
PR01FTARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VA 1 Primiri la tovarășul Nicolae Ceaușescu
I Delegația Partidului Socialist Popular
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Tovarasul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, 
miercuri după-amiazâ. delega
ția Partidului Socialist Popu
lar din Danemarca, care, -la 
invitația C.C. ai P.C.R., face o
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din Danemarca
vizită de prietenie 
noastră.

Din delegație fac parte Gcrt 
Pctetscn. membru al 
tului
Jens

în țara

Executiv, Dor te 
Otto Madson și

Comitc- 
Helsted.

Trocls

Taaftkaer. membri ai C.C. al 
P.S.P.D., și Soeren Kolstrup, 
membru al conducerii organi
zației partidului din ARHUS.

La primire au participat to-

(Continuare in pag. a 4-a)

Publicistul danez Kjeld Oesterling Nielsen
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit la 23 ianuarie pe publi-

danez Kjr-ld Oesterlingcistul
Nielsen.

I.a întrevedere a participat 
tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetu-

lui Executiv, secretar ai C.C. 
al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat 
un interviu pentru Radiodifu
ziunea daneză.

a energiilor și capacităților creatoare
Pentru realizarea cincinalului inainte de termen I
Mobilizare eficientă
r

ALE

BOGAT

a-

Dintre cele 3 674 tone 
cărbune pe care colecti
vul minei Vulcan le ra
porta, pină ieri, extrase 
peste plan, I 335 aparți
neau colectivului secto
rului II.

La temelia succesului 
stau vrednicia colecti
vului și măsurile teh- 
nico-organizatorice
plicate în această lună 
Ne vom referi în 
ce urmează la 
semnificative 
intr-un singur abataj și 
la oamenii care 
cesc aici — frontalul 
stratul 13. panoul 2 
centru și la minerii 
brigada condusă 
Vespasian Cătană.

Tn prima decadă ei îsi 
realizaseră sarcina dc 
producție în proporție 
de numai 85.8 la sută- 
Incepînd cu decada a 
Il-a. linia de front pe 
care acționau a fost mă
rită zilnic cu cîțiva me
tri. astfel că la finele 
decadei recuperaseră in
tegral producția de căr
bune Testantă și rapor
tau îndeplinirea. în pro
porție de 190,1 la sută a 
sarcinilor de plan 
două decade.

Pină la finele lunii. I 
de la 75 cît a fost inlți- «
al. lungimea frontului 
va creste proporțional |
pină la 100 ml. extin- .
7Îndi*-Se astfel si raza I
de acțiune a combinei <
2K52 cu care este dotat |
frontul lor de lucru. |
Toate acestea reprezintă 
Dremise neîndoielnice a- I 
le unui bilanț bogat la

cele 
fapte 

petrecute

mun- 
din

din 
de

pe

E. M. Lonea

Depășiri 
ritmice 

Ia sectoare

Astăzi,
la Petroșani
începe etapa

finală a
concursului
profesional

Numai intr-o singură zi. 22 
ianuarie harnicii mineri lo- 
neni au reușit să obțină o pro
ducție suplimentară celei pla
nificate cu 383 tone.

Odată cu recuperarea inte
grală a restanțelor, acumulate 
pe întreaga mină în prima 
parte a lunii, organizatorii 
procesului extractiv acordă a- 
tenției sporită realizării și de
pășirii ritmice, de cit mai mul
te sectoare în parte, a sarcini
lor de plan zilnice .O dove
desc și rezultatele obținute în 
ziua amintită: sectorul IV -F 
234 tone, sectorul III -I- 138
tone, sectorul I -F 165 tone, 
sectorul II -F 24 tone și secto
rul VI -F 11 tone.

Manifestări

„Jrofeu! minerului"

A

înalt ritm de execuție
evocative
indii note

E.M. Dilja
Schimbul condus de mi

nerul Nicolae Ghcorghiță 
din brigada lui Iuliu Uyvari 
împreună cu ortacii înain
tea intrării în schimbul 2, 
plănuiesc ca în schimbul 
lor, rezultatele din abataj 
să fie mai fructuoase.

In anul in care de curînd 
ani intrat, sarcinile de plan la 
activitatea de investiții ale u- 
nităților miniere din Valea 
Jiului aparținînd Centralei 
cărbunelui Petroșani se situ
ează. în general, la nivelul ce
lor din anul trecut. In scopul 
asigurării tuturor condițiilor 
necesare realizării sarcinilor 
de plan pentru acest an s-au 
luat din timp o serie de mă
suri. .Astfel toate lucrările de 
investiții cuprinse în plan au 
asigurată finanțarea, inclusiv 
documentația de execuție ne
cesară: contractarea utilajelor 
din țară care nu necesită mon
taj este terminată practic, iar 
pentru unele utilaje cu mon
taj sînt în curs de perfectare 
ultimele contracte, un nivel 
satisfăcător prezintă și stadiul 
contractării utilajelor din im
port. Pină la sfirșitul lunii ia
nuarie se vor finaliza, cu toți 
executanții, graficele contrac
tuale. ținind seama de reali
zările fizice și valorice obți
nute în anu] trecut. Această 
acțiune prezintă foarte mare 
însemnătate atît pentru unită
țile miniere, ca întreprinderi 
beneficiare cit și pentru șan-

tierele executante ale obiecti
velor de investiții de la su
prafața minelor.

Astfel, pentru fiecare obiec
tiv în parte cuprins în plan 
se examinează din nou condi
țiile de execuție —1 asigurarea 
de amplasamente, utilaje și do-

te Investitul

cumentații — și se definitivea
ză termenele de punere în 
funcțiune ținînd seama de o 
serie de factori determinanți, 
intre care primează ca impor
tanță cerințele producției și 
posibilitățile reale de execu
ție existente. Deși aceste pro
bleme au fost analizate succe
siv în mai multe etape în

La E. M. Aninoasa

Nivel ridicat de extracție

a
pi

La încheierea zilei de 22 ianuarie co
lectivul rninei Aninoasa a avut satisfacția 
întocmirii unui bilanț deosebit de rodnic, 
materializat în depășirea planului zilnic 
d producție cu 423 tone de cărbune, ceea 
. reprezintă cel mai înalt nivel de extrac
ție înregistrat de la începutul anului. Su
tele de tone extrase peste sarcinile de 
plan provin din activitatea bună desfășu
rată în sectoarele de producție și îndeo
sebi în cadrul sectoarelor 1. IV și II.

Bilanțul operativ din dimineața zilei di 
23 ianuarie a consemnat, insă, și aportul 
substanțial adus de către personalul auxi
liar și de deservire, care a asigurat desfă
șurarea normală a activității la fronturi
le de lucru și expedierea către secția de 
preparare a cărbunelui de Ia Corcești a 
întregii cantități de producție extrasă. In 
acest sens, consemnăm priceperea și har

nicia maiștrilor de transport Ion Petres
cu, Nicolae Națu și Ioan Badovici, a mun
citorilor Nicolae Sin, Vasile Ncdcsca și 
Nicolae Manea, care au asigurat aprovi
zionarea cu vagoncte goale și materiale 
a locurilor de muncă, a culbutoriștilor 
Gheorghe Emilian, Iosif Peter, precum și 
a șefilor de schimb responsabili cu pro
ducția la funicularul de la complexul sud 
Gheorghe Tunaru, Emil Ilâbian și Nicolae 
Lăcătușu.

Ridicînd la peste 500 de tone cantita
tea de cărbune extrasă suplimentar de la 
începutul anului, minerii aninoseni își 
materializează hotărîrea de a înregistra 
rezultate superioare în muncă încă din 
prima lună a acestui an.

cursul anului trecut, acum 
re loc de fapt sinteza lor. 
seama concretizării ultimelor 
probleme. * *

In ceea ce privește sarcina 
de plan a trimestrului I, ea a 
fost stabilită și reprezintă 
pentru exploatările miniere și 
uzinele de preparare din Va
lea Jiului 22,0 la sută din pla
nul anual. Din examinarea 
condițiilor create de construc
tori, în special la Șantierul 
„Valea Jiului" al T.C.M.M.. și 
a posibilităților de execuție la 
lucrările miniere subterane e- 
fectuate în regie proprie, ca 
și din punctul de vedere al 
aprovizionării cu utilaje, re
zultă că sarcinile pe trimestrul 
I a.c. pot fi depășite atingîn- 
du-se realizări de 24-25 la su
tă din planul valoric anual. 
Pentru atingerea acestui nivel 
vor trebui mobilizate toate 
forțele și capacitatea de mun
că ale colectivelor de investi
ții.

O sarcină importantă în a- 
cest început de an. atît pentru 
beneficiari cît și pentru con
structori. este aceea de a li
chida restanțele acumulate in 
anul trecut și care condițio
nează punerea în funcțiune a 
unor lucrări de investiții. Co
respunzător eșalonării lucră
rilor prin grafice rezultă că 
în trimestrul I a.c. trebuie re
cepționate și puse în funcție 
la T.C.M.M. șapte obiective la 
secția din Valea Jiului a I.R.E. 
Deva șase, iar la lotul din 
Vulcan al LE. .Sibiu patru o- 
biective. In acest scop trebu
ie. in primul rînd, ca șantie
rele de construcții să-și con
centreze forțele umane, teh
nice și materiale pentru termi
narea acestor lucrări, iar în 
a| doilea rînd. unitățile bene
ficiare, respectiv exploatările 
miniere, să predea la montaj 
— pretutindeni unde este ca
zul — ultimele utilaje și apa
rate și să se acorde sprijin 
constructorilor prin rezolvarea

La Casa de cultură din Pe
troșani, astăzi, la ora 18, în sa
la mică, formația de teatru de 
amatori susține recitalul „Uni- 
re-n cuget și-n simțiri". Vor ii 
prezentate pagini antologice 
din creația literară rn care s-a 
oglindit memorabilul 24 Ianu
arie 1859 — Ziua Unirii.

★
în sala de lectură a 

cultură din Petroșani, 
literar-

Aseară, 
Casei de 
a avut loc un montaj 
muzical închinat Unirii. După 
prezentarea expunerii „Unirea 
Principalelor — moment de 
răscruce în istoria poporului 
român“, biblioteca, elevii și ca
drele didactice de la Școala ge
nerală nr. 4 au organizat acest 
moment artistic.

★
Recent, la Grupul școlar mi

nier din Lupeni a avut loc o 
acțiune prilejuită de manifes
tările legate de aniversarea a 
115 ani de la înfăptuirea actu
lui Unirii. In acest cadru ele
vii au audiat referatul „Unirea, 
națiunea a fâcul-o", prezentat 
de prof. Virgiliu Murgu, direc
torul școlii, după care s-au pre
zentat montaje literar-muzicale 
cuprinzînd recitări și cîntece 
patriotice cu tematică legată 
de mărețul eveniment.

7?

Foto : Ion LICIU

Astăzi și miinc, in orașu! 
Petroșani se desfășoară faza 
finală a concursului profesio
nal „Trofeul minerului", or
ganizat dc Comitetul Centra’ 
al Uniunii Tineretului Co
munist. Uniunea Sindicateloi 
din întreprinderile miniere 
petrol și geologie și Minis
terul Minelor. Petrolului ș’ 
Geologici. Ajunsă la a doua 
ediție, această manifestare 
este reprezentativă pentrv 
procesul ridicării calificări 
și a) perfecționării profesio
nale în care sint integraț 
toți cei care muncesc in in
dustria minieră. Tehnica ș- 
tehnologiile moderne deter
mină această atitudine care 
e atît de specifică în Valea 
Jiului.

In sala mică a Casei dc 
cultură din Petroșani arc 
Ioc astăzi. Ia ora 8,30. des
chiderea festivă a concursu
lui „Trofeul minerului" la 
care participă cei mai pre
gătiți tineri din țară, selec
ționați în exigentele etape 
anterioare. Programul primei

ziie continuă cu proba scri
să (ora 10, Ia Institutul de 
mine), o consfătuire a tine
rilor mineri participant (ora 
10. la sala de ședințe a C.C.P.) 
și un spectacol festiv (ora 
19.30. în sala Casei de cul
tură) prezentat in cinstea 
participanților de către, an
samblul artistic al Comite, 
'ului municipal U.T.C. Deva

Vineri, în ziua a doua a 
concursului, va avea loc o 
vizită de documentare asu
pra tradițiilor miniere 
muncitorești la Muzeul mi
neritului și în localitățile 
municipiului iar după-amia- 
ză, de la ora 17, în sala de 
spectacole a Casei de 
ră va avea loc proba 
a concursului la care 
prezent și cunoscutul 
minator dr.

La consfătuirea 
mineri vor 
din conducerea C.C.P. 
exploatărilor miniere

și

cultu- 
orală 
va fi 
exa- 

Mihai Florea.
tinerilor 

participa cadre 
și a 
din
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act al
♦ 24 Ianuarie

U N II
voinței națiunii

străvechi de
ni re.

♦ Ideea de
țională la români.

♦ Din presa vremii.

A

moment epocal in 
poporului

unitate na

Prin cantinele minelor Petrila, Vulcan, Paroșeni, Lupeni și Uricani

Dacă ați veni mai des și pe... neanunțate!“
K

Din nou, prin scrisori și telefoane, insistente, am fost solicitați să descindem - „mă
car in treacăt", ni se cerea - prin cantinele miniere. Și, ca de obicei, am acceptat cu 
plăcere „invitația". Am interceptat, deci, ca și pină acum, prompt, chemarea celor ce s-au 
obișnuit să vadă mereu in mijlocul lor „brigada de intervenție** a redacției și ne.am 
deplasat, in primul rind, acolo unde... eram mai cu nerăbdare așteptați. Adică, in canti
nele exploatărilor miniere Petrila, Vulcan, Paroșeni, Lupeni și Uricani. In afara „păsu
rilor" oamenilor, a celor ce servesc zi de zi masa in aceste cantine, am consemnat, in 
raidul de azi și observațiile noastre, convergente sau laterale... De data aceasta, in 
plus, am promis tuturor celor cu care am stat - în treacăt, sau timp mai îndelungat - 
de vorbă, că vom reveni. Și-o vom face... ori de cite ori va fi nevoie. Pentru că, pe alo
curi, cei răspunzători de bunul mers al treburilor in aceste cantine, simt, se pare, încă 
vizibil nevoia... „împunsăturilor" critice stimulative. Despre toate acestea, in cele ce ur
mează...

Gheorghe Pop : „Vom pune 
însă toate treburile la punct. 
Am dori să auziți numai și nu
mai de bine despre cantina 
noastră".

Și noi. așișderea !

„Servirea e 
ireproșabilă!“

Constantin DANILA, 
tehnician — E.M. Aninoasa

Ing. Gheorghe DAVIDESCU, 
șef serv, lucrări miniere — 
investiții. Centrala cărbunelui 

Petroșani

La ora cînd am poposit în 
cantina E.M. Paroșeni, in sala 
de mese nu erau dccît doi a-

DETECTOARE

DEPOZITARE
INTERMEDIARA

Centrala de poștă 
telecomunicații ( 
municipiul 
va cunoaște. în cursul 
acestui an, o serie de 
noi perfecționări in 
servirea populației- 
Printre altele. va fi 
scurtat termenul de 

arcurs al trimiterilor 
oștale, în special în 
■ctoarelc periferice, 
plîrindu-se sistemul 
nodern al depozitări
lor intermediare.

i și 
din 

Petroșani

La întreprinderea 
udețeană de gospodă

rie comunală și loca
li vă a fost constituită 
o echipă specializată, 
recent dotată cu noi a- 
parate moderne de de
tectare de Ia suprafa
ță a defecțiunilor din 
conductele îngropate, 
care, îd curind. va tre
ce la... lucru. Vor fi 
verificate și toate re
țelele de apă din Va
lea Jiului, in vederea 
înlăturării oricăror de- 
'iciențe

tiști ce alcătuiesc for
mația -Mixt armonic" 
din cadrul clubului 
sindicatelor Vulcan a 
prezentat al treilea 
spectacol compus din 
muzică și momente ve
sele intitulat ..Iarna 
pe portativ*. Bucurin- 
du-se de succes in fața 
publicului la Vulcan, 
spectacolul urmează 
să fie prezentat și pe 
celelalte scene ale clu
burilor sindicatelor 
din municipiu.

4 desprăfuitoare ume
de la tobele dc uscare 
a cărbunilor destinat 
briehetării. Aceste deS- 
prăfuitoare vor avea 
un rol însemnat in 
combaterea poluării fl
erului. iar praful de 
cărbune captat. prin 
intermediul decantoa- 
relor. va reintra în 
circuitul de flotare, 
contribuind la spori
rea procentului de 
cuperare.

re-

101

..IARNA PE 
PORTATIV'

Grupul de soliști 
vocali șj instrumen-

PENTRU COMBATE- 
POLUARII AE

RULUI
REA

„CARAVANA 
MELODIILOR"

cerlul-spectacol de 
muzică ușoară „Cara
vana melodiilor". La 
acest spectacol își vor 
da concursul apreciate
le cîntărețe de muzică 
ușoară. Dida Drăgari, 
Angela Similea și No
rina Alexiu, acompa
niate de cunoscuta for
mație vocal-instrumen- 
tală „Mondial". Pre
zentarea și momentele 
vesele aparțin talenta
tului Radu Zaharescu.
Spectacolele vor 
loc de la orele 17

curînd. la prepa- 
cărbunelui din

In 
rația 
Petrila, se vor monta

In ziua de 29 ianua
rie a.c. pe scena Casei 
de cultură din Petro
șani, va avea loc Con-

așa
— una caldă, una 
mai explicit expri

mași la cantina 
Vulcan.

...Adică 
rece ! Sau, 
mîndu-ne. 
Exploatării miniere
în ce privește calitatea, este 
cînd bună. cînd... mai puțin 
bună. In general, abonații 
permanent i sînt mulțumiți 
(Marin Croitoru. miner : „De 
trei ani servesc masa aici. E 
bună, e consistentă, n-am re
proșuri !“) Obiecții, cînd to
tuși vine vorba despre așa ce
va. se mai găsesc. Și nu puți
ne. Să ni le reamintim, con
densate. „Cîteodată, felul II, 
în special varza și ardeii uni- 
pluți, conțin un surplus nedo
rit de sare" (Costică Năstase, 
de la T.C.H.. șantierul 3 : Mi
hai Cîrvan de la E.M. Vul
can) ; „Nu oricind piinea e 
de bună calitate ; e de neîn
țeles alternanța între un me
niu excelent și altul......oareca
re" (Samson Arsenic, cons
tructor). Unele opinii sînt în
să ceva rnai categorice și, sus
ținute fiind cu fermitate, con
ving : .,Să nu exagerăm. Min-

carea e potrivită. E mult 
pentru mai bine. Dacă ne-ați 
vizita mai des, v-ați convin
ge. Do ce să spunem că totul 
e formidabil, cînd nu e chiar 
așa ?" (Mihai Fecioru, E.M. 
Vulcan). Vizităm bucătăria. So 
trebăluieștc de zor aici. Bucă
tăreasa șefă. Elena Florean, 
ne prezintă meniul. Bun ! Ne 
îmbie să gustăm. O facem și... 
pe asta ! Ciorba de fasole us
cată e excelentă. Friptura cu 
cartofi prăjiți, de asemenea. 
(„Azi, intr-adevăr, a fost o 
masă foarte bună* — ne con
firmă aprecierile constructorul 
Ion Morărașu). Sala de mese, 
nu prea curată in acea zi pe 
jos, e totuși frumos întreținu
tă. Dacă unii abonați n-ar 
mînca la mese, cu căciuli, fe
suri și pălării pe cap, parcă 
impresia de ansamblu ar fi 
mai favorabilă ! Așa însă... 
Cînd observațiile se adună, e 
clar că în general mai e... de 
lucru. De aceeași părere este 
și responsabilul cantinei,

V. TEODORESCU 
I. ȚABREA 

i 
(Continuare în pag. a 3-a)
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voințe
24 Ianuarie 1859 - moment epocal 

în istoria poporului român

/

Ideile unității naționale, a 
nu< pendenței și a dreptului 
mprescriptibil ca fiecare na
țiune Să-și croiască viața du
pă propria-i voință s-au a- 
firmat tenace de-a lungul is
toriei patriei noastre. 24 ia- 

/m.i unirii.
la care se împlinesc astăzi 
115 ani. este un moment 
strălucit, epocal în acest pro
ces de formare a statului 
nostru, a României de azi. 
In acest eveniment de pioa
să aducere aminte ne regă
sim mereu aspirațiile noas
tre către progres. Ideea uni
rii s-a consolidat cu argu
mente de neînlâturat de-a 
lungul istoriei prin contri
buția cronicarilor, a lui Di- 
mitric Cantemir, a cărtura
rilor Școlii Ardelene și a re
voluționarilor pașoptiști, 
pentru ca in al patrulea de
ceniu al secolului al XlX-lea 
sâ devină o preocupare per
manentă. râspunzind unor 
necesități obiective ale pro
cesului de dezvoltare istori
că a societății. Pentru unire 
au militat cu devotament Mi
hail Kogălniceanu. Vasile A- 
lecsandri. Costache Negruz- 
zi. Alexandru Ioan Cuza. 
Vasile Mălinescu, C. A. Ro- 
setti, Dimitrie Bolintineanu. 
Cezar Bolliac, Nicolae Orâ- 
șanu, Nicolae Bălcescu. frații 
Golești, fiind o cauză a între
gului popor.

Unirea Moldovei cu Țara 
Românească a fost rezulta
tul voinței și luptei poporu
lui. Acest adevăr se desprin
de din desfășurarea eveni
mentelor, mai ales după 1856 
cind această luptă a luat o 
amploare fără precedent. 
Gazetele vremii — „Steaua 
Dunării". „Concordia", „Ro
mânul" — erau tribune prin
cipale de propagandă unio
nistă, s-au format comitete 
centrale ale Unirii, comitete

Mihail Kogălniceanu

Unirea a fost idealul dintot- 
deauna al românilor, cuvintul 
Unire a fost scris dintotdeau- 
na pe steagurile care au flu
turat in bătălii, din noaptea 
Evului mediu și pină in zile
le implinirii. Pe steagul lui 
lancu de Hunedoara, pe al lui 
Ștefan cel Mare și al lui Mi
hai Viteazul, pe steagul neui- 
taților pașoptiști pe mătasea 
căruia Bălcescu o scris cu via
ța sa : „dreptate, frăție, uni
tate".

In timpuri de robie și dezbi. 
nare silită românii n-au uitat 
că sînt toți dintr-un neam și 
nici o graniță, nici un munte, 
nici o apă nu i-au putut opri 
pe baciul moldovean, pe cel 
ungurean și pe cel vrincean să 
se intîlnească și să-și păstreze 
nezdruncinată încrederea.

Ei și-au plins dezbinoreo 
prin glasul cărturarului arde
lean „nu-i de vina noastră 
ce-i de vina celui ce-au răs
firat rumânii printr-alte țări" 
și prin glasul cronicarului mol

In 1859 se puneau bazele 
statului național român ca 
formă de organizare politi
că, economică, socială a co
munității din nordul Dună
rii. Dar actul Unirii nu a 
fost lipsit de o dispută de i- 
dei începută mai întîi de
cronicari care încercau să
discute neamul românesc și 
originea sa comună, indife
rent în care parte a Carpați- 
lor s-ar afla. Și istoria ne o- 
ferâ și un exemplu practic 
de unire înfăptuită la 1600 d<. 
Mihai Viteazul care reușeș
te să alăture pentru scuri 
timp (mai — septembrie) Ța
ra Românească, Moldova ș 
Transilvania. In momentul 
respectiv Unirea nu era po 
sibilâ datorită relațiilor eco
nomice și sociale de tip feu
dal, abia in secolul al XIX- 
lea, cind, o dată cu dezvol
tarea forțelor de producție, 
conștiința unității devine fe
nomen de masă, se vor for
ma condiții prielnice 
tru realizarea acestui 
scump al românilor.
de la 1 600 rămine 
prin faptul că a fost 

pen- 
vis 

Actul 
măreț 
un e-

pe județe și ținuturi, erau e- 
laborate materiale convingă
toare. aveau loc numeroase 
întâlniri. Poetul Vasile A- 
lccsandri scria in acei ani 
pâtrunzătoarea ..Hora Uni
rii" (publicată în „Steaua 
Dunării". în 9 iunie 1856) în 
care spunea : „Mâi muntene. 
mâi vecine / Vino să te 
prinzi cu mine Și Ia viață 
cu unire . Și la moarte cu-n- 
frâțirc / Undc-i unul, nu-i 
putere / La nevoi și la dure
re Unde-s doi, puterea creș
te / Și dușmanul nu sporeș
te !/. Toate acestea au cre
at o atmosferă generală u- 
nionistâ. cauza fiind apărată 
și in contextul internațional 
al timpului.

Reluarea activității Adu
nărilor ad-hoc. în septembrie 
1859, ia Iași și la București, 
au prilejuit dezbateri în ca
ro s-a manifestat o puterni
că forță și coeziune a mișcă
rii unioniste, o demonstrație 
a voinței poporului român 
de a-și fauri statul său na
țional. In octombrie 1857 ce
le două adunări au adoptat 
hotărîri asemănătoare in e- 
sență, care cereau energic U- 
nirea Principatelor Române 
intr-un singur stat sub nu
mele România, respectarea 
drepturilor, autonomiei și 
neutralității acestui stat. Po
ziția țărănimii, întrutotul fa
vorabilă Unirii, era repre
zentată cu înțelepciune de 
luptători ca Moș Ion Roată 
din ținutul Putnei care făcea 
cunoscută tragica viață a lo
cuitorilor de la sate.

Faptul că actul Unirii a 
fost voința și lupta poporu
lui reiese din desfășurarea 
precipitată a evenimentelor 
după conferința celor 7 pu
teri care hotărăsc pentru fi
ecare principat un domn, 
guvern și adunări legislative 
proprii, neindeplinind dorin
ța fundamentală a români

IDEE A DE UNITATE NAȚIONALA

formării 
Și da- 

cronica-

xemplu și pentru că a deve
nit un simbol al aspirațiilor 
poporului român spre unita- 
te națională.

Din lipsa unei personali
tăți de talia lui Mihai Vi
teazul, încercări practice de 
unire nu au mai existat, in
să începe o luptă de idei, 
menită să fundamenteze teo
retic necesitatea 
statului național, 
că In perioada 
•ilor (Grigore Ureche, Mi
ron Costin, I. Neculce), afir
marea ideii unității nu a- 
vea și un solid fundament 
■conomic și social, începînd 
■u epoca iluminismului tran
silvănean, a corifeilor Școlii 
\rdelene, dezvoltarea capi
talistă a societății românești 
favorizează râspindirea

■ onceptelor unității. Nu tre
buie sâ ne scape din vedere 
faptul că în tot acest timp 
poporul nu a încetat să-și 
manifeste atașamentul față 
de ideea originii comune si 
a posibilității realizării sta
tului național.

începînd cu a doua jumă
tate a secolului al XVIlWea, 

lor. In 5 ianuarie 1859. adu
narea electivă de la Iași a 
ales ca domn pe colonelul 
Alexandru Ioan Cuza, revo
luționar pașoptist, unionist 
înflăcărat. Era un triumf al 
ideilor democratice despre 
care Vasile Alecsandri scria: 
..Bucuria a fost atît de spon
tană. atit de mare, incit 3 zi
le populația Iașilor s-a lăsat 
in voia adevăratelor nebunii. 
Mase de oameni, purtind tor
țe și pancarte alegorice, lu
minate, străbâteaua străzile 
strigind „Trăiască domnul!". 
Iar Mihail Kogălniceanu spu
nea la depunerea jurămîntu- 
lui: „Alegîndu-te pe tine în 
țara noastră, am voit să a- 
râtăni lumii ceea ce toată 
țara dorește: la legi nouă, 
om nou..."

Conștiința unionistă era 
prezentă și în Țara Româ
nească în care reacțiunea e- 
ra mai puternică. In 22 ia
nuarie 1859. adunarea electi
vă de la București își începe 
lucrările. Mii de oameni se 
adunaseră în fata clădirii, 
erau tăbăcari. măcelari, me
seriași, negustori, țărani din 
județele Ilfov și Dîmbovița, 
elevi. Un martor ocular scrie: 
„Poporul nu mai prezenta o 
adunare de oameni, ci o ma
re vie ale cărei valuri abia 
se puteau mișca și care ame
nințau să năvălească, pe uși 
și pe ferestre, în cameră, ca 
să-și susțină drepturile și 
principiul său“. In această 
atmosferă, sub presiunea 
maselor populare, în noaptea 
de 23/24 ianuarie 1859 depu
tății partidei naționale au 
hotârit. la hotelul „Concor
dia" să propună adunării ca 
domn al Țării Românești pe 
Alexandru Ioan Cuza. In 24 
ianuarie, la pra 11, a fost 
propus de către deputatul

Visul străvechi de Umre

dezvoltarea economică de tip 
capitalist a țărilor române 
începe să dea primele sale 
semne. Odată cu formele a- 
ccstea incipiente apare și 
clasa socială care este inte
resată în cel mai înalt grad 
de realizarea statului națio
nal. Elementele definitorii 
ale unei națiuni (comunita
tea de limbă, teritoriu, via
ță economică și factură 
psihică care s-au dezvoltat 
pînă acum') dovedesc o uni
tate a țârilor române ce se 
cer a fi integrate într-un 
stat unitar. Principala i- 
dee privind națiunea ro
mână și unitatea sa. rămînea 
pentru cei care scriau în a- 
cele vremuri tot originea co
mună daco-romanâ. Ceea ce 
îi deosebește de cărturarii e- 
pocii feudale este dorința 
realizării practice a unității 
iar foarte mulți vor reuși să 
participe efectiv la marea 
încercare din 1859.

Corifeii Școlii Ardelene, in 
cărțile scrise pentru a lumi
na poporul, pentru a le da 
românilor multă speranță, 
caută să dezvolte istoria nea- 

Vasile Bocrescu și acceptat 
in unanimitate, sub presiu
nea voinței poporului. Se re
aliza. astfel, un vis nutrit su
te de ani — Unirea Moldo
vei cu Țara Românească.

Proclamarea a declanșat 
o puternică explozie de entu
ziasm, se cînta și se juca 
„Hora unirii", răsunau din 
inii de piepturi strigătele 
„Trăiască Unirea „Trăias
că România, mare și nedes
părțită !** In 1862, Mihail Ko
gălniceanu spunea „Unirea, 
națiunea a făcut-o“. „Primul 
și hotărîtorul pas spre unifi
carea statală l-a constituit u- 
nirca Moldovei cu Țara Ro
mânească în ianuarie 1859 
—. spunea tovarășul Nicolae 
Ccaușeseu in 29 noiembrie 
1968 la sărbătorirea semi
centenarului Unirii Transil
vaniei cu România. Victoria 
remarcabilă a maselor de 
țărani, meșteșugari, lucrători 
și tîrgoveți, a cărturarilor 
progresiști și patrioți. Uni
rea Principatelor a repre
zentat actul care a pus ba
zele statului național român 
modern. Ea a avut un pu
ternic ecou și in Transilva
nia, întărind conștiința uni
tății naționale a maselor 
populare din această provin
cie, stimulind lupta lor pen
tru uniro cu țara".

Unirea a fost începutul u- 
nei etape noi în dezvoltarea 
istorică a poporului român, 
urmată de o serie de refor
me structurale care au con
tribuit la progresul țării, fi
ind o premisă a cuceririi in
dependenței. La 24 ianuarie 
1859, acum 115 ani, s-au pus 
bazele României moderne, 
s-a săvîrșit. prin voința po
porului, un act esențial pe 
drumul unității naționale.

T. SPATARU

dovean au spus tuturor să știe 
că „rumânii, ciți sâ află lo
cuitori la Țara Ungurească și 
la Ardeal și la Maramureșu, 
de la un loc sintu cu moldo
venii și toți de la Rim să 
trag".

Și au trecut ani, au trecut 
decenii, au trecut secole, dar 
nădejdea a rămas neclintită. 
Iar cind vintul răzvrătirii a zgu
duit bătrina Europă, prin gla
sul poetului ei au vestit: „Lu
mea veche se prăbușește și pe 
a ei dărâmături slobozenia se 
înalță*' și ou chemat pe toți 
cei de la Dunăre, și pină din
colo de Carpați la „Unire 
strinsă... astfel ca toți să stea 
pentru unul și unnl pentru 
toți".

Și atunci toți și-au dat mi
nă cu mină iar istoria a scris 
in paginile ei: 24 ianuarie 
1859 - 1 decembrie 1918 -
trepte ale Unirii, trepte ale 
împlinirii unui vis milenar, 
trepte ale înălțărilor viitoare.

Corneliu RADULESCU

mului românesc și o scriu 
așa cum făcea Gh. Șincai în 
„Hronica românilor" fără a 
uita nici unul din cele trei 
teritorii românești, vrînd să 
dovedească și originea co
mună și necesitatea scrierii 
unei istorii unitare a unui 
singur popor. Ion Budai-De- 
leanu în „Introducere isto
ricească'1, combătîndu-i p< 
toți acei care neagă unitatea 
poporului român, arată că 
..neamul românesc face în 
Dacia o nație de frunte din
tru mai multe milioane alcă
tuită..."

T. Vladimirescu, reprezen
tând o altă etapă, nu se sfi- 
ește să vehiculeze ideea în
trajutorării frățești pentru 
dobîndirea drepturilor am
belor principate iar mișcarea 
sa antifeudală și antiotoma- 
nâ a stîrnit și peste Carpați 
un puternic ecou. Nu este 
inoportun sâ arătăm și alto 
acțiuni practice care vizat) 
colaborarea ca simbol al u- 
nitâții naționale: conspira
ția republicană românească 
din Transilvania și Banat 
ne arată o colaborare efec-

Alexandru loan Cuza

DIN PRESA VREMII
„...Facem chemare la toate simțimintele nobile, la toate 

inimile generoase ; îndemnăm pe toți a se aduna impregiurul 
stindardului pe care e scrisă deviza : UNIREA ROMANILOR,

Numai uniți vom putea înainta, vom putea izbuti în 
ziua luptei. Poate că această zi nu e așa depărtată...

....Pentru aceasta se cere o îndoită energie de acție și 
de propagandă. Pentru ceea ce privește acția, lăsăm celor mai 
vechi, mai înțelepți și mai experimentați misia de a o or
ganiza. Le aducem numai aminte că nu e așa anevoie de a 
face o revoluție pe cit e anevoie de a o ține, de a o înrădăci
na, de a o face să triumfe pentru totdeauna".

(„Junimea română", an. I, 1851, nr. 1 din mai)

„Facem cunoscut compatrioților din toată Rumânia că 
scopul aceștii publicații este d-a ridica o tribună dupe care 
fiecare rumân să poală spune in toată libertatea ideile și 
credința sa. Noi credem că numai prin amestecul, prin fre
cătura, prin frămîntarea și lupta ideilor poate ieși unitatea, 
unirea și frăția cea mai deplină și cea mai temeinică".

(C. A. ROSETTI, „Republica rumânâ", publicație a- 
părută la Paris în noiembrie 1851)

„Dorințele întregului popor român gîndim că se concen
trează astăzi in patru mari articole, care sînt : păstrarea nea
tinsă a dreptului nostru de autonomie, concordia principate
lor și domn ereditar, guvernul constituțional cu o cameră a- 
leasă din toate clasele societății noastre, nimic mai mult, ni
mic mai puțin din acestea (.„.,.)

....Sperăm că vom putea saluta, cu entuziasm și fericire, uni
rea tuturor claselor societății noastre, în favorul binelui ge
neral și al mîntuirii unora din cele mai frumoase țări ale Ră
săritului".

(„Timpul", an. I, 1857, nr. 20 din 25 februarie*)

Sosirea domnitorului Cuza la deschiderea adunării 
deputaților. 29 Februarie — 12 Martie i860

LA ROMÂN!
tivă intre cele trei regiuni 
românești iar mișcarea lui 
I. Cîmpineanu discută posibi
litatea unei patrii independen
te pentru toți membrii risi
piți ai națiuni române. Apoi 
nu trebuie sâ uităm prezen
țele de ani întregi ale pro
fesorilor transilvăneni în 
Țara Românească sau a 
muntenilor în Moldova și in
vers, prezențe care lărgesc 
baza socială a luptătorilor 
pentru unire. Apoi sînt cu
noscute din această vrem< 
contactele dintre fruntașii 
politici ai țărilor române ca
re au avut drept scop cu
noașterea realităților social- 
economice și posibilitățile 
luptei comune.

Anul 1848 reprezintă apo
geul afirmării conștiinței na
ționale. In cele trei teritorii 
românești a răsunat cînte- 
cul unității. Moldovenii în 
-Prințipiile noastre pentru 
reformarea patriei" 
. Unirea Moldovei și 
hiei într-un singur stat nea- 
tirnat românesc". Tn Țara 
Românească, publicația
„Pruncul român" îndemna 

cereau 
Vala-

pe molodveni să răstoarne 
tirania pentru ca „nația ro
mână să alcătuiască un stat, 
un singur popor de frați", 
iar transilvănenii au cerut 
răspicat Ia Blaj unirea cu 
Țara. 1848 a fost anul care 
a demonstrat că românii sînt 
un glas în problema unită
ții iar Mihail Kogălniceanu 
arăta că unirea Moldovei cu 
Țara Românească trebuie să 
fie „cheia de boltă" a viito
rului edificiu național, fâră 
să-l uităm pe Nicolae Băl- 
cescu care privea unirea 
Moldovei cu Țara Româneas
că ca fiind o primă etapă In 
realizarea unirii depline a 
românilor.

Lupta politică și diploma
tică dusă de generația de la 
1848 va face posibil actul de 
la 24 ianuarie 1859, act în
făptuit de poporul român, ca 
model al forței maselor și 
ca început al visului de vea
curi al românilor, vis care 
nu a reușit la 1 600, dar s-a 
împlinit la 1 decembrie 1918.

Prof. Mircea BARON

fi
In Editura politică

au apărut:
IN COLECȚIA „PROBLEME ALE ORGANIZĂRII 

ȘI CONDEI ERII ACTIVITĂȚII POLITICE ȘI ECONO- 
MICO-SOC I\I.l •

Suia „In sprijinul organizațiilor dc partid" 
Paul Radovan Răspunderea unitară In conducerea ac
tivității dr partid și do slat
Nicolae G. Roman Spirit ■ i'or. exigența, combativi 
tatea — atribute ■ •■uti- 1 ale activității organizațiilor 
de partid

s< ria „In sprijinul unităților economice" 
Ion Iliescu Capacitățile d< producție și căile utilizării 
lor eficiente

Ștefan Crlshscu
Cornel Iuga Consiliile de control muncitoresc ,.i comisi 
ile pe domenii in sprijinul îmbunătățirii activității eco
nomice și socialo a întreprinderilor

Seria „Iii sprijinul organizațiilor dc tineret" 
Aurel Drăguț Integrarea profesională a tineretului

colecția „i-aurirea societății socialis
te MULTILATERAL DEZVOLTATE"

Seria „Filozofie**
Dumitru I. Mazllu Evoluția vieții do stat in România 
în etapa actuală

Seria „Etică"
Ioan Grigoraș Libertatea și responsabilitatea morală in 
condițiile socialismului

COLECȚIA „PROBLEME INTERNAȚIONALE" 
Marțian Niciu Rolul O N U. în promovarea principiilor 
dreptului internațional în relațiile dintre state

COLECȚIA „DEZBATERI IDEOLOGICE" 
Gh. Vlăduțescu Spiritualism și fideism in filozofia con
temporană

COLECȚIA „FILE DE ISTORIE"
Gh. Ștefan Formarea poporului român și a limbii sale 
Augustin Dcac Caracterul participării României la pri
mul război mondial
Ion Iacoș Partidul muncitorilor din România in viața 
social-politică a țării (1893—1910)

Se apropie timpul cind se vor împlini 25 de ani de cind 
au fost înființate primele detașamente de pionieri din țara 
noastră. Printre purtătorii cravatei roșii de atunci s-a numă
rat și tovarășa Elvira Kinsky, fostă elevă la Școala generală 
nr. 1 Vulcan, in prezent invățâloare fruntașă la aceeași uni
tate școlară.

— V-aș ruga, tovarășa în
vățătoare, să-mi spuneți cum 
vă mai amintiți ziua intrării 
dumneavoastră in pionicrie.

— Era în mai 1949. Nu-mi 
amintesc dacă era o zi fru
moasă din punct de vedere 
meteorologic, dar sufletește 
era una dintre cele mai mi
nunate zile pe care le-am 
trăit pînă atunci. Pe scena 
clubului din oraș, nouă, ce
lor aleși dintre elevii singu
rei școli din Vulcanul de 
pe atunci, ne-a fost legată la 
gît cravata roșie de pionier, 
roșie ca fețele noastre cu
prinse de mîndrie și emo
ție. Erau de față reprezen
tanți ai comitetelor de partid 
și U.T.C. Vulcan și Petroșani, 
cadre didactice, colegi mai 
mari și mai mici, părinți 
martori ai acestui moment 
însemnat din viața școlarilor 
întregii țări.

— Ce i-a caracterizat pe 
pionierii generației dumnea
voastră?

— încrederea în forțele 
proprii, modestia, silința la 
învățătură, dragostea pen
tru muncă.

— Prin ce se impuneau 
acțiunile pionierești?

— Prin amuloare și fast. 
Impresionau în mod deose
bit jocurile de tabără. De 
fapt, asistam și participam 
la spectacolul artistic și la 
marele spectacol al focului. 
Aveau loc, deci, numeroase 
excursii în natură, se orga
nizau, dc asemenea, întîlniri 
cu pionieri din alte localități 
ale Văii Jiului — Lupeni, 
Petroșani, Aninoasa.

Acțiuni; de muncă patriotică 

rodnică
In cursul săptămînii trecu

te maiștrii Nicolae Bâdescu și 
loan Bumbac, împreuna cu e- 
lectricianul Ladislau Vereș, 
lăcătușii Dumitru Zaharie, 
loan Zaharia, Adrian Butariu 
și alți cîțiva ortaci ai acesto
ra au organizat o acțiune de 
muncă patriotică în subteran, 
în perimetrul blocului nr. 3 
din sectorul I al E.M. Uricani, 
recuperind 53 armături TH-6 
din galeriile aflate în retrage
re în urma exploatării stratu
lui de cărbune.

— După cite știu ați lucrat 
cu pionierii încă din primii 
ani ai organizației.

— Da, am fost instructoa
re superioară salariată doi 
ani. din anul 1955, la ace
eași școală unde am devenit 
pionieră și unde. apoi, m-am 
întors ca învățătoare. Printre 
pionierii mei de atunci se 
afla și colega mea de astăzi, 
învățătoarea Elvira Rădu- 
lescu.

— Cum vedeți munca pio- 
ncrească de azi, dacă vreți, 
comparativ chiar ?

— Este mai bogata in con
ținut și formă, mai com
plexă, mai organic legată 
de viața școlară și, în același 
timp, lucru ce mi se pare 
foarte important, urmărește 
manifestarea individualită
ții pionierului, cultivîndu-i 
inițiativa, conturîndu-i per
sonalitatea.

— Acum, în anul marii 
sărbători, fiind învățătoare 
la clasa I-a n-aveți pionieri. 
Regretați acest fapt ?

— E specificul mur 
noastre ca din patru ani cit 
lucrăm cu copiii, unul să 
treacă fără pionieri, așa cum 
mi se m’*‘ acum
Mi-ar fi plăcut sâ fiu și azi 
comandantă, dar mă simt 
încă apropiată de pionierii 
clasei a V-a A de care abia 
m-am despărțit. Bucuriile 
lor le împărtășesc și eu.

Intr-adevăr bucuriile lor 
sînt și ale fostei învățătoare 
și comandantă Elvira Kinski, 
îndrăgită de foștii elevi, sti
mată de colegi.

Mircea MUNTEANU

Armăturile recuperate au 
fost scoase la orizontul 500 și 
distribuite sectorului II pen
tru refolosire la susținerea lu
crărilor de pregătire. Prin re
cuperarea celor 53 de armă
turi TH-6, grupul de partici
pant la acțiunea de muncă 
patriotică a adus exploatării 
o economie de 63 600 lei.

Ilie COANDRAȘ, 
subredacția Uricani
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Jocul păgubitor de-a angajarea

și reangajarea
Un referat scurt. lapidar. 

„Vă facem cunoscut câ dato
rită absentelor nemotivate vi 
s-a desfăcut contractul de 
muncă in conformitate cu pre
vederile articolului 130. liL.ro 
i din Codul muncii’*. Cu a- 
ccasta. relațiile dintre fostul 
angajat și întreprindere, înce
tează și. .. urmează o nouă an
gajare. Cum In mina Livezeni 
in cursul anului 1973. absen
țele nemoiivate de la lucru au 
generat multe asemenea refe
rate. considerăm indicat sâ 
ne oprim asupra cîtorv;. ase
menea cazuri.

Gheorghe Brașoyeanu are 
25 de ani. e căsătorit șl are doi 
copii. Palmaresul angajărilor 
si reangajărilor lui la mina 
Dîlja este insă deosebit de bu
cal. Prima angajare încheiată 
la 22 aprilie 1971 continuă pi- 

a aceluiași an: a 
între 15 oc-

— 8 noiembrie
— 24 noiembrie 

uarie 1972; a pa-
mai 1972 — 28 au- 
Se vede câ factorii 
în asemenea problc- 
mina Dîlja au fost 
decît amabili si in-

iva

nâ la 25 mai 
doua a durat 
tom bric 1971 
1971; a tr 
1971 — 4

gust 1972. 
dc decizie 
me de ]a 
mai mult 
gâduitori do vreme co un om 
tinâr. apt do muncă a reușit 
să le răpească timpul cu ati
tea angajări și lichidări ca 
urmare a absențelor nemotî- 
vate. Și, probabil crezînd că 
la Livezeni oamenii sînt tot 
atît de indulgenți, Brașovea- 
nu face o nouă angajare aici 
pe data de 7 decembrie 1973 
pentru ca numai după trei șu
turi în subteran să reia șirul 
obișnuit al ..brașoavelor** ne
motivate. Urîtâ și josnică con
cepție despre muncă si viață 
la un tinâr de 25 de ani I

Carnetul de muncă al lui 
Gheorghe Cigmăian mai arc 
doar o singură pagină necom
pletată. $i asta pentru că în 
perioada anilor 1969—1973 el 
s-a angajat de zece ori. de 
opt ori i s-a desfăcut contrac
tul de muncă, ca urinare a ab
sențelor nemotivate. In cei 
patru ani a lucrat doar 14 luni 
și 12 zile.

Cărți de muncă pline de an
gajări sînt și cele ale lui Mi
hai Caraiman și Petru Bânci- 
lă care au colindat aproape 
pe la toate exploatările minie
re din Valea Jiului oprin- 
du-se în cele din urmă la Li
vezeni, Tînărul Gheorghe Mo
vilă în virstă de 23 de ani fo
losește niște procedee ceva 
mai aparte. Face angajarea la 
mina Lonea — unde însă nu 
lucrează — și este repartizat 
cu locuința la căminul de ne- 
familiști al minei de unde fu
ră bani și obiecte ale foștilor

colegi dc cămin. Venind la Li
vezeni in toamna lui 1973, so
licită locuință tot la cămin, 
merge la mina doar o perioa
dă foarte scurtă, după care 
considera câ tot mai bine i-ar 
sta ca sâ nu muncească. Și 
■um pofta de lucru nu vine 
îincind in schimb cea dc 

mîncarc apare și dacă nu lu
crezi. Movilă al nostru ajunge 
un personaj ciudat pripășit pc 
lingă cantină — caro sc află 
la doi pași dc cămin —. unde 
strînge farfuriile din sala dc 
mosc, curăță cartofi și ceapa, 
descarcă alimente și. evident, 
mân încă bine, fiind conside
rat dc personalul cantinei un 
băiat ..amărlt, necăjit gi vai 
de el". Numai câ această fiin
ță compătimită dc unii era un 
chiuiau în toată firea, un hoț in 
formare, un ins caro ura mun
ca. I^a 17 decembrie sectorul 
dc investiții unde trebuia să 
lucreze îi desface contractul 
ca urmare a absențelor nemo- 
tivatc. dar in cămin mai locu
iește pină la data dc 4 ianua
rie 1974 Numai atenția, vigi
lența color din jur. urmărirea 
lui îndeaproape a făcut ca la 
plecare să nu pună mina pe 
lucrurile altora din cămin a- 
gonisite cu multă trudă.

Gheorghe Mciuș are 38 de 
ani. și o frumoasă vechime in 
minerit. In luna aprilie a a- 
nului trecut, ca urmare a re
structurărilor ce au avut loc. 
a fost trecut din funcția 
maistru în cea de miner. Ca 
miner lucrează doar două luni 
de zile după care, datorită ab
sențelor nemotivate i sc des
face contractul de muncă. In 
luna decembrie a anului 1973. 
solicită reangajarea — deci 
după cinci luni de ..odihnă" 
—. merge la obișnuitul in
structaj la Dîlja doar cîteva 
zile, după care nu mai dă 
nici un semn de viață. Ne-am 
oprit asupra acestui caz con
vinși fiind de faptul câ dacă 
un maistru are pretenția ca 
la apel să nu aibă nici un ab
sent tot așa de corect trebu
ie sâ fie și el. chiar și atunci 
cind din motive pur obiective, 
primește funcția de miner. Se 
pare însă că unora le place 
numai mapa și mai puțin sa
pa...

Și cazurile amintite mai 
sus nu sînt unice la mina Li
vezeni. Stanislau Veszbeș, Pe- 
trică Lovin, Dumitru Dumi- 
trelea sînt numai trei dintre 
cei care completează lista a- 
cestora, listă care la mina Li
vezeni, numai în luna 
combrio a anului trecut, a 
ilustrată cu. 53 de cazuri 
desfacere a contractului 
muncă conform articolului 130

de

de- 
fost 

de 
de

„T r of e u I
(Urmare din pag. 1)

Valea Jiului și vor fi dezbă
tute aspecte privind recru
tarea și stabilizarea forței di 
muncă, pregătirea profesio
nală. condițiile dc muncă și 
dc viață, probleme ale mo. 
dernizării tehnicii minieri 
corelate cu necesitatea per 
fectionării cunoștințelor ș: 
a muncit.

(Urmare din pag. 1)

ipnațî. Bucătăreasa Veturia 
Cocora ne spune că se servise 
deja masa la peste 25 muncitori 
De fapt, aici nu iau masa dli
cit aproximativ 75 de oameni 
fntcrpelînd. la plecare. un 
grup de tineri aflăm numai o- 
pinii favorabile Despre cu- 

maî ales Si despre 
• onditiile igienice in care sînt 
preparate meniurile Oficiau 
:ul sanitar Anton Anghel de 
ia dispensarul minei, deși lo
cuiește în Corcești și cîndva 
a fost abonatul cantinei celei 
lalte. a minei Vulcan, se de- 
rlarează zilnic, do trei ori. 
aici, pentru râ ..indiscutabil, 
aici se mănincă excelent". 
Despre calitățile de bună gos-

n
In noua cantină a minei Lu

peni, dată în folosință în toam
na anului trecut, ne intîmpină 
magazionerul Radu Smaranda 
o înlocuiește temporar pe res_ 
o^nsabila Florica Trifan. can 
:ntr-un birou alăturat sălii dc 
mese, răsfoiește foarte atentă 
losare masive cu acte și nu 
•;re timp de... „musafiri”. N-- 
deranjăm. O lăsăm să-și vadă 
de treburi și pă’rundem in 
bucătărie. Șefa bucătăreasă 
Sofia Nagy, se oferă să ne fit 
„ghid*4 și. amabilă, ne descrii 
cu lux de amănunte in’regul 
ei „laborator”. O ascultăm fă 
râ a uita să 
privirile prin

— Nu am 
acum absolut 
ție! — zice.

— Noi, deja, in cîteva m 
nute am ..prins" cîteva...

— Or mai fi! Știți, oameni 
niciodată nu-s prea mulțumiți

— Dar. trebuie sâ.i mulțu 
mim 1

— Asta și încercăm...
...Și. în parte. încercă 

rile sînt soldate cu reușite. O 
cantină. însă, foarte ..tînărâ' 
cum e aceasta, ne-a apăru* 
parcă. într-un fc-1 cam „rida
tă” prematur. Sala de mese

ne împrâștiem 
toate colțurile, 
înregistrat pină 
nici o reclama

i. Nc-am oprit asupra lor pen 
tru că ele redau in mod edifi
cator neseriozitatea unor sala- 
riați care prin acest joc păgu
bitor al angajărilor și reanga
jărilor săvirșesc un act anti
social cu numeroase urmări 
negative pentru societate, 
pentru ci. Și chiar dacă va fi 
vorba dc cea mai mică mină 
din bazinul Văii Jiului, sîn- 
tem siguri câ și la celelalte 
exploatări situații ca cele re
latate mai există. Pentru că, 
probabil, cei cărora li s-a des
făcut și refăcut dc atitea ori 
contractul de muncă nu știu 
exact cc lasă in urma 
amintim între altele, fir și 
numai sumele dc bani cheltu
ite pentru perioadele de in
structaj. cunoscut fiind faptul 
că pentru colo 10 zile, un nou 
angajat primește 600—700 Ici. 
La aceasta se adaugă valoarea 
timpului dc muncă cheltuit cu 
întocmirea formelor de desfa
cere a contractelor do muncă, 
rechizitele, debitele care sînt 
recuperate doar cu alți bani i- 
rosiți pentru urmărirea debi
torilor. Apoi nu trebuie uitat 
faptul că echipamentul de 
protecție — primit parțial in 
mod gratuit — in majoritatea 
cazurilor, nu mai este predat 
la plecare, inventarele rămîn 
încărcate cu diferite scule și 
materiale ce valoarcază, de a- 
semenea mulți bani. Iată așa
dar cui oferim uneori masă și 
casâ. înțelegere și bunăvoință. 
Mai trebuie reamintit că în 
ceea ce privește posibilitatea 
de obținere de trepte si cate
gorii de salarizare, a sporuri
lor de durată, posibilitatea de 
a primi gratificații și. evident, 
de a realiza o vechime în 
cîmpul muncii sînt foarte 
mult diminuate în situația a- 
depților cererilor dc angajare 
și lichidare. Și acestea sînt 
numai o parte din pagubele 
produse prin absențele nemo
tivate. Hotărîrea Centralei 
cărbunelui Petroșani ca un sa
lariat plecat dc la o exploata
re minieră din Valea Jiului să 
nu fie angajat la o altă ex
ploatare decît la cea de la ca
re a plecat este bine venită și 
roadele ei se văd pe zi ce tre
ce. Este însă de dorit ca tot 
Centrala cărbunelui să stabi
lească numărul de reangajări 
in aceeași unitate minieră a 
unui salariat, iar dacă aceas
tă hotărîre se va lua, ea să fie 
respectată întocmai de către 
toate exploatările miniere.

lor, ro
ii

REZULTATELE 
CONCURSULUI 

ANTT AI 
DINTRE LIBRĂRII

Concursul anual dintre 
librăriile din întreaga țară 
— ediția 1973 — pentru cea 
mai bună expunere a cărți
lor și optima informare a 
cititorilor — și-a finalizat, 
recent, rezultatele. Anali- 
zîndu-se modul de prezenta
re al librăriilor participan
te în faza finală a concur
sului de vitrine, Centrala 
cărții a distins cu premiul 
I librăriile ..Mihai Emines
cu" — Oradea și „Ion 
Creangă" — Brașov; cu pre
miul II -Casa cărții" — Plo
iești și librăria nr. 8 — Con
stanța, iar cu premiul III 
librăria ..Mihail Sadovea- 
nu" — București și librăria 
nr. 4 — Craiova.

O dată cu începutul aces
tui an. a fost lansată ediția 
1974 a acestui tradițional 
concurs.

(Agerprcs).

(Urmare din pag. 1)

operativă a problemelor 
care acesta le ridică.

In această etapă trebuie să 
fie examinate proiectele de c- 
xecuție ale tuturor lucrărilor 
cuprinse în plan, să fie cunos
cute in mod temeinic atît de 
către constructori, dar îndeo
sebi dc către personalul în
sărcinat cu aceste probleme 
dc la exploatările miniere și 
de către toți diriginții de șan
tiere. In actuala organizare a 
activității de investiții la ex
ploatările miniere din Valea 
Jiului, unde există cite un in
giner sau tehnician pentru ur
mărirea lucrărilor de investi
ții și altul pentru utilaje, tre
buie ca aceste cadre să fie u- 
tilizate în conformitate cu sar
cinile comunicate de către 
centrală.

Pe parcursul anului avem 
dc realizat o serie de obiecti
ve dc investiții de maximă 
importanță pentru buna des
fășurare a activității de pro-

pe

ducție a minelor și uzinelor 
de preparare. Se vor pune în 
funcțiune o serie de obiective 
cum sini: instalațiile de ex
tracție cu scliip și puțul auxi
liar Aninoasa — Sud; instala
ția de săpare puțul nr. 5 U- 
ricani; stațiile de ventilatoare 
Ileana — E.M. Lupeni, Defor 
— E.M. Lonea, nr. 14 și 17 
E.M. Paroșeni; lucrări de des
chidere ale blocului IV Sud 
de la E.M. Vulcan; depozite 
dc materiale la mina Bărbă- 
teni și altele. Un obiectiv de 
o deosebită importanță este 
punerea în funcțiune a primei 
linii tehnologice la ..Amplifi
carea și modernizarea Prepa- 
rației Lupeni". Pentru aceasta 
sînt create condițiile necesare.

Din examinarea tuturor con1- 
dițiilor de lucru existente re
zultă că front de lucru este 
suficient, că toate colectivele 
unităților pot asigura în tri
mestrul I a.c. un ritm de exe
cuție cel puțin la nivelul ce
lui realizat în ultimul trimes
tru din anul trecut.

Ion OPRIȘ, 
inspector principal personal, 

mina Livezeni

Iulian IORDACHE, 
lăcătuș subteran, corespondent

minerului11
Concursul 

rului" este 
stimulativă acțiune ale cărui 
scopuri (dezvoltarea intere
sului pentru îmbogățirea cu
noștințelor, cultivarea dragos
tei și mindrieî față de mine
rit) se realizează paralel cu 
un util schimb de experien
ță intre muncitorii diferitelor 
întreprinderi miniere din ța-

„Trofeul mine- 
o frumoasă și

ră. In încheierea concursu
lui, celor mai buni partici- 
panți li sc vor acorda pre
mii in bani.

Dorim succes tuturor par- 
ticipanților la această mani
festare a dragostei și intere
sului pentru minerit, un rod
nic schimb dc experiență și 
rezultate prestigioase in în
sușirea și aplicarea in mun
că a tehnicii moderne.

Instituirea ordinului 
șl medaliei 

„Meritul Agricol"
Prin decret al Consiliului 

de Stal al Republicii Socia
liste România au fost insti
tuite ordinul și medalia 
„Meritul Agricol", ce se vor 
conferi țăranilor coopera
tori, muncitorilor, mecani
zatorilor, tehnicienilor, in
ginerilor, oamenilor de ști
ință, precum și altor per
soane care, prin activitatea 
lor. an contribuit la crește
rea producției vegetale și 
animale, la consolidarea și 
dezvoltarea unităților agri
cole socialiste, la înfăptui
rea politicii 
statului de 
modernizare 
socialiste in

Ordinul și 
ritul Agricol" vor putea 
conferite și unităților agri
cole socialiste care au obți
nut rezultate deosebite in 
activitatea lor.

Ordinul „Meritul Agri
col" are 5 clase.

(Agerprcs)

partidului și 
dezvoltare și 
a agriculturii 
patria noastră, 
medalia ,.Mo

ft

deficientele

semnalelor 
ale ziarului t

dispar (încet - încet)
Referitor la articolul, „Apa 

trece, cînd mai caldă. cînd 
mai rece, iar deficiențele ră
mîn", apărut în ziarul „Stea
gul roșu" din 16 decembrie 
1973, în care erau „evidenția
te*’ o serie de nereguli semna
late la băile și vestiarele u- 
nor exploatări miniere, servi
ciul secretariat — administra
tiv al Centralei cărbunelui 
Petroșani ne informează ;

„Articolul in cauză a fost 
prelucrat cu factorii de răs
pundere din acest sector dc 
activitate, precum și cu mun
citorii ce deservesc băile 
vestiarele respective.

L-a sectorul Bărbăteni

Și

al 
E.M. Lupeni. a fost înlocuită 
în întregime conducta de ali-

mentare cu apă caldă dintre 
casa cazanelor și baie (lucrare 
care s-a terminat la sfîrșitul 
lunii decembrie), înlocuirea 
fiind absolut necesară, întru- 
cît vechea conductă nu mai 
putea fi reparată. In acest fel 
la această unitate este asigu
rată în prezent atît căldura în 
baie și vestiare cît și apa cal
dă la dușuri. La E.M. Lupeni, 
E.M. Lonea, E.M. Vulcan și 
E.M. Dilja, s-au luat măsuri 
de ridicare a temperaturii a- 
pei și de menținere a căldurii 
in băi și vestiare, au fost în
locuite geamurile sparte s-a 
îmbunătățit curățenia, iar per
sonalul de deservire a băilor 
urmărește îndeaproape ca du
șurile să nu mai „meargă" in

gol. La E.M. Aninoasa, deși 
au fost instalate unele radia
toare in vestiare, ridieîndu-se 
și temperatura apei la cazane, 
totuși datorită instalației care 
este foarte veche, nu se poa
te (? !) asigura căldura nece
sară, urmînd ca pentru reme
dierea acestor deficiențe să 
se efectueze lucrări noi dc in
vestiții.

Trebuie, insă, sâ arătăm că, 
în ultima perioadă de timp, 
prin măsurile luate de E.G.C. 
privind întreruperea alimen
tării cu apă între oreK*’11-15, 
efectivul de muncitori din 
schimbul I de la E.M. Lonea, 
E.M. Petrila și E.M. Dîlja nu 
poate — in întregime — să 
facă baie. întrucît rezerva de 
apă creată nu poate asigura 
necesarul pentru îmbăierea u- 
nui întreg schimb.

Cu această ocazie facem un 
apel la conducerea E.G.C. ca, 
eventual, să revizuiască pro
gramul alimentării cu apă, la 
stabilirea căruia să țină sea
ma de necesitățile exploatări
lor miniere.

In încheiere, considerăm că 
intervenții ca acestea, ale re
dacției. la unitățile miniere au 
fost si ne vor fi de un real fo
los în asigurarea unor cît mai 
bune condiții sociale muncito
rilor minieri, fapt pentru care 
vă mulțumim".

NEANUNTATE!“
podină ale băcătăresei șefe. 
Maria Copil, ne notăm în car
nețel cîteva fraze mai mult de- 
cit elogioase. Nu le vom tran
sei! ■ integral întrucît cuvîntul 
„ireproșabil" apare... prea des. 
In sala de mese și mai ales 
in bucătărie, în toate încăpe
rile acesteia, curățenia e stă- 
pînă absolută, desăvîrșită. O- 
rice obiect uzual <• la locul 
lui. ordine ca-ntr-o farmacie ! 
\rdeii umpluți râspîndesc o 
aromă îmbietoare. Ce sâ mai 
vorbim despre „minciunele" 
(gogoși calde,!... Observații ? 
Absolut nici una. Vom mai 
reveni S-ar putea să fi
zut“ noi într-un moment foar
te favorabil formării doar a 
unor păreri bune. S-ar putea...

loc elogiile despre mincare. 
Treaba lui ! Alți, mulți alți a-

boriați ai cantinei așteaptă 
mai mult. Mult mai mult !

„Ne descurcăm, taW‘. Da, dar cum ?

,că-

cu-nu strălucește deloc prin 
rățeni G.E un pic nepusă la 
punct — ne spune magazione
rul R Smaranda. Miine dacă 
ne-ați fi vizitat, era altceva...) 
Luminozitatea în sală e ma
ximă și . oarecum stinghereș
te, lipsa unor perdele fâcîn- 
du-se «• nsibil simțită. Sînt 
flori in ferestre. <» afișată chiar 
și o interdicție cu ..fumatul 
oprit' dar p ■ jos sînt multe 
resturi de țigări. Plinea e ve
che. tare și cu stupoare a- 
flăm că nu întîmplător. de a- 
proape o săptămînă se ser
vește la masă pline do calita
te îndoielnică. De ce? Nimeni 
nu știe. Despre meniu (cu fe
lul II la alegere dar fără fe
lul III) părerile sînt aproxi
mativ bune. Borșul moldove
nesc e însă cam... lung (am 
subînțeles, inconsistent) : gră
tarele cu mazăre. în "~himb. 
satisL'o- 
gusturi.
grătare 
••ă in - 
sintem 
f’hiri; 
Lupeni. 
profesor do scoală 
caro no roagă să nu-i notăm 
numele, nu-si drămuiește de

colo mai exigente 
..Ni se servesc des 

bune și, cam din do- 
4 ouă zile, deșert. Noi 

mulțumiți (Marian 
N’lmlac Paul. E.M 

si ctor'll V) Un tînăr 
generală.

Responsabila cantinei minei 
Uricani, Zorită Crișan. era 
plecată la Petroșani „după ve
selă, dar trebuie să sosească, 
din clipă în clipă**. O aștep
tăm. Pînă atunci, o... aștep
tăm și pe magazionera Ilona 
Kiss să termine de vorbit (și 
vorbește, nu se-ncurcă !) la te
lefon cu cineva. Stăm și aș
teptăm, cc sâ facem ? Tn 
sfîrșit, sîntem „primiți". In
trăm în bucătărie. Aici, ne în- 
tîmpină. în halat imaculat. 
Lenuța Popescu. Cine-i 
nuța Popescu ? Nu știm 
Nici dînsa, de fapt nu 
(„Eu știți, sînt aici, așa, 
să zi', necalificată, nu 
șefă, n-avem șefă, poate 
bina c șefă, ea e plecată...*' 
In bucătărie, deranj la tot p; 
sul. Dezordine. Murdărie, 
turi. Vase alandala. Dou; 
te vesele, zîmbcsc. 
nu le pasă dc 
marc, pe mese, 
zavat cu orez 
doar pe jumătate, lahnia 
fasole cu chifteluțc sau frip 
tură, in schimb, nu râmîne 
Plinea. intermediară. cam 
tare, c totuși acceptabilă. Au 
fost zile, aflăm, cind s-a ser
vit piine mult mai indigerabi- 
lă. Minerul loan Bodroghi de 
la sectorul I al minei Uricani 
ne zice că meniurile sînt ac
ceptabile. in general, mînca- 
rea „e slăbuță — azi totuși e 
ceva mai bună". ..Cu supli
mentul — adaugă Gheorghe 
Dulgheru, de la sectorul TII 
— e o problemă, că nu ajun
ge. Dacă vii tîrzlu. zice bucă
tăreasa că nu mai există, să 
.Ii la timp dacă vrei să a- 
puci, ni se renroș^nză"

Apare șl responsabila canti
nei. Foarte ..preocupa W*. își 
găseste totuși timp ;i pentru 
noi. E do acord câ abonații 
mai au și < i dr- ptate dar 
„Să știți că avem și greutăți. 
Nu avem personal. Și cele

pc care Ie avem, salariatele 
bucătăriei adică, nu prea cu
nosc meserie. In afara Sabi
nei Mihailov, care face acum 
pc bucătăreasa șefă, dar dc 
fapt c muncitoare la depozit.

Nu cunosc normele de gra
maj, nu știu să aprecieze o por
ție. Și totuși, ne descurcăm..."

Cum ? Cînd dintre toate 
cantinele vizitate, aici am gă
sit cea mai „incomodă** situa
ție ? Nu adăugăm nimic. In
tervenția conducerii adminis
trative a minei se cere a se 
face simțită de urgență. Cei 
aproximativ 150 abonați ai 
cantinei îi cer acest lucru...

Aprecieri contradictorii
ora 

mult 
ai

Lc- 
încă. 
știa 
cum 
sini
Sa-

Res- 
i fe- 

glumesc, 
nimic. In sala 
'•iorba de zar- 
e consumată 

di

Am fost din nou, la 
prînzului, oaspeți, mai 
sau mai puțin oportuni, 
cantinei E.M. Petrila. Imaginea 
pe care o aveam despre acest 
așezămini social ne-a fost ia 
prima vedere conturată în 
altă lumină. In sala de mese 
trona curățenia, existau acum 
chiar și șervețele (cîndva o 
adevărată „problemă**), perso
nalul de aici servea operativ 
abonați! abia ieșiți din schim
bul I. In bucătărie, de aseme
nea, totul strălucea de cură
țenie. Cu alte cuvinte, totul 
era pus la punct.

Dar. pentru a ne întregi 
impresiile să dăm euvîntul 
unor abonați :

— Pot să afirm cu toată cer
titudinea că ceea ce oferă la 
mese această cantină nu prea 
găsești • • *nici la unele restau-

rante, cu „pretenții". Meniurile 
servite aici sînt variate, con
sistente și la un preț conve
nabil. Cred < ă spune ceva 
faptul că am renunțat să mai 
iau masa la restaurant și am 
optat pentru cantină (Z. 
Gheorghe, tehnician).

— Pc lingă faptul că meniu
rilor in general nu ai ce să le 
prea reproșezi și personalul 
de serviciu este foarte amabil 
atent și plin de solicitudine 
(doi elevi ai liceului din Pe
trila care s-au ferit să-și dea 
numele.)

Dar iată și altfel de opinii :
— Prea multe să știți câ nu 

s-au schimbat dc cind a fosi 
înlocuit vechiul administrator 
Mîncarea odată-i bună, odată- 
i mai slabă. Și nici curățenia 
și servirea nu-i totdeauna cum 
se cade să fie (Vasile1 Eftimie,

măsurător de gaze, sectorul 
VII).

— Pe lista suplimentului 
scrie una. dar ni se dă cu to
tul altceva. Predomină brînza, 
ceapa. Acum la „ordinea zilei*’ 
e șunca și pieptul de porc a_ 
fumat... (Dumitru Popa, vago
netar, sectorul III).

— Servesc masa dc 7 ani la 
cantina minei. Consistența 
meniurilor în unele zile lasă 
de dorit. Ni se „bagă pe gît“ 
cam de multe ori macaroane, 
în diferite combinații. Felul 
trei ni se servește doar odată 
pe săptămînă (nu de două ori 
ca la alte cantine, unde trei 
mese costă tot 14 lei). Apoi 
mai este ceva : prea mulți ne- 
cunoscuți au acces în bucătă
rie, servind masa aici și care 
nu știu dacă au sau nu „bo
nuri". Iar activitatea comite
tului dc cantină este ca și ine
xistentă... (Gheorghe Popes
cu, miner, sectorul 1).

Iată așadar păreri contradic
torii despre cantina din Petri
la. Dar, înainte de a conchide, 
mai facem o precizare. C*u bu
nă știință am omis din capul 
locului sâ amintim că opiniile 
pozitive aparțin celor care i- 
am găsit' servind masa în „se
pareu" (pentru că există aici 
și un „separeu") iar celelalte 
aflate la cealaltă extremă, au 
fost exprimate de „grosul** 
abonaților, interpelați în sala 
dc mese. Fără alte comentarii.

e
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Două cuvinte, în încheiere...
...am mai dori, totuși, să spunem, In 

ansamblu, de la data ultimului nostru 
raid prin cantinele minerilor, multe defi
ciențe, constatate altădată, au cedat lo
cul... aprecierilor pozitive. Cantinele re
cent vizitate au cunoscut, in general vor
bind. substanțiale ..schimbări la față”. în
deosebi in ceea cc privește îmbunătățirile 
de detaliu aduse cadrului ambiant. Pe a- 
locurl, însă, vechi carențe in activitatea 
cantinelor mai „scot din cind in cînd 
capul". Despre cîteva dintre acestea ani 
scris mai sus. Mai există însă și altele. Re
petabilitatea greșelii întotdeauna irită. Și 
pe interlocutorii noștri din cantine (ne re
ferim In nbonați) nu-i poate lăsa indife-

renți faptul că unele neajunsuri, pe care 
și cu alte ocazii le-am semnalat, nu a- 
jung totuși Ia urechile celor ce trebuie să 
le audă. Chemarea „dacă ați veni mai 
des...” pe care, fără excepție, am auzit-o 
în toate cele 5 cantine vizitate, arn inter
ceptat-o ca atare. Pentru că — sîntem 
convinși că nu greșim — ni sa părut mai 
grăitoare decît... parc! Știu ei, oamenii, 
ce știu ! Sînt doar zilnic cliențil acestor 
cantine și nu pot să le scape din vedere 
atitea deficiențe, poate meștoșugll „dra
pate" in momentele vizitelor noastre. De 
aceea, repetăm, am promis și vom re
veni !

Sarcinile planului do inves
tiții din acest an sînt impor
tante și ele corespund capaci
tății dc execuție existentă atît 
la constructori cît și la explo
atările miniere. Este de 
datoria conducerilor de uni
tăți să asigure o participare 
plenară a tuturor factorilor la 
realizarea sarcinilor dc plan, 
la mobilizarea tuturor rezer
velor nevalorificate suficient, 
la transpunerea în practică a 
celor gîndite pînă acum in 
graficele de execuție pentru 
fiecare obiectiv de investiții. 
Trebuie ca. pc baza acestor 
condiții, să se acționeze mai 
energic în toate compartimen
tele pentru scurtarea terme
nelor de dare în funcțiune a 
lucrărilor prin includerea lor 
în circuitul economic pentru 
ca acestea să-și aducă aportul 
nemijlocit la realizarea sarci
nilor la extracția de cărbune, 
să contribuie la îmbunătățirea 
condițiilor de lucru ale mine
rilor.

Activitățile turistice 
din acest an, 

organizate 
pentru tineri

Programele turistice or
ganizate pentru următoa
rele luni au o tematică 
legată de marile evenimente 
ale acestui an — a XXX-a a- 
niversare a eliberării patriei 
și cel de-al Xl-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. 
Ele includ vizite în locuri is
torice, la muzee și case memo
riale. pe șantiere de muncă 
patriotică și în mari obiective 
economice ale cincinalului. 
Sînt prevăzute. între altele, 
vizite la Muzeul Doftana, la 
expoziții documentare și case 
memoriale din București, Lu
peni. Ploiești, Cluj, Iași.

Vor continua, de asemenea, 
excursiile tematice intitulate 
„Pe urmele lui Tudor Vladi- 
mirescu", „Cetăți daco-roma- 
ne*‘, „Munții Apuseni — le
gendă și istorie*1, precum și 
frumoase itinerarii turistice.

(Agerprcs)

Răspundem celor ce ne scriu
a IOAN FRUNZA. Petro

șani : Verificările efectuate de 
Asociația de locatari a cartie
rului „Carpați" și agentul 
constatator Emilia Gyori din 
partea E.G.L .Petroșani au 
confirmat în mare măsură ce
le sesizate de dumneavoastră 
redacției. Cetățeanul loan Ro- 
șulescu. care a ocupat în mod 
abuziv uscătoria blocului nr. 
1. scara 1, Aleea Florilor, a 
fost obligat, după cum ne-a 
comunicat conducerea E.G.L., 
s-o golească și s-o predea pre
ședintelui de bloc pentru a fi 
folosită de toți locatarii în 
scopul pentru care a fost cre
ată. Nu s-a putut stabili cine 
a deteriorat instalația electri
că din casa scărilor. Repara
ția acesteia se execută de că
tre E.G.L., contra cost obliga
ție ce revine locatarilor, co
mitetului de bloc.

• ADALBERT BOCZAL 
Petroșani: Toneta amplasată 
la capătul pasarelei din gara 
Petroșani a funcționat întot
deauna numai in perioada de 
vară pentru vânzarea fructe
lor. Firesc, ea a fost închisă 
și la începutul iernii actuale 
din cauză că nu dispune de 
instalație de încălzire.

© VICTORIA TOMESCU, 
Lupeni: Conducerea E.G.L.
Petroșani, căreia i-am făcut 
cunoscută reclamația dumnea
voastră. ne-a informat in scris 
că a dispus sectorului fond

Locativ Lupeni să repare ur
gent instalația de apă deterio
rată din apartamentul nr. 6 și 
altele din blocul nr. 48. stra
da Parîngului Lupeni. Ulteri
or. am primit și din 
sectorului Lupeni al 
precizări câ lucrarea 
intr-adevăr efectuată.

partea
E.G.L. 

a fost

9 GRIGORE EFTENOIU, 
Lupeni: Rezolvarea propusă 
de dumneavoastră în vederea 
îmbunătățirii aprovizionării 
cu apă a locuitorilor străzii 
Brazilor din Lupeni a fost 
considerată neeconomică și, 
deci, neindicată. Avind în ve
dere că apa captată din pîrî- 
ul Sohodol, utilizată înainte 
pentru vite și în consumul 
gospodăresc de cetățenii stră
zii Brazilor, nu completează 
nevoile uzinei Paroșeni. aceas
ta a obținut avizul forurilor 
competente pentru a se racor
da cu cele două rezervoare ca
re pînă acum au. fost alimen
tate din pîrîul Sohodol la ma
gistrala Valea de Pești — Pe
troșani. In felul acesta fiind 
asigurată aprovizionarea 
apă a Uzinei Paroșeni.
Sohodol rămîne disponibilă 
pentru locuitorii străzii Bra
zilor. Menționăm că lucrările 
de branșament respective și, 
în consecință. îmbunătățirea 
alimentării cu apă a străzii 
Brazilor potrivit planului de 
măsuri stabilit, trebuiau să 
fie rezolvate la ora actuală.

cu
sursa

Baza de aprovizionare, transport
și prestări servicii

PETROȘANI
ANGAJEAZA

& tehnician principal în ramura 
energetică

Condițiile de angajare sînt :
STUDII - medii tehnice sau școală de maiștri
STAGIU - 5 ani în funcții tehnice din care 3 ani activitate 

intr-un atelier de reparat aparataj antigrizutos avind și autori
zație in acest sens.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la biroul sa
larizare al unității din strada Mihai Eminescu nr. 22.

Mica publicitate
COOPERATIVA DESERVIREA LUPENI

anunță

redeschiderea unității de „BIJUTERIE", situată in com
plexul de deservire, cu un cadru de înaltă calificare, rare 
execută pe lingă bijuterii din aur și bijuterii de argint, cu 
materialul clientului.

PIERDUT legtimație student pe numele Ispas Mariana. 
O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Maioreant 
luliana. eliberată de Prcparația Gorpești. O declar nulă.

PIERDUT permis de intrare in bancă pe numele Andro- 
nic Niculina. II declur nul.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Moisuc Ar- 
cadie, eliberată de „Vîscoza4* Lupeni. O declar nulă.
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Primirea la tovarășul 
Nicolae Ceausescu a delegației 

Partidului Socialist Popular 
din Danemarca

ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri

oj.’/ r __ I ■ l- ■10
(Urmare din pag. 1)

varășii Cornel Burtica, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P-CR . Ghizela Vass. 
membru al C.C .al P.C.R . Pe
tre Constantin, membru al Co
misiei Centrale de Revizie a 
P.C.R.. secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.

Cu acest prilej membrii de
legației au transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un cor
dial salut din partea conduce
rii Partidului Socialist Popu
lar. a tovarășului Sigurd O- 
mann. președintele partidului. 
Totodată, ei au exprimat cal
de mulțumiri pentru primirea 
acordată de secretarul gene
ral al P.C.R.. pentru ospita
litatea și prietenia de care 
s-au bucurat în tot timpul vi
zitei în tara noastră.

Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
membrii delegației ca la îna
poierea în patrie să transmită 
un salut călduros și cele mai 
bune urări conducerii Parti
dului Socialist Popular, tova
rășului Sigurd Omann.

Consfătuire a secretarilor 
comitetelor centrale 

ale partidelor comuniste 
și muncitorești din unele țări 

socialiste
In zilele de 22 și 23 ianua

rie a avut loc la Moscova o 
consfătuire a secretarilor co
mitetelor centrale ale parti
delor comuniste și muncito
rești din unele țâri socialis
te. la care au participat re
prezentanți ai Partidului Co
munist Bulgar, Partidului Co
munist din Cehoslovacia, 
Partidului Comunist din Cu
ba. Partidului Socialist U- 
nit din Germania. Partidului 
Popular Revoluționar Mongol. 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez. Partidului Comu
nist Român. Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, 
Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice.

Consfătuirea a fost deschi
să printr-un cuvînt introduc
tiv de M.A. Suslov, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

La consfătuire au luat cu- 
vîntul : din partea Partidului 
Comunist Bulgar — B. Velcev, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.B. : 
din partea Partidului Comu
nist din Cehoslovacia — F 
Ondrich. secretar al C.C al 
P.C.C. : din partea Partidului 
Comunist din Cuba — I. Mal- 
mierca. membru al secretaria
tului C.C. al P.C.C. : din par
tea Partidului Socialist Unit 
din Germania — H. Dohlus, 
secretar al C.C. al P.S.U.G : 
din partea Partidului Popula- 
Revoluționar Mongol — S. 
Jalan Aajav, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.P.R.M. : din par- a Parti
dului Muncitoresc Unit Polo
nez — E. Babiuch. membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.U.P. : din partea 
Partidului Comunist Român 
— Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R : din partea 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar — A. Pullai. secre
ta. al CC a P.M.S.U.; din 
partea Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice — I.V. Ka
pitonov. secretar al C. C. al 
P C.U.S.

La consfătuire a avut loc un 
schimb de experiență privitor 
la unele probleme actuale ale 
construcției de partid și la 
soluționarea practică a aces
tora de către partidele fră
țești reprezentate.

întregul curs al dezvoltării 
istorice, au relevat participan- 
ții la consfătuire, dovedește 
că. pe măsură ce sporesc sar
cinile și proporțiile construc

JOI 24 IANUARIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Ultimele 6 minute: Re
publica: Cind legendele mor; 
PETRILA: Tecumseh: LO- 
NEA — Minerul: Sacco si 
Vanzetti: ANlNOASA: Ma
ria Stuart: VULCAN: Infaili
bilul Raffles. LUPENI ' — 
Cultural: Cu cărțile pe față; 
URICANI: Antoniu si Cleo
patra.

5.00 Buletin de știri; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul; 
6.00 Radioprogramul dimine

In timpul convorbirii, a a- 
vut loc un schimb de infor
mații privind activitatea și 
preocupările actuale ale Parti
dului Comunist Român și ale 
Partidului Socialist Popular 
din Danemarca. De ambele 
părți a fost subliniată satis
facția pentru bunele relații 
prietenești statornicite intre 
P.C.R. și P.S.P.D. și s-a expri
mat dorința comuna de a dez
volta și diversifica in continua
re aceste relații, de a adinei ra
porturile de colaborare pe 
multiple planuri între Româ
nia și Danemarca, in interesul 
întăririi prieteniei dintre cele 
două popoare

In cursul întrevederii s-a e- 
fcctuat un schimb do păreri 
privind evoluția vieții politice 
internaționale. In acest con
text. a fost evidențiată impor
tanța deosebită pe care o are 
intensificarea luptei unite a 
popoarelor, a tuturor forțelor 
progresiste, democratice si an- 
tiimpcrialistc. pentru pace, 
securitate și cooperare în Eu 
ropa și în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială to
vărășească.

ției socialiste și comuniste, 
crește și rolul conducător al 
partidului marxist-leninist. in 
acest sens, îndeplinirea de că
tre partid a rolului său de 
conducător politic al clasei 
muncitoare și al tuturor oa
menilor muncii este determi
nată. in mod hotărîtor. de tă
ria partidului însuși, de ca
racterul relațiilor din interio
rul partidului, de eficacitatea 
activității sale politice și or
ganizatorice.

La consfătuire s-a acordat 
o mare atenție problemelor 
creșterii rîndurilor partidului 
și îmbunătățirii continue a 
compoziției sale calitative. A 
fost relevată importanța res
pectării principiului centralis
mului democratic, ca o teme
lie de nezdruncinat a unității 
ideologice și organizatorice, 
ca o condiție hotărîtoare a ca
pacității de acțiune a partidu
lui. In cursul intîlnirii. parti
cipanții au făcut un schimb 
de experiență în domeniul 
dezvoltării democrației inter
ne de partid, al conducerii 
colective, ridicării nivelului 
activității comuniștilor și dis
ciplinei de partid. Au fost dis
cutate probleme ale politicii 
de cadre, ale perfecționării 
formelor și metodelor de con
ducere politică a construcției 
economice și culturale, a orga
nelor de stat și organizațiilor 
obștești, ale întăriri) legătu
rilor partidului eu clasa mun
citoare. cu toti oamenii mun
cii.

Participanții la • on;<atuire 
au apreciat in mod unanim că 
practica istorică confirmă 
convingător caracterul inter
național și însemnătatea per
manentă a normelor leniniste 
ale vieții de partid și a prin
cipiilor conducerii de către 
partid — care sint aplicate do 
partidele frățești. ținîndu-se 
seama de cerințele actualității 
și de condițiile concrete ale 
activității lor.

La consfătuire a fost evi
dențiată marea însemnătate 
a extinderii legăturilor bila
terale și multilaterale dintre 
partidele comuniste și munci
torești. a consultărilor și 
schimbului de experiență în 
domeniul activității organiza
torice de partid, a dezbaterii 
în comun a unor probleme ac
tuale ale construcției do 
partid.

Consfătuirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, 
de lucru.

ții; 8.08 Cintecele Unirii:
8.30 La microfon. melodia 
preferată; 9.00 Buletin de 
știri; 9,30 Odă limbii româ
ne: 10.00 Buletin de știri; 
10,05 Cintece și jocuri din 
Muntenia și Moldova; 10.25 
Opereta ..Lăsați-mă să cint" 
(selecțiuni): 11.00 Buletin de 
știri; 11.15 Din țările socia
liste: 11,30 Românie, țară de 
glorii: 12,00 Discul zilei;
12.30 Intilnire cu melodia
populară și interpretul pre
ferat: 13,00 Radiojurnal:
13.30 Concert de prînz; 14.00 
Integrala lucrărilor pentru 
pian de Debussy; 14,38 Cîn- 
tă Ion Cristoreanu. Marja 
Văduva și Cos tel Moisa; 
15,00 Buletin de știri; 15,05 
Tribuna radio; 15,15 Piese de 
estradă; 16,00 Radiojurnal;

ORIENTUL APROPIAT
• Conferințe

ALGER 23 (Agerpres). — 
Vizita pe care am intreprins-o 
in Alger și convorbirile avute 
cu președintele Boumediene 
au fost consacrate examinării 
evoluției situației din Orien
tul Apropiat, in urma recen
tului acord dc dezangajare și 
separare a trupelor la Suez, 
încheiat cu Israelul a decla
rat. in cadrul unei conferințe 
de presă, președintele Egiptu
lui, Anwar Sadat. Prccizînd 
că l-a informat pe șeful statu
lui gazdă asupra detaliilor a- 
cordului de dezangajare, An
war Sadat a menționat, tot
odată. câ ..există o completă 
unitate dc vederi" intre Egipt 
și Algeria, in legătură cu evo
luția situației din Orientul A- 
propiat.

Refcrindu-se la viitoarele e- 
tape ale eforturilor de rezol
vare politică a conflictului din 
zonă, președintele Sadat a a- 
rătat să „realizarea dezanga
jării pe frontul sirian si parti
ciparea reprezentanților pa
lestinieni la conferința de la 
Geneva reprezintă o problemă 
prealabilă pentru orice exami-

® Data începerii dezangajării forțelor egiptene 
și israeliene

CAIRO 23 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Națiu
nilor Unite a anunțat, la Cairo, 
că dezangajarea forțelor c— 
giptene și isracliene la Cana
lul Suez, în conformitate cu 
acordul semnat la 18 ianuarie, 
va începe vineri, la ora 10 
G.M.T., și se va încheia la 5 
martie — transmit agențiile 
Reuter și Associated Press. El 
a menționat că dezangajarea 
va avea loc. mai întîi. în sec
torul de sud al frontului e- 
giptean, în zona din jurul lo
calității Suez. Totodată, pur
tătorul de cuvînt a anunțai 
că. în cursul unei întrevederi 
dintre șeful statului major al 
armatei egiptene și generalul 
Ensio Siilasvuo reprezentant 
ai Națiunilor Unite, s-a con
venit ca, pînă la încheieri.» 
dezangajării în această zonă 
aprovizionarea cu apă și aii-

9 Convorbirile de
CAIRO 23 (Agerpres). — 

La kilometrul 101. pe șoseaua 
Cairo—Suez, au fost reluate, 
miercuri, convorbirile intre 
generalul egiptean Taher 
Maghoub și generalul israe- 
lian Avraham Adan consacra-

WASHINGTON 23 (Ager
pres). — In cursul anului 1973, 
costul vieții a sporit în Sta
tele Unite cu 8,8 la sută — 
informează serviciul de sta
tistică al Departamentului a- 
merican al Muncii. Creșterea, 
se precizează, este cea mai 
importantă după cea de 9,0 la 
sută survenită în 1947.

La originea spiralei inflațio
niste de anul trecut s-au aflat 
majorările de prețuri la ali
mente și combustibil, care au 
fost de 20,1 și, respectiv, 10 la 
sută. Față de anul 1967, luat 
ca bază 100, indicele prețurilor 
de consum a sporit în 1973 
la 138,5 la sută. Pe de altă 
parte, în raport cu anul trecui 
veniturile reale ale populației 
s-au redus cu 3 la sută, scă
derea datorîndu.se în propor

16.15 Muzică populară: 16,35 
Melodii de Constantin Ale
xandru; 17,00 Antena tinere
tului : 17,45 Virtuozi ai mu
zicii populare: 18,00 Orele se
rii; 20,00 Zece melodii pre
ferate; 21,00 Revista șlagă
relor; 21,30 Jocuri populare; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Con
cert de seară; 24.00 Buletin 
de știri; 0,03—5,00 Estrada 
nocturnă.

JOI, 24 IANUARIE

16,00—17,00 Teleșcoalâ.

16,00 Literatura română.

de presă ale președintelui Sadat
nare, cu Israelul, a chestiuni
lor de fond privind soluționa
rea crizei". Această problemă, 
a spus președintele Sadat, nu 
poate constitui obiectul nici 
unei discuții și al nici unei o- 
biecții.

Rcferindu-sc la o ordine a 
priorităților, președintele e- 
giptean a arătat câ ..trebuie, 
mai intii. încheiată dezanga
jarea pe frontul sirian și du
pă aceea să fie examinată

★
RABAT 23 (Agerpres). — 

Șeful statului egiptean. An
war Sadat, caro întreprinde 
la Rabat ultima vizită din ca
drul turneului său prin mai 
multe capitale arabe, a confe
rit, marți seara, cu regele 
Hassan al 11-lea al Marocului 
asupra unor probleme privind 
acordul de dezangajare și se
parare a forțelor la Canalul 
Suez, semnat la 18 ianuarie. 
Totodată, au fost discutate as
pecte ale evoluției dc ansam
blu a situației din Orientul A- 
propiat.

mente a orașului Suez să fie 
înfăptuită conform modalită
ților stabilite după războiul 
din luna octombrie 1973.

★

TEL AVIV 23 (Agerpres). — 
„Trupele isracliene au început 
sâ-și retragă armamentul greu 
și au dezamorsat' miercuri cele 
750 000 de mine plasate pe 
pozițiile înaintate deținute în 
teritoriile egiptene", conform 
înțelegerii intervenite în baza 
acordului de dezangajare ș: 
separare a forțelor, a anunțat 
un purtător de cuvînt militar 
israelian. reluat de agențiile 
United Press Internațional și 
Associated Press. Potrivit pos
tului de radio Tel Aviv, citat 
de aceleași agenții, ambulan
țele egiptene au primit per
misiunea să intre în orașul 
Suez pentru a transporta de

la kilometrul 101
te definitivării problemelor 
tehnice ale dezangajării și se
parării trupelor la Canalul 
Suez, conform recentului a- 
cord semnat între Egipt și Is
rael.

DIN LUMEA CAPITALULUI
ție egală inflației și sporiri: 
impozitelor. Atit in 1971 cit si 
in 1972. costul vieții crescuse 
cu 3,4 la sută.

Intr-un raport către Con
gres privind programul eco
nomic al /Xdministrației, pre
ședintele Nixon a admis că 
„actualul tablou este mai pu 
țin favorabil decît ar ii fost 
de dorit, chiar dacă măsurile 
de control al prețurilor și sa
lariilor au contribuit la o re
ducere a pericolelor inflației".

BRUXELLES 23 — Cores
pondentul Agerpres, N. Po
pescu — Bogdânești, trans
mite : La finele lunii decem
brie. în Belgia au fost recen
zați 101 865 șomeri totali, ci
fră care învederează o creș
tere a șomajului cu 2,2 la su

Preludii la Hora Uni
rii.

16.20 Chimie (anul III). Cu
prul.

16,40 Electrotehnică. Circui
te și scheme electrice.

17.30 Telex.

17,35 Curs de limbă germa
nă. Lecția 77.

18,05 Ansambluri folclorice.

18.30 Arii din opere inter
pretate de Horiana 
Brănișteanu.

18,45 Universitatea T.V.

19.20 1001 de seri. Băiatul 
de pe afiș.

19.30 Telejurnal. La cotele 
anului XXX. 

T

problema participării Siriei și 
a reprezentanților palestinieni 
la conferința do la Geneva 
pentru pace in Orientul Apro
piat".

In legătură cu recentul a- 
cord încheiat cu Israelul. An
war Sadat a reafirmat că de
zangajarea este o operațiune 
pur militară, fără nici o sem
nificație politică. Totodată, el 
a menționat că. in curînd. Ca
nalul Suez va fi redeschis.

★ ★
RABAT 23 (Agerpres). — 

La încheierea vizitei la Rabat, 
unde a avut convorbiri cu re
gele Hassan al II-lea al Maro
cului, președintele Republici’ 
Arabe Egipt. .Anwar Sadat, a 
declarat în cadrul unei .confe
rințe de presă că autoritățile 
de la Damasc sint dispuse să 
ducă negocieri în problema 
realizării unui acord între Si
ria și Israel în privința dezan
gajării forțelor pe frontul si
rian.

acolo la spitalele din Cairo pe 
cei 335 de militari egipteni 
răniți.

PRIMUL MINISTRU AL 
GREGIEI, Adamandios An- 
droutsopoulos l-a primit 
marți, într-o vizită protocola
ră pe ambasadorul României 
la Atena, Ion Brad.

Cu acest prilej, premierul 
grec a exprimat dorința gu
vernului său de a continua 
și dezvolta bunele relații exis
tente între Grecia și România.

BIBLIOTECA ROMANA 
DIN NEW YORK a organizat 
o manifestare specială consa
crată aniversării unirii prin
cipatelor române. După o con
ferință. a urmat un program 
cu filmele documentare : ..U- 
nirea principatelor" și ,,Mihail 
Kogălniceanu".

LA GENEVA s-au deschis 
lucrările celei de-a 10-a se
siuni a Consiliului Biroului 
Internațional de Educație, or
ganism al U.N.E.S.C.O., care 
se ocupă de promovarea co
operării internaționale în 
problemele învâțâmîntului și 
educației. Din Consiliul B.I.E. 
fac parte 21 dc state, între 
care și România.

tă în raport cu luna decem
brie 1972. Statisticile înregis
trează. de asemenea, o crește
re însemnată a șomajului par
țial, îndeosebi în acele ramuri 
de producție care cad direct 
în unghiul de incidență ai cri
zei energetice.

LA PAZ 23 (Agerpres). — 
Situația internă din Bolivia 
a devenit deosebit de încorda
tă după ce aproape 50 000 de 
muncitori au declarat o grevă 
în semn de protest' față dc 
hotârîrea guvernului prezidat 
de generalul Hugo Banzer de 
a dubla prețurile la unele 
produse alimentare de bază și 
de a majora, totodată, taxele 
la transportul in comun — in
formează agenția Associated 
Press.

20.00 Seară pentru tineret.

22,15 24 de ort

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani : 3
grade, Paring : 4 grade.

Minimele: Petroșani: —9 
grade, Paring : — 7 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring: 68 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE: Vreme în
chisă cu cer mai mult no- 
ros. Se vor semnala preci
pitații slabe sub formă de 
ninsoare. Dimineața pe a- 
locuri ceață. VIntul va sufla 
slab din sectorul nordic.

Declarația 
P. C. din 
Argentina

BUENOS AIRES 23 (Ager
pres). — Partidul Comunist 
din .Argentina a condamnat, 
intr-o declarație dată publici
tății. activitățile teroriste ale 
elementelor extremiste grupa
te in cadrul organizației ile- 
galc autointitulate ..Armata 
revoluționară a poporului".

Referindu-se la atacul între
prins recent de membri ai a- 
cestei organizații asupra ca
zărmii unei unități de blinda
te din orașul Azul. in urma 
căruia militari și ofițeri au 
fost capturați sau omorîți. de
clarația subliniază că „aceste 
acte servesc intereselor reac- 
țiunii și imperialismului".

O nouă întrunire a miniștrilor 
agriculturii din țările membre 

ale Pieței comune
BRUXELLES 23 (Agerpres).

— Luni și marți s-a desfășurat 
la Bruxelles o reuniune a mi
niștrilor agriculturii din țări
le membre ale Pieței comune.

Principala problemă înscri
să pe agenda acestei reuniuni
— adoptarea noilor prețuri 
comunitare pentru campania 
agricolă 1974-1975 — a fost 
amînată. Miniștrii au conve
nit să reia în dezbatere fixa
rea noilor prețuri la următoa
rea lor reuniune din zilele dc 
18 și 19 februarie.

In schimb, în cele două zile,

PREMIERUL TUNISIEI, 
Hedi Nouira, a arătat că pro
iectul textului de lege privind 
realizarea uniunii cu Libia 
a fost prezentat Adunării Na
ționale, urmînd să aibă loc 
procedura normală în aseme
nea cazuri și că. la rîndul 
său. guvernul va trece la pre
gătirea documentelor privind 
desfășurarea negocierilor cu 
partenerul libian.

GUVERNUL PREȘEDINTE
LUI HUGO BANZER a decre
tat o sporire cu 40—140 la 
sută a prețurilor la articolele 
de primă necesitate din Boli
via — anunță agențiile de 
presă. Măsura a fost luată ca 
urmare a accentuatei penurii

Va fi redus programul 
de activitate al astronauților 

de pe „Skylab-3“ ?
HOUSTON 23 (Agerpres). 

— O nouă funcționare defectu
oasă a sistemului de stabili
zare al laboratorului orbital 
„Skylab", care a avut ca e- 
fect anularea in cursul zilei 
de marți a unui program de 
observații terestre, a determi
nat oficialitățile N.A.S.A. să 
decidă începerea cu trei zile 
mai devreme a operațiunilor 
în vederea amerizării. Directo
rul programului „Skylab", 
William Schneider, a informat 
că nava de recuperare, „New 
Orleans”, va ridica ancora din 
portul San Diego sîmbâtă și 
nu marți cum se stabilise ini
țial. Zona amerizării se află
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VARȘOVIA 23 (.Agerpres).
— Turneul internațional mas
culin de handbal de la Cra
covia s-a încheiat cu victoria 
formației poloneze Gwardia 
Opole care, în ultimul meci, 
a învins cu scorul de 25—14 
(10—9) formația P.Z.I. Sofia. 
In partida pentru locurile 3-4 
Vavelj Cracovia a întrecut cu 
29—21 (17—9) echipa Korona 
Keljce.

NEW YORK 23 (Agerpres).
— Au continuat meciurile tur
neului internațional feminin 
de tenis de la Mission Viejo 
(California). Jucătoarea ame
ricană Kris Kemmer a dispus 
cu scorul de 6—3. 6—4 de Vir
ginia Ruzici (România). Mul
tipla campioană americană 
Billie Jean King a învins-o cu 
scorul de 6—3. 7—5 pe Robin 
Tenney, o tînără jucătoare în 
vîrstă de 15 ani. Francoise

încheierea Conferinței 
regionale europene 

a Organizației 
Internationale a Muncii

GENEVA 23 — Corespon
dentul Agerpres, Cornellu 
Vlad, transmite: La Palatul 
Națiunilor din Geneva s-a în
cheiat miercuri, cea dc-a do
ua Conferință regională euro
peană a Organizației Interna
ționale a Muncii, la lucrările 
căreia au fost reprezentate 28 
dc state, intre care și Româ
nia.

participanții au abordat alte 
probleme considerate a fi mai 
stringente ca, de pildă, conse
cințele flotârii francului fran
cez asupra Pieței comune a- 
gricolc, cererea Franței pri
vind majorarea prețului la 
carnea de vită, măsuri de pro
tejare a acestui produs împo
triva importurilor din terțe 
țâri, precum și cererea Italiei 
de sporire a prețurilor la pro
dusele agricole de pe piața in
ternă. avîndu-se in vedere de
precierea lirei.

de produse alimentare resim
țită în ultima vreme în țară.

LA DELHI au început 
miercuri, convorbirile oficia
le dintre primul ministru al 
guvernului indian. Indira 
Gandhi, și primul ministru al 
guvernului din Sri Lanka, Si- 
rimavo Bandaranaike.

NOUA SESIUNE a ADU
NĂRII PROVINCIALE A IR
LANDEI DE NORD s-a des
chis, marți, într-o atmosferă 
deosebit de încordată. Chiar 
din prima zi a lucrărilor au 
avut loc serioase incidente, 
fiind necesară intervenția po
liției pentru a evacua din sa
lă mai mulți deputați ai Parti
dului Unionist Protestant (lo- 
ialist).

BURSA DIN TOKIO. ale 
cărei operațiuni fuseseră sis
tate timp de două zile, ca ur
mare a flotârii libere a fran
cului francez, s-a redeschis 
miercuri. Se apreciază că vo
lumul tranzacțiilor a fost ma
rc, iar Banca Japoniei a in
tervenit activ, lansînd pe pia
ță aproximativ 240 milioane 
dolari pentru susținerea 
cursului actual al yenului — 
de 300 yeni pentru un dolar.

la 400 km sud-vest de San 
Diego, în Pacificul răsăritean. 
Schneider a precizat că nu 
este vorba decît de o măsură 
de precauție, N.A.S.A. conti- 
nuînd să spere că echipajul 
va putea rămine in „Skylab" 
pînă la sfirșitui misiunii (8 
februarie). In cazul în care și 
giroscopul nr. 2 va ieși com
plet din uz. programul de ac
tivitate al astronauților va fi 
redus, renunțindu-se la expe
rimentele care necesită modi
ficarea poziției pe orbită a la
boratorului. care va putea fi 
stabilizat în continuare cu a- 
jutorul motoarelor capsulei 
„Apollo".

Durr (Franța) a dispus cu 
6—3, 6—1. de Mimi Gausovici 
(Iugoslavia), iar Nancy Gun
ther (S.U..A.) a eliminat-o cu 
6—4. 7—6, pe Wendy Pvcrton 
(S.U.A.). Una din favoritele 
turneului. Chris Evert (S.U.A.) 
a ciștigat fără dificultate jo
cul cu Sally Geer (S.U.A.) pe 
care a invins-o cu 6—0. 6—2. 
Cunoscuta jucătoare america
nă Rosemary Casals a ciștigat 
cu greu: 6—2. 3—6. 6—4 me
ciul cu cehoslovaca Martina 
Natrilova.

IIAGA 23 (Agerpres). — 
După desfășurarea a trei run
de în turneul internațional fe
minin din cadrul Festivalului 
de șah de la Wijk aan Zee (O- 
landa) pe primul loc în cla
sament se află campioana Ro
mâniei Alexandra Nicolau cu 
3 puncte, urmată do olandeza 
Timmer și Ivanka (Ungaria) 
cu cîte 2 puncte. Rodica Rei-

Principalul document al 
Conferinței, adoptat in unani
mitate — rezoluția privitoare 
la acțiunea regională a O.l.M. 
in Europa — a fost elaborat 
pe baza mai multor propuneri 
făcute dc participanți, intre 
care s-a aflat și proiectul de 
rezoluție al României intitu
lat „Dezvoltarea cooperării in 
domeniul muncii și al politi
cii sociale între țările europe- 

| ne membre ale O.l.M." Rezo
luția se pronunță pentru e- 
xaminarea tuturor mijloace
lor adecvate în vederea pro- 

I movării și întăririi cooperării 
1 europene în domeniul muncii. 

Se prevede, în acest sens, 
convocarea unor conferințe 
regionale europene la interva
le regulate și suficient de a- 
propiate pentru a permite Or
ganizației Internaționale a 
Muncii să își aducă o contri
buție efectivă la soluționarea 
celor mai importante proble
me de muncă și sociale. Rezo
luția recomandă ca aceste con
ferințe să se desfășoare în di
ferite țări europene.

Documentul menționat chea
mă statele europene să-și in
tensifice eforturile de coope
rare în toate domeniile care 
intră in competența O.l.M. si 
preconizează realizarea de an
chete și studii aprofundate, in 
cadrul O.l.M., privind condi
țiile de viață și de muncă, a- 
sigurarea veniturilor dreptu
rile sindicale, situația munci
torilor imigranți, securitatea 
socială, formarea profesională 
și mediul înconjurător.

In ședința finală, au luat 
cuvîntul reprezentantul Ro
mâniei. ambasadorul Constan
tin Ene și Larisa Munteanu. 
secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R.

Simpozion 
in probleme 
demografice
BRUXELLES 23 — Cores

pondentul Agerpres. N. Po 
pescu-Bogdănești, transmite : 
La Amsterdam se desfășoară 
lucrările celui de-al 4-lea sim
pozion in probleme demografi
ce. manifestare pregătitoare 
Conferinței mondiale a popu
lației. care va avea loc între 
19 și 30 august, la București.

Simpozionul de la Amster
dam reunește experți din 20 
de țări și este consacrat dez
baterii problemei drepturilor 
omului.

Din partea Comisiei Națio
nale de demografie din Româ
nia, la lucrările simpozionului 
participă prof. univ. I. Fili- 
pescu. decanul Facultății de 
drept din București.

-------------------

Iarna grea 
continuă în Liban

BEIRUT 23 — Coresponden
tul Agerpres, Crăciun Ionescu, 
transmite: iarna grea continuă 
in Liban, unde zăpezile căzute 
în ultimul timp au atins in 
regiunile dc munte grosimi 
pînă *Ia un metru și jumătate. 
Mare parte a drumurilor aces
tei țări sint impracticabile. La 
Dahr-el Beidar, trecătoarea 
din Munții Liban a șoselei 
Beirut — Damasc, stratul de 
zăpadă a atins 110 cm. între- 
rupînd. de mai multe zile, le
gătura cu Siria.

cher (România) ocupă locul 8 
cu 1 punct și o partidă între
ruptă. In runda a 3-a Nicolau 
a ciștigat la iugoslava Kalch- 
brenner.

In turneul masculin, rezer
vat maeștrilor internaționali, 
conduce după 7 runde bulga
rul Popov cu 6 puncte urmat 
de Victor Ciociltea (România) 
— 4.5 puncte, Keene (Anglia) 
și Kurajița (Iugoslavia) cu 4 
puncte și o partidă întreruptă. 
Ciociltea a remizat în runda 
a 7-a partida cu olandezul 
Hartoch.

După încheierea partidelor 
din runda a 7-a a turneului 
marilor maeștrii internaționali 
lider continuă să fie iugosla
vul Pianinei cu 5 puncte. Ghi- 
țescu (România) ocupă locul 
13 la egalitate cu Ador j an (Un
garia). fiecare avînd 2,5 punc
te. In runda a 7-a Ghițescu a 
remizat cu Matulovici (Iu
goslavia).
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