuri menit să contribuie 
la îmbunătățirea aprovizio
nării și transportului. Avînd

in vedere și faptul că reali
zările medii ale ultimelor 
zile se apropie de nivelul 
planului, pot să afirm că 
există posibilități de depă
șire a dificultăților actuale 
și de îmbunătățire a activi
tății sectorului**.

Vrem să credem că aceas
tă declarație se va confirma 
in termen cit mai scurt, 
sectorul V aducindu-și con
tribuția ce i se cere la rea
lizarea integrală și ritmică 
a sarcinilor do plan ale mi
nei. Redresarea activității 
de producție nu constituie 
o problemă izolată, ci se va 
realiza numai printr-o mo
bilizare corespunzătoare a 
întregului colectiv în frunte 
cu comuniștii, prin acorda
rea unui sprijin substanțial, 
competent și cît mai grab
nic posibil din partea con
ducerii minei astfel îneît 
potențialul uman și tehnic 
al sectorului să poată fi va
lorificat pe deplin. Aceasta 
pentru că minerii, maiștrii, 
inginerii, întregul colectiv 
al sectorului nu mai vrea 
sâ fie o frînă. ci să contri
buie efectiv, pe măsura e- 
forturilor ce se depun, la 
obținerea unor rezultate cit 
mai bune. El trebuie insâ 
ajutat prin materializarea 
grabnică a unor soluții teh
nice eficiente adoptate de 
conducerea sectorului și. în
deosebi. de conducerea ex
ploatării.

In sala de apel a minei 
Lonea minerii își consultă 
fișele de plată.

SPORT Au fost desemnați campionii 
asociației la tenis de masă și șah

Printre evenimentele 
deosebite ce au avut 
zilele trecute la Grupul 
Iar 
fost și cea 
tiv 
tiției de masă „Cupa tineretu
lui". organizată la disciplinei 
tenis de masă și șah.

Cei 20 de campioni ai celor 
20 dc clase, și-au disputat cu 
multă ardoare dreptul d* 
participare la etapa supe 
rioară a competiției, oferind 
colegilor lor un spectacol 
sportiv mult aplaudat. Iată 
și campionii asociației sporti
ve ..Viitorul'1 de pe lingă Gru
pul școlar minier Lupeni : te
nis de masă : fete • Rodica 
Cosma, anul I E : băieți : Pe
tre Popa, anul II E : șah bă
ieți : Vaier Forgaci. anul 1 
A. Ciștigătorilor. conduce
rea asociației sportive le-a 
acordat diplome și premii în 
cărți.

Un fapt demn dc remarcat'

minier

mai 
loc 

șco- 
adin Lupeni

... cu caracter spor- 
— faza finală a compe-

este și acela câ in cadrul in- 
trecerilor ce au avut loc în 
etapa 1 pe școală la cele do
uă ramuri sportive, respectiv 
lc tenis de masă și la șah, au 
fost, angrenați un număr dc 
peste 600 de elevi, ceea ce 
reprezintă 
mare, 
frumos 
către

600 de elevi, ceea 
o cifră destul de 

că la acest 
oblinut di 

elevii Grupului școlar 
minier Lupeni, au contribuit 
și cadrele de specialitate, 
profesorii Mihai Golubov, la- 
cob Imling și Eugen Iorda- 
che, care s-a ocupat 
proape de finalizarea 
competiții in rîndul 
lor.

După cum ne-a relatat tî- 
năru) profesor lacob Im
ling, in zilele ce urmează, pe 
dealurile din împrejurimile 
școlii, elevii se vor întrece in 
cadrul acelorași 
la ramurile schi 
fond și alpine), 
iar la patinoarul

Dc sigur
succes

in def
aces tei 
elevi-

competiții.
(probe de 

săniuțe 
„Minerul"

din localitate se vor organi
za concursurile de patinaj.

Cunoscind puterea de mun
că a cadrelor acestei școli ca 
și interesul manifestat de con
ducerea unității avem ferma 
convingere că și la viitoarele 
întreceri numărul elevilor ce 
vor fi angrenați va fi tot a- 
tit de numeros, iar în final, 
cu prilejul clapei municipale 
campionii asociației ..Viitorul" 
să aibă o comportare cît se 
poate do bună.

Exemplul ce-1 oferă Gru
pul școlar minier Lupeni va 
trebui să fie urmat, și dc că
tre celelalte școli și in mod 
deosebit de către colegii lor 
de la Grupul școlar minier 
Petroșani, unde pinâ la a- 
ceasță dată, s-a întreprins 
foarte puțin in ceea ce priveș
te organizarea concursurilor 
din etapa 1 a ..Cupei tinere
tului".

Cursuri de pregătire 
pentru concursul 

de admitere
în învățămîntul 

superior
A început ediția 1974 a 

cursurilor de pregătire a can- 
didaților pentru concursul de 
admitere în învățămîntul su
perior din vara acestui an. 
•Aflate în al patrulea an de 
existență, aceste cursuri au 
avut loc in universități și 
institute, fiind predate de 
cadre didactice cu experiență 
în munca de catedră. 
Programul cursurilor cuprin
de prelegeri de sinteză, semi- 
narii recapitulative, lucrări 
practice efectuate in labora
toarele facultăților de profil.

Asemenea forme de pregăti
re se desfășoară și în marile 
întreprinderi unde funcțio
nează secții serale de specia
litate. Ele beneficiază de în
drumarea și controlul institu
telor politehnice din Bucu
rești. Cluj, Iași. Timișoara. 
Galați si Brașov.

(Agerpres)

Mica publicitate
OOPERATIVA DESERVIREA LUPENI

anunță

redeschiderea unității de „BIJUTERIE’, situalâ 
complexul dc deservire, cu un cadru dc înaltă cali
ficare, care execută pe lingă bijuterii din aur și biju

terii dc argint, cu materialul clientului.

VIND casă, Piața Victoriei, nr. 2. Informații str. 
Aurel Vlaicu, nr. 9.

VIND casă, strada Republicii. 57. Informații : 
strada Ilie Pintilic, nr. 11 scara 2, apartamentul 5, 
după ora 16.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele 
Vincze Andrei, eliberată de E. M. Lupeni. O declar 
nulă.
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Steagul roșu ' SIMBÂTA, IANUARIE 1971'

ULTIMELE ȘTIRI ^UXÂ> Ultimele știm
n // tovarășul Nicolae Ceausescu,

Sg
ir“ii

rff 7 A A1 a primit pe ministrul federal

o z
(Urmare din pag. 1)

și separare a

Lucrările Conferinței regionale
europene a 0. I. M

Cuvîntul tovarășului Petre Lupu

Cont/rasul P.C.

din Austria

respeeto cu scrupul- 
pe sol. pe apă și in

și sâ se abțină, din 
cumentului. dc la or 
paramilitare ale unii
todată. in baza documentului, se 
la retragerea trupelor israeliene

•ros). — La km. 101. pe șosea- 
reprezentanții Egiptului și 

nat, vineri, acordul de dezan- 
a forțelor lor militare. .X 

de șefei Statului Major 
ne. generalul Mohamed Ga- 
1 Statului Major ai armatei 
.lu) David Elazar. Documen- 
o hartă pe care sint indica- 
efective ale celor două 

c i fost dc fată reprezen- 
it ralul Ensio Siilasvuo.

Uii’.or dc presă, acordul pr'- 
'a Egiptul si israelul să 

ezitate încetarea focului 
aer. in conformitate cu 
dc Securitate al O.NU. 
momentul semnării do- 
ice acțiuni militare sau 
ia fat: de celălalt. To- 

va proceda 
dc pe ma-

Iul ?icidental al Canalului Suez și reamplasa- 
rea lor la 32 de km est de calea navigabilă 
și la reducerea efectivii.ui trupelor egipte
ne dc malul oriental, precum și a 
armamentului aflat in dotarea acestora. 
Conform prevederilor acordului. Israelul tre
buie să reducă efectivul trupelor sale am
plasate pe poziții înaintate și să retragă dc 
acolo armamentul greu. Intre efectivele mi
litare ale Israelului și Egiptului va exista 
o zonă unde vor fi amplasate trupe neutre.

Aplicarea detaliată a dezangajării și se
parării forțelor va fi elaborată dc reprezen
tanți militari ai Egiptului și Israelului ca
re se vor pune dc acord asupra acestui pro
ces. Acești reprezentanți se vor întruni in 
termen de maximum 48 dc orc de la sem
narea acordului, la km 101.

Egiptul si Israelul nu consideră acordul 
drept un acord de pace definitiv, ci un prim 
pas către o pace justă și durabilă.

Declarațiile făcute ziariștilor
» ♦

de Anwar Sadat și Henry Kissinger
CAIRO 18 (Agerpres) — La 

Assuan s-a încheiat. vineri 
după-amiaz.i. nou-: rundă de 
convorbiri dintre președinte
le Anwar Sada', și secretari, 
de stat al S.U X . Henry Kis 
singer

Președintele Anwar Sadat a 
declarat ziariștilor că acordul 
de dezangajare și separare a 
forțelor, semnat in aceeași zi 
dc reprezentanții militari e- 
giptean și israclian, constituie 
„un punct de cotitură in is-

toria regiunii" El a adăugat 
că Egiptul „este angajat față 

două țări 
constituie un singur front 
Acest acord, a spus el. va 
deschide calea pentru pasul 
următor de o manieră fără 
precedent" „Sper, a adăugat 
președintei- Sadat, că înche
iere?. acordului între Egipt și 
Israel va face mai ușoară de
zangajarea siriano-israeliană". 
„Convorbirile dc la Geneva 
nu vor începe pină nu va fi

realizat un acord asupra de
zangajării dintre forțele siri
ene și israeliene11. a adăugat 
snful statului egiptean.

La rîndul său. secretarul de 
stat american a declarat zia
riștilor că. după ce, sîmbătă. 
va vizita Ammanul. duminică 
se va afla în Siria. „Convorbi
rile asupra dezangajării for
țelor pe frontul sirian trebuie 
să înceapă imediat", a afirmat 
el.

Vicepremierul pe deplin satisfăcut

egiptean
de acordul încheiat cu Egiptul11

despre acordul

CAIRO 18 (Agerpres). 
Președintele Anwar Sadat 
primit, la Assuan, pe vicepre- 
mierii guvernului egiptean — 
Abdel Kader Hatem, Mamduh 
Salem. Abdel Aziz Kamel, 
Abdel Aziz Hegazy — și pe 
președintele Adunării Poporu
lui. Hafez Badawy, cu care a 
conferit asupra situației gene
rale și a acordului privind 
dezangajarea forțelor egipte
ne și israeliene pe frontul de 
la Canalul Suez — anunță a- 
genția MEN.

într-o declarați transmisă 
de postul de radio Cairo și 
reluată de agenția MEN. vi
cepremierul Abdel Kader 
Hatem a arătat că acordul 
privind dezangajarea forțelor 
la Canalul Suez „este un a- 
cord militar, și nu politic”, 
precizind că el se referă la 
separarea forțelor armate ale 
celor două țări în conformita
te cu rezoluțiile 338 și 339 ale 
Consiliului de Securitate, din 
octombrie 1973.

Totodată, vicepremierul
giptean a arătat că țara sa 
este interesată în separarea 
forțelor pe frontul sirian și că. 
în acest scop, se desfășoară 
contacte între șefii de stat ai 
Egiptului și Siriei.

i-a

e-

SÎMBAtA, 19 IANU TRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Cu cărțile pe față : 
Republica : Stare de ase
diu ; LONEA — Minerul : 
Antoniu și Cleopatra ; A- 
NlNOASA : Naufragiați în 
spațiu : VULCAN: Aven
tura .ui Poseidon : LU- 
PEM — Cultural : Vifor
nița : Muncitoresc: Eglan
tine : URICANI: Un om in 
sălbăticie.

5,00 Buletin de știri ; 5,20 
Dragi mi-s cintecul și jocul; 
5.50 Muzică ușoară : 6,00 Ra- 
dioprogramul dimineții ; 8,08 
Matineu muzical : 8,30 La
microfon, melodia prefera

TEL AVIV 18 (Agerpres). 
— „Sint pe deplin satisfăcut 
de acordul încheiat cu Egip- 
tul". a declarat, in cadrul u- 
nei conferințe de presă te
levizate, vicepremierul isra 
elian Yigal Allon. „Acest a 
cord, a arătat el. nu conferă 
nici uneia din părți vreun a- 
vantaj unilateral. Cele două 
armate urmează să fie separa
te. iar armamentul lor redus 
de o asemenea manieră, incit 
să facă imposibile un atac 
prin surpriză sau o reluare a 
războiului de uzură"

Totodată, vicepremierul is- 
raelian și-a exprimat hotări- 
rea de a acționa, in continua
re. pentru instaurarea păcii în 
regiune .prin încheierea u-

încetarea oricărui

tratatnu: 
negocierilor 
gătură cu aceasta, el a arătat 
„că nu există nici un raport 
intre acordul asupra dezanga
jării forțelor militare ale 
Egiptului și Israelului și ne
gocierile de pace11, 
separării forțelor. 
Yigai Allon, a fost 
in mod separat11.

„Sper ca acest acord să re
prezinte un punct de cotitu
ră in istoria 
propiat, cel 
prin aceasta nu mai puțin im
portant pe calea realizării u- 
nei păci permanente in regiu
ne", a spus la rîndul său, 
ministrul de externe israe- 
lian Abba Eban.

global în cadrul 
angajate. In le-

..Problema
a spus 

examinată

Orientului A- 
dintii pas, dar

schimb de tiruri
între forțele egiptene și israeliene

CAIRO 18 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al Na
țiunilor Unite a declarat la 
Cairo că Egiptul și Israelul 
au hotărît încetarea oricărui 
schimb de tiruri între forțele 
lor de la Canalul Suez. înce- 
pînd de vineri, ora 6.00 GMT 
— transmite agenția Franci 
Presse.

Potrivit purtătorului de cu
vînt, șeful statului major al 
armatei egiptene, generalul 
Mohamed Gamassy, l-a infor
mat, joi, pe generalul Ensio

Siilasvuo. reprezentant al Na
țiunilor Unite, că forțele egip
tene vor înceta tirurile ince- 
pind de vineri dimineața. De 
asemenea, generalul Gamas- 
sy a cerut lui Ensio Siilasvuo 
să informeze «Israelul despre 
hotârirea egipteană și să soli
cite adoptarea unei măsuri si
milare.

Șeful statului major al ar
matei israeliene, generalul 
David Elazar. a anunțt că for
țele israeliene vor respecta a- 
celași consemn.

nie
tă : 9.00 Buletin dc știri :
9.30 Miorița : 9.50 Muzică
i-oară: 11.00 Buletin dc

știri : 10.05 Popas muzical
pe plaiuri dobrogene ;
'iese instrumentale :

Din țările socialiste;
Buletin dc știri: 11.05

Mihăiescu : 
11.35 Te cin- 

Românie :

nai ; 22,30 Maratonul dan
sului : 24,00 Buletin de știri: 
0,03-6.00 Estrada nocturnă ;

Petre 
Turism : 
frumoasă 
Discul zilei ; 12.15 Re
do operă Giuseppe di 

12,30 Tntilnire cu 
si inter-

dii de 
11.15 ’ 
tăm 
12,00 I 
citai 
Stefano : 
melodia populară 
prețul preferat ; 13.00 Radio
jurnal : 13.30 Radio recor
ding : 15,00 Buletin de știri: 
16.00 Radiojurnal : 17,00 Ști
ință, tehnică, fantezie ; 17,25 
Pagini corale alese; 17.40
Participanți la concursul 
„Steaua fără nume11 — 
..Floarea din grădină’1 : 18,00 
Orele serii ; 20,00 Zece melo
dii preferate; 20,50 Hanul 
melodiilor; 21,30 Revista
șlagărelor; 22,00 Radiojur-

GENEVA 18 (Agerpres). — 
La Geneva au continuat lu
crările celei de-a doua Con
ferințe regionale europene 
a Organizației Internaționale 
a Muncii (O.I.M.).

La plenara conferinței a 
luat cuvîntul tovarășul Petre 
Lupu. ministrul muncii 
României, care a subliniat 
desfășurarea celei de-a 
conferințe regionale ei 
a O.I.M. constituie un 
ment de mare importanți 
viața 
noi 
multilaterale a cooperării in
tre statele europene în dome
niul muncii și al politicii so
cialo, inscriindu-se în efortu
rile statelor pentru instaura
rea unui climat favorabil se
curității și cooperării gene- 
neral-europcne

în țara noastră — a relevat 
în continuare ^vorbitorul. —. 
politica socială, constituind o 
problemă de stat, este inte
grată organic în procesul com
plex de dezvoltare a țârii, a- 
vînd ca scop asigurarea con
dițiilor favorabile creșterii 
bunăstării și deplinei afirmări 
a personalității umane. Ca 
urmare a eforturilor ce se fac 
de către poporul român pen
tru depășirea cit mai grabni
că a stadiului de țară în curs 
de dezvoltare și plasarea Ro
mâniei pe coordonatele unei 
economii moderne. volumul 
producției industriale a cres
cut in ultimul sfert de veac 
de peste 25 de ori.

Sîntem deosebit de intere
sați — a precizat ministrul 
român — în cunoașterea expe
rienței celorlalte țări, și în
deosebi ale Europei, și sîntem 
gata să oferim spre cunoaș
tere propria noastre expe
riență în rezolvarea probleme
lor deosebit do complexe, a- 
deseori foarte dificile, pe care 
le pun mutațiile ce au loc în 
viața socială contemporană ca 
urmare a revoluției tchnico- 
științifice și dezvoltării în ritm 
susținut a economiei.

Experiența României, caro 
în decurs do 25 dc ani a cu
noscut o triplare a numărului 
dc salariați ocupați în econo- 

demonstrează 
parcurs de la 
un rol hotărî- 
perfecționarea

al 
că 

doua 
•uropene 
i eveni- 

în 
continentului, deschide 

perspective dezvoltării

continuă a activității de cu
noaștere a resurselor umane, 
dc orientare, recrutare, selec
ționare și pregătire profesio
nală a forței do muncă.

Penecționarca organizării 
și conducerii vieții sociale re
prezintă. in concepția noastră, 
un proces neîntrerupt. în a- 
cost scop, se desfășoară o ac
tivitate continuă pentru a se 
pune dc acord metodele de 
conducere, structurile organi
zatorice, cu modificările ce 
intervin in structura și vo
lumul forțelor dc producție 
și cu prefacerile ce inter
vin in mecanismul social, 
urmărindu-sc întărirea condu
cerii unitare concomitent cu 
creșterea atribuțiilor organe
lor locale și deplasarea unor 
centre de decizie acolo unde 
sint întrunite cele mai bune 
condiții pentru adoptarea ho- 
tărîrilor. Totodată, amplifica
rea participării maselor la 
conducerea vieții economice, 
politice și sociale apare ca 
una dintre caracteristicile o- 
rinduirii socialiste din Româ
nia.

Pornind de la aceste preocu
pări, delegația noastră a su
pus prezentei conferințe un 
proiect de rezoluție cu pri
vire la dezvoltarea cooperării 
în domeniul muncii și al poli
ticii sociale între țările euro
pene membre ale O.I.M . fiind 
convinsă că sînt pe deplin 
posibile și deosebit dc nece
sare schimbul de experiență 
și cooperare între țările eu
ropene în probleme ca orien
tarea și selecția profesională, 
pregătirea și perfecționarea 
profesională, ergonomia, secu
ritatea muncii, protecția me
diului înconjurător, securita
tea socială și altele.

VIEN.A 18 — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : In sala de confe
rințe „Bohemia11 din Viena 
s-a deschis, vineri, cel de-al 
22-lea Congres a] Partidului 
Comunist din Austria. La 
lucrări participă 450 de de
legați rOprezentind organiza
țiile d< partid din toate lan
durile Austriei. Iau parte, de 
asemenea, ca invitați, repre
zentanți ai partidelor co
muniste și muncitorești din 
diferite țări ale lumii. Parti
dul Comunist Român este 
reprezentat de tovarășul 
Miu Dobrescu. membru suple
ant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.II., prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Suceava al P.C.R.

Pe ordinea de zi a congre
sului figurează prezentarea 
raportului Comitetului Cen
tral privind situația din A- 
ustria și sarcinile partidului, 
a rapoartelor Comisiei finan
ciare, Comisiei centrale de 
control și Comisiei de arbi
traj. discuții pe marginea do
cumentelor prezentate, ale
gerea Comitetului Central, a 
Comisiei centrale de control 
și a Comisei de arbitraj.

Deschizînd lucrările, 
win Scharf, membru al 
roului Politic, secretar 
C.C. al P.C.A., a adresat 
călduros salut participanți - 
lor și reprezentanților par
tidelor frățești prezenți la 
congres.

După alegerea organelor 
conducătoare ale congresului, 
președintele partidului, Franz 
Muhri, a prezentat raportul 
Comitetului Central. Au fost, 
de asemenea, prezentate ra
poartele Comisiei centrale de 
control și Comisiei de arbi
traj.

In ședința de după-amiază 
au început discuțiile pe mar
ginea documentelor prezen
tate.

burilor de vizite și convorbi
rilor dintre președintele Con
siliului de Stat al României 
și președintele federal al Aus
triei, s-a dat o Înaltă apreci
ere rezultatelor înregistrate 
în urma acestor întilniri in 
promovarea cooperării româ- 
no-austriccc pe plan politic, 
tehnico-științific și cultural. 
Totodată, s-a exprimat con
vingerea că stadiul actual al 
raporturilor româno -austriece 
oferă un cadru propice pentru 
identificarea și punerea 
valoare a noi posibilități 
dezvoltare și aprofundare 
relațiilor bilaterale, 
rării economice și tehnic- 
în diverse alte domenii și s-a 
manifestat dorința de a se ac
ționa în comun în 
în interesul color 
poare

A avut loc. dc 
un larg schimb de păreri cu 
privire la problemele actuale 
ale vieții internaționale Sub- 
liniindti-se necesitatea parti
cipării active a fiecărui stat

rezolvarea 
confruntă 
evidențiat

Er- 
Bi- 

al 
un

mia națională, 
că pe drumul 
o etapă la alta 
tor l-a avut

Ungariei suma de 750 000 do
lari pentru continuarea reali
zării unui vast program de 
amenajare complexă a cursu
lui Tisei.

Schimburile
economice

LA BUENOS AIRES, a fost 
semnat, la 16 ianuarie, un a- 
cord, reprezentind 80 000 000 
dolari, pentru achiziționarea 
de către Cuba a unor locomo
tive. autoturisme, motoare și 
vehicule cu specific feroviar, 
produse de firma FIAT din 
Argentina.

LA SFÎRȘITUL UNEI RE
UNIUNI DESFĂȘURATE la 
LONDRA, Sindicatul mecani
cilor de locomotivă din Ma
rea Britanic a hotărît conti
nuarea grevelor perlate. Un 
purtător de cuvînt a precizat 
că sindicatul este gata să în
ceapă tratative cu conducerea 
societății căilor ferate in pro
blema revendicărilor formula
te de greviști.

romano-
iordanicne
AMMAN 18 (Agerpres). 

— Corespondență de la 
Crăciun Ionescu : Schimbu
rile economice dintre Ro
mânia și Iordania, deși sint 
de dată recentă, au înregis
trat an de an creșteri sub
stanțiale. reușind să ocupe 
locul al 13-lea în comerțul 
exterior iordanian dintr-un 
total de 54 de țări.

în anul 1974 se prevede, 
conform solicitărilor, ca vo
lumul comerțului româ
nesc cu Iordania să creas
că și să se diversifice 
mai mult, contribuind
întărirea relațiilor de prie
tenie și colaborare a Ro
mâniei cu această țară, ca 
și cu celelalte state arabe.

Și 
la

Melo-

9.00 De la Alfa la Omega 
— Enciclopedie șco
lară.

9,30 Film serial — Pis
truiatul — Reluarea 
episodului III,

10,05 Gala maeștrilor — 
Valentin Teodorian

10.35 Bucureștiul necunos
cut.

10,50 Telecinemateca (re
luare).

17,30 Telex.
17.35 Caleidoscop cultural- 

artistic.
17,55 Din țările socialiste. 
18,05 Familia.
18.35 Mari ansambluri —

Cîntece 
interpretarea 
blului “ 
jului* 
Cum vorbim 
nia noastră 
corectitudine. 
Publicitate. 
1001 de seri, 
în jurul lumii 

19,30 Telejurnal — La co
tele anului XX£. 

20,00 Cintecul săptămînii.
Bine te-am găsit !. 

20,05 Telecnciclopedia. 
20.45 Publicitate.
20,50 Film serial : Brett

și Danny.
21,40 Cind castanii înflo

resc...
Album de 
pe muzică 
Danielescu.

22,00 Telejurnal. 
22.10 Săptămînă 
22,25 Concert Sarah

ghan (I).

Redacțio și administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon; 11662.

în 
de 

a 
a coope-

și

arest sons.
două po-

asemenea.

la
care 
fost 
mun pentru succesul Confe
rinței general-europene în ve
derea edificării unor rapor
turi noi, dc largă colaborare 
intre state, pentru asigurarea 
dreptului fiecărei națiuni la 
O dezvoltare liberă, corespun
zător năzuințelor sale, fără 
nici un amestec din partea 
nimănui.

A fost evidențiată dorința 
comună de a se acționa pen
tru întărirea cursului, spre 
destindere și securitate, pen
tru triumful politicii noi. me
nită să ducă la înfăptuirea 
unei lumi a păcii, dreptății și 
înțelegerii internaționale.

După întrevedere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reținut 
pp oaspeți la dejun.

în timpul dejunului, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii .Socialiste Româ
nia și ministru) federal al (fa
cerilor externe al Austriei au 
rostit scurte toasturi.

Convorbirea și dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

problemelor 
omenirea, a 
interesul co-

Consfătuirea conducătorilor organelor 
centrale pentru preturi din țările membre 

A. E. R.ale C.
MOSCOVA 18 — Corespon

dentul Agerpres, Nicolae 
Crețu. transmite : In perioa
da 15—17 ianuarie, a avut 
loc la Moscova prima ședință 
a „Consfătuirii conducătorilor 
organelor centrale pentru pre
țuri din țările membre ale 
C.A.E.R.".

Delegația română la consfă
tuire a fost condusă de 
Gheorghe Gaston Marin, pre-

ședințele Comitetului de Stat 
pentru prețuri.

Cu acest prilej, s-a adoptat 
proiectul de regulament pri
vind funcționarea consfătuirii 
și s-a efectuat un schimb de 
păreri in legătură cu progra
mul de lucru pentru următorii 
doi ani de activitate.

Lucrările consfătuirii s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
tovărășească și de înțeleger 
deplină.

și dansuri ir 
ansam 

„Doina Gor
din Tirgu-Jiu.

- Opi- 
despre

Câlătorie

romanțe 
de Neh

sportivă
Vau-

ÎN BAZA UNUI ACORD 
SEMNAT LA BUDAPESTA, 
Organizația Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agri
cultură va pune la dispoziția

LA 
vineri, 
bienale 
Awami 
nâmînt
Iară Bangladesh.

DACCA au început, 
lucrările Conferinței 
a Consiliului Ligii 
— partidul de guver- 
dn Republica Popu-

Dezvoltarea ascendentă
a economiei naționale a R.D.G

BERLIN 18 — Coresponden
tul Agerpres. " 
transmite : La Berlin a fost 
dat publicității 
Direcției Centrale de Statis
tică privind îndeplinirea pla
nului economiei naționale a 
R. D. Germane pe anul 1973.

Producția industrială de 
mărfuri a crescut, față dc 1972. 
cu 6.8 la sută, cea mai mare 
parte a acestui spor realizîn- 
du-se pe seama măririi pro
ductivității muncii. In ansam
blu planul de creștere a pro
ductivității muncii a fost rea-

C. Varvara,

comunicatul

LOTO
La tragerea Loto din 18 

ianuarie 1974 au fost extrase 
următoarele numere :

Extragerea I:
25. 37. 75. 68. 80, 40. 56. 29 16. 

Extragerea a Il-a :
49, 15, 23, 12. 44. 1. 88, 6. 69.' 

Fond total de premii :
1 205 212 lei.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 2 
grade ; Paring — 6 grade ;

Minimele : Petroșani — 1 
grad : Paring — 7 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 58 cm.

PENTRU URMĂTOARE 
LE 24 DE ORE : Vreme in
stabilă. Cer variabil. Vor 
cădea precipitații slabe sub 
formă de ninsoare. Vînt 
slab pinâ la potrivit din sec
torul nordic.

STRASBOURG 18 (Ager
pres). — La Strasbourg s-au 
încheiat, vineri, lucrările pri
mei sesiuni din acest an a 
organului consultativ al C.E.E. 
— Parlamentul european. A- 
tenția participanților a fost

reținută în special de propu
nerile reprezentate de Pierre 
Lardinois. însărcinat, cu pro
blemele agricole în Comisia 
C.E.E., privind noile prețuri 
la produsele agricole pentru 
campania agricolă 1974—1975.

STUDENȚII OLANDEZI 
continuă acțiunile de protest 
împotriva legii în baza căreia 
s-a hotărit majorarea de cinci 
ori a taxelor în institutele 
de învățâmînt superior. Gu
vernul Olandei a fost nevoit 
să revină asupra hotărîrii 
sale inițiale, reducînd taxele 
de la 1 000 la 500 de guldeni. 
Studenții își continuă însă, 
lupta pentru anularea legii.

împotriva manifestanților au 
fost trimise unități de poliție. 
Au avut loc incidente, soldate 
cu incendierea unui autobuz 
și rănirea a două persoane.

CONSILIUL NATIONAL AL 
POPORULUI DIN REPUBLI
CA POPULARĂ CONGO a 
aprobat proiectul de lege pri
vind naționalizarea tuturor 
companiilor petroliere străi
ne din țară, anunță agenția 
MEN.

MAI MULTE EXPLOZII, 
însoțite de emanații de fum 
de culoare albă, au zguduit 
craterul vulcanului Etna din 
Sicilia. Seismografele instala
te la Catania au înregistrat 
o serie de mișcări seismice 
de slabă intensitate.

ÎN ORAȘUL ITALIAN 
NEAPOLE a avut loc o de
monstrație de protest împo
triva creșterii costului vieții.

Evoluția misiunii „Skyiab-'d^

iizat pe ministere într-o pro
porție între 100 și 106.4 la sută.

în comparație cu anul pre
cedent. au fost înregistrate 
creșteri substanțiale la ener
gie electrică, unde producția 
a sporit cu 5,6 la sută, la pro
ducția industriei metalurgice 
prelucrătoare — 14,7 la sută, 
la semifabricate din aluminiu 
— 12 la sută.

Tn agricultură, la producția 
animalieră avi fost depășite 
toate prevederile planului e- 
conomiei naționale. Față de 
1972. producția animalieră din 
sectorul de stat a crescut cu 
4,9 la sută.

HOUSTON 18 
— Vineri a fost 
trei astronauți care alcătuiesc 
echipajul celei de-a treia mi
siuni „Sky-lab" — Carr. Pogue 
și Gibson — obișnuita zi dc 
odihnă din săptămînă. Teste
le medicale au indicat o ex
celentă stare a sănătății ce
lor trei, în ciuda temperatu
rii mai ridicate în ultimele 
zile din interiorul laborato
rului.

Tot vineri, astronauții mi
siunii „Skylab-3“ au primit 
semnalul de „drum liber11 
pentru o altă săptămînă de 
zbor. Oficialități ale NASA 
au declarat că, deși nu se iă în

(Agerpresj. 
pentru cei

considerație devansarea pro
gramului in privința reveni
rii pe Pămint, aprobarea pen
tru răminerea in spațiu se 
va da totuși pentru numai cite 
un interval de o săptămînă. 
Această hotărire este valabilă, 
au precizat controlorii de zbor 
de la Houston, chiar în even
tualitatea defectării definiti
ve a sistemului de stabilizare 
al laboratorului spațial. De 
altfel, giroscopul pr. 2 a pus 
din nou probleme Centrului 
de control, pentru a doua zi 
consecutiv. Comportamentul 
acestui dispozitiv de stabili
zare a fost însă calificat drept 
o „anomalie normală1* de că
tre Houston.

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■BHHHHBBHSHHiaHBBH ■■■■■■■

sa SPORT
MOSCOVA 18 (Agerpres). 

— I..a Moscova s-a desfășurat 
meciul dintre echipele mixte 
alo U.R.S.S. și, Suediei, con- 
tînd pentru „Cupa ligii euro
pene" la tenis do masă. Intîl- 
nirea. considerată ca unul din
tre derbiurile competiției, s-a 
încheiat cu scorul de 5—2 
puncte In favoarea gazdelor.

NEW YORK 18 (Agerpres). 
— în turul trei al turneului 
internațional feminin de tenis 
de la San Francisco, jucâtoa- 
rea americană Billie Jean 
King a învins-o cu 6—1, 6—0 
pe campioana olandeză Betty 
Stove. O altă favorită a con
cursului, tînâra tenismană 
americană Chris Evert, a dis
pus cu 6—0, 6—3 de compa
trioata sa Valerie Ziegenfuss.

SOFIA 18 (Agerpresj. — La 
Sofia, în cadrul „Cupei Cam
pionilor europeni1* la volei fe
minin, s-a disputat meciul re-

tur dintre formația locală 
Levski Spartak și echipa Tat- 
ran Praga. Voleibalistele bul
gare au obținut victoria cu 
scorul de 3—0 (15—6, 15—7, 
15—8) și s-au calificat pentru 
turul următor al competiției.

OSLO 18 (Agerpres). — E- 
chipa masculină de handbal a 
Ungariei și-a continuat tur
neul în țările scandinave ju- 
cînd la Stavanger în compa
nia reprezentativei Norvegiei. 
Handbaliștii maghiari au ob
ținut victoria cu scorul de 
15—12 (6—6).

ZURICH 18 (Agerpres). — 
Astăzi, in stațiunea de spor
turi de iarnă elvețiană Saint 
Moritz, se va da startul într-o 
noua ediție a campionatelor 
mondiale de bob pentru două 
persoane. Conform programu
lui, în prima zi vor avea loc 
primele două „manșe11, urmînd 
ca celelalte două să se dispu-

te duminică. La actuala edi
ție, pentru medaliile de au» 
se întrec 13 țări : România» 
Franța, R. F. Germania, An
glia, Italia, Japonia, Canada* 
Austria, Elveția. Suedia. Spa
nia. Cehoslovacia și S.U.A* 
Printre favoriții concursului 
se numără și echipajul I al 
României, condus de cunos
cutul campion Ion Panțuru.

NEW YORK 18 (Agerpres), 
— A început turneul interna
țional de tenis de la Lakeway, 
(Texas). Campionul român Ilie 
Năstase a debutat victorios în- 
vingîndu-1 cu 1—6. 7—6, 6—4 
pe americanul Dick Stockton* 
O mare surpriză a furnizat 
englezul Mark Cox car? l-a 
eliminat în două seturi • 6—1, 
7—6 pe cunoscutul campion 
american Stan Smith. Marty. 
Riessen (S.U.A.) a cîștigat cu 
6—3, 6—3 partida susținută 
în compania lui Arthur Ashe 
(S.U.A.).
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