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Cincinalul înainte de termen !
Perseverență • Mobilizare ■ Răspundere
La mina Pctrila

Noi lucrări de investiții 
destinate dezvoltării 

capacităților de extracție

Consumul
de
in

energie electrică 
continuă scădere

In întîmpinarea
Zilei ceferiștilor

Vizita președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

în Republica
Arabă Libiana

Prin întreaga sa desfășura
re, prin suita manifestărilor 
oficiale, a convorbirilor, ca
racterizate prin cordialitate și 
dorința reciprocă dc a dezvol
ta relațiile româno-libiene, 
vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în această tînără 
republică arabă, situată pe 
țărmul Mediteranei. poate fi 
apreciată ca deosebit dc fruc
tuoasă. Această vizită deschi
de noi orizonturi și vaste 
perspective raporturilor prie
tenești dintre cele două țări 
și popoare. Fără a anticipa a- 
supra conținutului documen
telor care vor fi încheiate, se 
poate spune că vizita va așe
za o temelie trainică evoluți-

ci viitoare a relațiilor româ- 
no-libiene.

Este, de altfel, însăși apr«* 
dorea dată de cei doi șefi de 
stat în toasturile pe care le-au 
rostit, marți scara, cu prilejul 
banchetului oficial oferit de 
președintele Moamer El Ged
dafi în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu,

întreaga dimineață din cea 
de-a doua zi a vizitei a fost 
consacrată intilnirii cu reali
tățile Libiei contemporane*, 
care a pășit pe calea dezvoltă
rii sale ecbhomicd-sociale in
dependente. Realizările obți
nute intr-o perioadă scurtă, 
în anii care au trecut de la 
Revoluția din septembrie 
1969, sînt mărturie elocventă

a marilor eforturi depuse de 
poporul libian pe drumul 
progresului, pentru lichidarea 
subdezvoltării.

Tntr-o țară atît dc Tăveche 
ea tradiție șl cultură, semne
le noului sînt atit dc izbitoa
re îneît impresionează cu a- 
devârat.

Universitatea din Tripoli, de 
pildă, a intrat in viața cultu
ral științifică a țârii doar In 
urmă cu un deceniu. Cartiere 
întregi do locuințe abia des
prinse din păienjenișul sche
lelor, iar pe harta economică 
a țârii multe din noile obiec
tive figurează fie în faza de

(Continuare in pag. a-4-a)

Cu prilejul banchetului oferit în onoarea 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Sectorul de deschideri al minei Petrila 
începe în aceste zile executarea unor noi 
obiective de investiții destinate dezvoltării 
capacităților de producție ale minei.

Două din acestea constau in executarea 
galeriilor transversale, estică și vestică 
din blocul II. la nivelul orizontului XVI 
care vor contribui la asigurarea liniei dc 
front a sectorului V. Dată fiind importan
ța acestor lucrări, brigăzile conduse dc 
Arpad Kadar și Gheorghe Moldovan își 
propun să realizeze viteze de avansare 
sporite în scopul devansării termenelor de 
execuție.

Terminînd în condiții calitative bune și 
înainte de termenul prevăzut canalul co
lector și suitorii dc aspirație ale stației de 
p.'impe de la orizontul XVI. brigada con
dusă de Vasile Pavel va relua începind 
de azi lucrările de săpare si amenajare a 
viitorului puț principal de extracție al 
minei, obiectiv important în moderniza
rea transportului subteran in anii viitori.

activitâ- 
desfă- 
ianua- 
minie- 
Jiului 
serie 

bune, 
luna 

1973. în 
ianua- 

total

Bilanțul 
ții energetice 
șurată in luna 
rie in unitățile 
re din Valea 
Înfățișează o 
de rezultate 
Astfel, față de 
decembrie 7* 
cursul lunii 
rie consumul 
de energie electrică 
a fost redus cu pes
te 288 de mii de 
kWh, în condițiile în 
care au fost extrase 
peste prevederile de 
plan importante can
tități de cărbune.

Cele mai bune re
zultate au fost în
registrate în cadrul 
minelor Vulcan, Pa-

roșeni. Lonea, Petri- 
la și Aninoasa unde 
aplicarea consec
ventă a măsurilor 
de reducere a consu
mului de energie e- 
lectrică a permis în
cadrarea 
tea totală do energie 
repartizată. Demn 
de subliniat este făp
tui că rezultatele 
bune obținute sînt 
atît rodul activității 
specializate,. în dome
niul energetic, cît și 
al antrenării salaria- 
ților la realizarea a- 
cestei îndatoriri pa
triotice pe care o re
prezintă economisi
rea energiei.

Gospodărirea 
judicioasă a 

combustibililor

cu cinste angajamentele luate 
în întîmpinarea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei și Congresului al XI- 
lca al partidului.

După cum s-a anunțat, 
marți, președintele Consiliu
lui Comandamentului Revo
luției al Libiei, Moamer El

Geddafi, a oferit un banchet 
oficial in onoarea președinte
lui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Nicolae Ceaușescu.
In timpul banchetului cei 

doi șefi de stat au rostit toas
turi.

în cantita-

La mina uricant Sectorul III în fruntea întrecerii
La sfîrșitul zilei de 12 fe

bruarie colectivul sectorului 
III de la mina Uricani a 
registrat 
ducție 
peste 
extras 
plan, 
tă 
făcut ca depășirile sectoru
lui să urce la peste 700 de 
tone de cărbune.

în- 
un bilanț de pro- 

deosebit de favorabil: 
200 tone de cărbune 
peste prevederile de 

cantitate care, adăuga- 
realizărilor anterioare, a 

ca < 
urce

Acest succes al sectorului 
este datorat ritmului de mun
că bun. înregistrat de fron- 
taliștîi conduși de Gheor
ghe Scorpie. Gheorghe Dur- 
lă și Ion Petreanu și de bri
găzile de r 'egâtiri conduse 
de Evian I , Ioan Nagy, și 
Ion Nichițelea care realizează 

sporite în pregătirea

viitoarelor capacități de pro
ducție ale sectorului. Tonele 
de cărbune extrase suplimen
tar sînt totodată urmarea mă
surilor tchnico-organizatorice 
adoptate în cadrul sectorului 
care au condus la îmbună
tățirea funcționării utilajelor, 
aprovizionări' brigăzilor .-și 
la întărirea disciplinei mun-

Apropierea zilei dc ..16 fe
bruarie" prilejuiește colecti
vului de mecanici și fochiști, 
din cadrul remizei de locomo
tive Petroșani, obținerea unor 
noi realizări în economisirea 
de combustibil și lubrcfianți.

Astfel, încă din luna ianua
rie. au fost consemnate pri
mele succese din acest an, prin 
economisirea a 245 tone com
bustibil convențional. 402 kg. 
ulei mineral. 83 kg. ulei spe
cial și 421 kg. motorină. în 
valoare totală dc aproape 
90 000 lei.

O atenție maximă este acor
dată valorificării cil mai de
pline a posibilităților pentru 
gospodărirea cu cea mai marc 
răspundere a combustibililor, 
manifestată din partea tuturor 
mecanicilor și fochiștilor. din 
rîndul cărora îi amintim pe 
Ion Oprea I.. Pavel Revitea, 
Gheorghe Ciornei, Ion Proci, 
Constantin Baldovin. Balin’. 
Vintilă, Dionisie Sile. loan 
Mureșan și alții, cu toții fiind 
hoțărîți să-și continue seria 
succeselor pe întreg parcursul 
anului 1974, îndeplinindu-și

Îmbunătățiri 
în folosul 
călătorilor

Toastul Toastul

In încheierea lucrărilor de 
electrificare ale stației Petro
șani s-au luat măsuri de exe
cutare dc către șantierul 71 
C.C.F., a unor modificări a 
peronului. în scopul înlesnirii 
accesului călătorilor la urca
rea și coborîrea din trenuri.

Astfel, sînt în curs dc exe
cuție lucrările de prelungire 
si înălțare a peronului liniilor 
II III. lucrări prin care se 
soluționează o veche dorință 
a

președintelui 
Nicolae Ceaușescu

președintelui 
Moamer El Geddafi

publicului călător.

Acțiune 
patriotică

Aș dori să încep prin a adresa încă o 
dată un salut călduros, in numele meu, al 
delegației, al poporului român, președin
telui Geddafi, colaboratorilor săi, dum
neavoastră tuturor și întregului popor li
bian prieten. Doresc, dc asemenea, să 
mulțumesc președintelui Geddafi pentru 
invitația ce ne-a adresat-o de a vizita 
frumoasa dumneavoastră țară — invitație 
care ne-a dat posibilitatea să ne aflăm as
tăzi în Libia, să fim împreună cu dum
neavoastră, 
primirea 
zervat-o, 
nc-a întîmpinat cu sentiment, 
prietenie. Apreciem aceasta ca o expre
sie a dorinței de dezvoltare a colaborării 
dintre popoarele noastre.

Dc altfel, popoarele român și libian se 
cunosc de mult. Au cunoscut împreună 
asuprirea otomană și au învățat, deci, să 
lupte împotriva dominației, pentru inde
pendență. suveranitate, pentru a fi pe 
deplin stăpîne pe destinele lor.

Venim dintr-o țară care anul acesta săr
bătorește 30 de ani de la răsturnarea 
vechii orînduiri, dc la trecerea pe calea 
făuririi unei lumi mai bune — orînduirca 
socialistă. Acum 30 dc ani, România era 
o țară slab dezvoltată : peste 75 la sută 
din populație lucra în agricultură. Astăzi. 
România a devenit un stat socialist cu o 
industrie puternică bazată pe tehnica con
temporană, cu o agricultură dezvoltată. 
Produceam, spre exemplu, in 1938.

Mulțumesc totodată pentru 
prietenească ce ne-ați re- 
mulțumcsc populației care 

de caldă

îmi face o deosebită plăcere să salut pe 
președintele Ceaușescu și colaboratorii 
care îl însoțesc, reprezentanți ai poporului 
român prieten.

în numele poporului libian, mulțumesc 
președintelui Ceaușescu pentru faptul că 
a acceptat să facă această vizită. Este pri
ma vizită pe care o întreprinde in Libia 
un conducător din țări ale Europei răsă
ritene. Salutăm asemenea acțiuni și dorim 
ca ele să aibă continuitate. Apreciem, 
totodată, sentimentele pe care le nutreș
te întreaga delegație română de a face 
totul pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
popoarele noastre prietene.

Doresc să afirm că Republica Arabă 
Libiana nu își întemeiază relațiile sale cu 
alte popoare pe criteriile puterii economi
ce sau militare, ale bogățiilor naturale, 
nici pe considerente de ordin rasial sau 
pe faptul că aceste state sînt situate în 
occidentul sau răsăritul lumii. Republica 
Arabă Libiana respectă concepțiile reli
gioase. politice, sistemele de dezvoltare 
economico-socială ale altor popoare, res
pectă lupta lor pentru asigurarea elibe
rării omului. Republica Arabă Libiană în
tinde 
pectă 
mină 
dența 
atacă 
de posibilitățile lor militare și economice. 
Aceste principii ale Republicii Arabe Li
biene pornesc din însăși constituția sa,

Ziua de 16 februarie ..Ziua 
ceferiștilor" este întîmpinată 
și de către echipele de repa
rații a vagoanelor din dotare, 
din cadrul Remizei de vagoane 
din Petroșani prin reparații 
efectuate și în timpul libdr. 
Astfel, la acțiunea patriotică 
din ziua de 10 februarie au 
fost reparate suplimentar și 
redate circulației, 11 vagoane 
convenționale. La această ac
țiune a participat întreaga e- 
chipă de reparații din rîndul 
căreia s-au evidențiat 
Daian. David 
Sorea. Cornel 
Ilie Udrea. (Continuare in pag. a 4-a)

Iosif DAVID

loan
Ioan

mina tuturor popoarelor care res- 
aceste principii, dar refuză această 
statelor care atentează la indepen- 
popoarclor, la bunăstarea lor și care 
însăși demnitatea omului, profitînd

Cozma.
Crăciunescu și

(Continuare in pag. a 4-a)

INIȚIATIVA - cerință
primordială a muncii

cultural-educative
I. LICIU

Pe șantierele de construcții social-culturale

operativă eficienței economicenr.

ra-

vă. Și totuși, întîrziem în

Anton HOFFMAN T. SPATARU

(Continuare in pag. a 3-a) (Continuare in pag. a 3-a)
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însemnate rcicne ale creșterii

în hala de strunguri a S. S. H. Vulcan. Instantaneu pe... fluxul tehnologic...

Banda transportoare
5 T.B.S. — 800 mm care de_ ! 
servește sectoarele III și 
VI ale minei Lupeni. dato
rită uzurii, s-a rupt. Sectoa
rele erau amenințate de I 
stagnarea transportului la I 
orizontul 440. Situația im- I 
punea luarea urgentă a ce- | 
lor mai operative măsuri. ' 
Lucrarea a fost încredințată 
unei echipe de lăcătuși din 
cadrul sectorului de trans
port. $eful de echipă Gheor
ghe Gabor II. împreună cu 
lăcătușii Francisc Hegedus, 
Dumitru Budav. Ștefan
Voinea, loan Cîrlig și elec
tricianul Simion Moraru
au acționat' prompt și lup- 
tind. cu minutele, au reușit 
să repare banda transpor
toare într-un timp record, 
respectiv in 90 de minute.

Conducerea minei a feli
citat călduros toată echipa 
de intervenții care a lucrat' 
repede și bine restabilind 
mersul normal a] transpor
tului cărbunelui extras din 
abataje de minerii din sec
toarele III și VI ale minei.

Avram MICA, 
subredacția Lupeni

INDIVID

Demne de relevat sînt preo
cupările pe care reprezentan
ții colectivelor de muncă de 
pe șantierele de construcții 
ale Grupului nr. 2 din Pe
troșani al T.C.H. le-au mani
festat la dezbaterile din re
centa adunare generală pen
tru a evidenția, cu combativi
tate. neajunsurile manifestate 
in 1973. în activitatea lor. Dez
văluind critic și autocritic 
deficiențele, fiecare din cei 
care au luat cuvîntul și-a pro
pus să gindească și să mun
cească in noul an cu mai mul
tă răspundere pentru a elimi
na în cit mai mare măsură 
piedicile care au produs stag
nări în procesul de execuție 
la punctele de lucru.

Cu toate rezultatele, poziti
ve în ansamblu, la indicatorul 
producție valorică — așa cum 
recunoșteau cu toții cei pre- 
zenți — celelalte realizări ob
ținute pe șantiere nu pot mul
țumi colectivul. Am extras de 
aceea din multitudinea aspec
telor surprinse la dezbateri 
acelea care s-au dovedit a fi 
pentru colectiv de mai mare 
interes în noul an. pe cele 
mai viu discutate, analitic și 
responsabil, de participanți : 
utilizarea mijloacelor de pro-

ducție și a forței de muncă 
de care se dispune pe șantiere, 
repercusiunile directe ale a- 
cestei utilizări asupra consu
murilor de materiale, de ener
gie și combustibil pe de o 
parte și. do asemenea, asupra 
productivității muncii.

Adunări 
generale ale 

oamenilor 
muncii

Să vedem, deci, cum au 
fost abordate aceste problem'-, 
de majoră însemnătate pen
tru întreaga economie națio
nală. de maximum interes 
pentru activitatea de investi
ții care se desfășoară in mu
nicipiul nostru. ..Sarcinile care 
ne stau in față. îndeosebi 
pentru economisirea de ener
gie electrică și termică, 
combustibil. In noul an. sînt 
mari — spunea tovarășul Au
gustin Prodan, secretar al or
ganizației de partid a Șantie-

CO LE ClIV HALE

de

rului nr. 1 Sîntem pregătiți 
să ni le realizăm ? Cred că. în 
acest moment. încă nu în to
talitate. E suficient să amin
tesc că. deocamdată, nu am 
introdus la fiecare șantier 
contoare dc consum al ener
giei electrice. Nu știm cît con
sumăm. nu știm unde putem 
interveni pentru a stopa risi
pa. în final plătim furnizori
lor atit cît ni se cere. Deși, 
practic, nu este greu să reali
zăm acest lucru, ci dimpotri- 

a

Corelarea întregului sistem 
de activități educative și cul
turale cu problema producției 
— principal criteriu de ve
rificare a eficienței lui — este 
unul dintre succesele rodniciei 
muncii. Comitetele de partid 
și de sindicat, atunci cînd do
vedesc inițiativă în diversifi
carea mijloacelor de influen
țare a gindirii și atitudinii sa- 
lariaților față dc muncă, dis
pun de o foarte întinsă gamă 
de posibilități educative. La 
E.M. Dîlja. întrecerea socia
listă între brigăzi și sectoare 
se urmărește printr-un punc
taj care e deosebit de stimu
lativ — explicat în detalii în 
adunările oamenilor muncii, 
apoi afișat în sala de apel și 
popularizat la stația de r 
dioamplificare, el se află la 
temelia rezultatelor pozitive 
pe care le înregistrează, zil
nic. producția minelor.

— Intre brigăzile și sectoa
rele exploatării noastre mi
niere — ne spunea Dumitru 
Enache. președintele comite
tului sindical al E.M. Dîlja, 
în urmă cu cîtva timp (preci
zare necesară, deoarece de a- 
tunci. de la sfîrșitul lunii ia
nuarie, plusurile realizate au 
crescut mult), a început o fru-

moașă întrecere. Brigăzile lui 
Mihai Cosma, Vasile Sidorov 
și Costache Zaharia, de exem
plu, au extras cu 500, 300 și, 
respectiv, 500 tone mai mult 
față de sarcini. Sectorul III. 
condus de ing. loan Ceaurea- 
nu, și-a luat angajamentul să 
depășească în acest an cu 
2 000 tone planul de produc
ție. dar deja de acum are 
300 tone, ceea ce ne îndreptă
țește să nutrim convingeri 
foarte optimiste.

Un complex de factori sti
mulativi și educativi este me
reu prezent' în viața minei : 
-Evenimentul zilei", gazeta a- 
lături de cea satirică, cu cu- 
noscuta-i valoare formativă, 
prezintă cu promptitudine o 
radiografie selectivă a muncii ; 
pentru întărirea disciplinei, co
mitetul sindical susține cu re
gularitate dezbateri în urma 
cărora se stabilește cît se pier
de printr-o absență sau prin 
nerespectarea tehnologiei de 
lucru ; se poartă discuții cu 
absentomânii și mai mult, co-

PRIMUL BLOC
Recent, in orașul U- 

ricani, au fost termina
te lucrările de cons
trucție a primului bloc 
de locuințe din noul 
cartier Tarhat.

In cursul săptămî- 
nii trecute, blocul 
C2 din noul cartier 
care numără 60 apar
tamente. a devenit 
gazdă primitoare pen
tru minerii Mihai 
Ceucă, Ladislau Ve
res, Carol Bolbni, Du
mitru Vascu. Dore 
Danciu, Constantin A- 
savinei și alții.

Reclama, sufletul co
merțului. Dar, depinde 
cum o faci !

ELECTRO — VESTA 
MODERN APARAT 
DE GĂTIT RAPID ȘI 

ECONOMIC

Magazinele de spe
cialitate din Valea 
Jiului au pus în vîn- 
zare un nou produs 
ai industriei noastre 
electro-tehnice: ma
șina de gătit electri
că „Electro-vesta", 
destinată uzului cas
nic.

Produsă de uzina 
..Ciocanul" din Nă
drag, mașina de gă
tit, de o construcție 
modernă, rezistentă, 
ușor de întreținut, a- 
sigură un înalt grad 
de economicitate da
torită consumului re-

dus de energie elec
trică și înzestrării ei 
cu dispozitive care a- 
sigură reglarea tem
peraturii în funcție de 
necesitate.

SALA de in
structaj

La Centrul de dis
tribuire a energiei e- 
lectrice Petroșani al 
I. R. E. Deva a fost 
reamenajată și moder
nizată sala de instruc
taj pentru protecția 
muncii... Lunar, aici 
se face instruirea per
sonalului de specia
litate, se proiectea
ză filme cu caracter 
educativ, au loc dis
cuții urmărindu-se

. .. diferite 
ridicarea continuă 
nivelului de pregătire 
profesională a sala- 
riaților. Tenia instrui
rii de pe luna in curs: 
..Norme de protecție 
a muncii la utilizarea 
sculelor și dispoziti
velor specifice pentru 
lucrări in instalați
ile electrice : măsuri 
de , prim-ajutor in ca. 
de arsuri".

MUZICA DE PRO
MENADA LA GUR'

MINEI

încheierea săptăminii 
reduse de lucru, res
pectiv vineri la ora 
14 și 30 minute, fanfa
ra ii va întîmpina pe 
mineri la ieșirea din 
șut. Această măsură, 
sperăm să aibe conti
nuitate, cu atit mai 
mult cu cît fanfara 
este îndrăgită de mi
neri și, la Lupeni. prin 
tradiție, ea își păstrea
ză un loc de frunte 
in ierarhia formați
ilor artistice din loca
litate.

O măsură salutar, 
a fost luată de către 
sindicatul și conduce
rea minei Lupeni. La
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PETRU ROMAN

„Locul de muncă începe
din rampa puțului"

Sint suficiente doar citeva 
vorbe pentrv ca discuțio să se 
desfășoare firesc, co între vechi 
cunoștințe. Fără tatonări și 
fără rețineri, pentru că Petru 
Roman, unul din cei moi des
toinici și cunoscuți brigadieri 
ai m»nei Aninoaso. se dovedeș
te a fi uri interlocutor de o 
ospitalitate deosebită in gin- 
duri si simțăminte. Petru Ro
man - brigadierul, autorii1 
unei inițiative entuziaste. îm
brățișată astăzi de minerii din 
întreaga Vale si din țară 
omul unor convingeri de mun
că și de viață ferme...

— Ciți oni am lucrat 
mină ? Păi s-au 
cîțiva, din 1947 
Mai bine de 26 de ani, timD 
lung, nici vorbă, in core multe 
s-au schimbat pe la noi, si 
mina, dar și oamenii.

lo 
cam adunat 
pină astăzi

- Care ar fi esența acestor 
schimbări ?

— Se cere multă precizie azi. 
Utilajele tot mai perfecționote 
ou pătruns in întreaga mină. 
Sînt bune și ne ojută mult in 
muncă, dar trebuie să le și 
intelegi. Minerii de azi trebuie 
să le „simtă" ritmul lor de 
lucru și asta se referă atît Io 
oarteo de întreținere, cit și lo 
funcționarea lor in timpul șu
tului. Or. asta nu înseamnă, 
oare, precizie ? Eu cred că suc
cesul unei brigăzi depinde as
tăzi in mare măsură tocmai 
de efectuarea fiecărei operați
uni la timpul potrivit. Orice în
tindere sau ominare se recupe
rează cu mori eforturi.

- Trebuie înțeles că acesta 
este unul din principiile orga
nizării lucrului in brigada pe 
care o conduceți ?

— Exoct așa este. Cunoaștem 
ce avem de făcut in fiecare 
zi și nici nu vrem să ne gindim 
că om mai putea lăsa ceva și 
De a doua zi. De aici a por
nit de altfel, și ideea inițiati
vei lansate de brigoda noas
tră. Ne-am sfătuit, am cumpă
nit care ne sint puterile și am 
hotărit cu toții : patru cimpuri 
pe aripă de abataj cameră 
realizate in fiecare zi. Ziua 
se termină cind avem patru 
grinzi puse.

- Obiectiv care a fost în
deplinit cu bine in tot cursul 
anului trecut. A fost el insă pe 
măsura puterilor brigăzii sau 
a necesitat eforturi deosebite ?

— N-aș putea spune că o 
fost nevoie de eforturi deose-

bite. A contat insă foarte 
mult faptul că fiecare dintre 
noi știam cu exactitate lucră
rile ce le avem de făcut in 
fiecare zi. Și asta e mare lu
cru. Astfel, fiecare om și toți 
Io un loc ne-am organizat 
munca, fiecare mișcare astfel 
incit lucrul sâ poată continuo 
in ritm normal in tot timpul 
șutului. Pentru că, să știți, Io 
noi nu există „goluri11 in lucru 
Se vorbește puțin și nu prea 
se intimplă să stăm din lipso 
de materiale.

- Totuși unele brigăzi se mai 
pling uneori de lipsă de lemn 
sau de alte materiale...

fi, nu zic nu, dor Io 
prea se intilnesc ase- 
situații. Avem un obi 

intrăm tot schimbul im- 
Mergem pe

- O 
noi nu 
menea 
cei :
preunâ in mină, 
galerii gindindu-ne la abataj. 
Vedem ce lemr. este băgat in 
mină, dacă e nevoie mai facem 
o mică manevră și ni-l apro
piem. Materialele ne vin ele. 
nu-i vorbă, dar și noi avem 
obligația să le cerem incă 
înainte de o ni se fi terminat 
stocul, să mai dăm o mină de 
ajutor la manevre. Ați văzul 
uneori cite o clemă aruncată

— Nu șliu cum se face că s-a defectat pină nici nu 
s-a luat bine vopseaua...

— Vezi ? Asta-i motivul, că nu știi ! ! !...

Contabilul :
— Vă mai trebuiesc, ziceți, incă trei transportoare. Dar 

cite aveți pe inventar ?
Tehnicianul :
— De unde să știu eu î L

pe golerie pe care sute de 
oameni o calcă in picioare ? 
E sigur că dacă ar trece pe 
acolo ortacii mei, s-ar găsi 
unul care s-o ridice.

- Nu se pierde din timpul 
de lucru in felul acesta ?

10- Mai bine ajung cu 
minute mai tirziu in abataj, 
decit să stau o jumătate de 
oră din lipsă de lemn. Asta-i 
lege la noi : in drum spre a- 
bataj ne pregătim deja pen
tru lucru. în abataj nu sosim 
cu mîinile goale, aducem lemn 
și doar cind il vedem depo
zitat la 8 metri de front por
nim perforatoarele. Că e bine 
sau nu, asta crede fiecare în 
felul lui. Noi insă sintem con
vinși că această organizare 
ne-a permis să ne menținem 
mereu printre fruntași. Și toc
mai de aceea vom considera 
și in continuare că locul de 
muncă nu il reprezintă numai 
abatajul. El incepe și se ter
mină în rampa puțului odată 
cu intrarea și ieșirea din mi
nă. Asta cred eu că ar fi unul 
din secretele bunei organizări 
a lucrului într-o brigadă.

Bujor BOGDAN
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MINA PAROȘENI. Mai- I 
strul miner Constantin | 
Bușe, minerul șef de schimb 
Costică Dorobăț și cîțiva 
din membrii brigăzii lui 
Vasile Băncilă discutînd 
despre combaterea nemoti
vatelor și a indisciplinei. i 

Foto : Ion LICIU I

„Colegul"
Eu sînt șofer de meserie. 

Prin mîinile mele au trecut, 
in trei decenii și jumătate, 
mărci de mașini dintr-o ju
mătate de Europă, de la pu
ternicele „Horsch“-uyi la ra
pidele „Csepel", de la vioaiele 
..Prăgi" la rezistentele „Zis“- 
uri. Aproape o treime din 
viață am pctrecut-o pe roți 
și nici nu mai știu cît de fe
lurite erau încărcăturile afla
te la spatele meu : cartușe, 
făină. încălțăminte, lemne, ci
ment. explozive, găini... Cine 
le mai ține minte ? Am întil- 
nit in drumurile mele agenți 
de circulație care m-au anun
țat, ca de la om la om. des
pre un polei ca oglinda 
ie-am mulțumit. Dar tot 
căile străbătute de mine m-a 
oprit și amendat o dată un 
agent care pretindea câ orice 
frînă care nu face ,.psss" nu 
e bună. Accidente n-am avut, 
dar nu pot zice că emoțiile 
m-au ferit. Acum vreo cîțiva 
ani coboram lunga pantă de 
la Bănița-Merișor, cu o „Sko- 
dâ“ plină de saci cu ciment 
Pe drum mîzgă, afurisită, alu
necoasă. Circulam cu atenție 
încordată. In sens contrar, s-a 
ivit la un moment dat o co
loană de patru camioane ce 
urcau din greu panta. Văd în 
oglindă un IMS venind la 
depășire. Trag bine pe dreap
ta, omul țîșnește pe lingă bo
tul mașinii mele și frinează 
brusc la semnalul unui auto
stopist. Am văzut, deodată, 
imense, ca niște faruri ce 
creșteau violent, stopurile lui.

Și 
po

#7 xlstă în vlafă anu- 
f \ miff oameni care 

și-au cucerit 
popularitatea in sensul 
el major printr-o stărui
toare șl pasionantă dă
ruire în muncă, printr-o 
incontestabilă autorita
te morală și un veritabil 
prestigiu profesional. U- 
ncorl simpla rostire a 
numelui lor declanșea
ză sentimente și energii 
colective, determină ac
țiuni holăriloare. In a- 
cesle cazuri prezenta lor 
activă in mijlocul colecti
velor stimulează capaci
tatea dc soluționare a 
problemelor ivite în 
procesul muncii, impri
mă un ritm mai acce
lerat aclh'ităfil, serveș
te drept exemplu pentru 
tofi salariafii.

Un astfel de exemplu 
bine cunoscut 
constructorilor 
lea Jiului îl
maistrul constructor Con
stantin Albu, „omul dc 
șoc” al șantierului nr 
1 Petroșani. Pe acest șan
tier se vorbește în
totdeauna într-un anu
mit fel despre el, dar 
se vorbește mai ales 
în împrejurări deosebite 
Dentru activitatea cons
tructorilor.

in cei peste 20 de ani 
de muncă desfășurată pe 
șantierele din Valea Jiu
lui, Constantin Albu a 
rezolvai cele mai dificile 
probleme ce le pune 
construcfia unor obiecti
ve importante printre 
care amintim extinderea 
Institutului de mine — 
corpul B sau Casa de 
cultură din Petroșani. A 
lucrat la blocurile din 
Lupeni, sub supraveghe-

in riadul 
din Va- 
constituie

rea Iul s-au construit 
noile cartiere din Petrila. 
Mai mull de jumătate din 
numărul blocurilor din 
cartierul Aeroport sini 
ridicate sub îndrumarea 
sa atenta, pricepută. La 
acestea se adaugă blo-

„nea Mandiru" era zil
nic cu planșele proiec
tului in mină, măsura 
atent fiecare detaliu, iar 
atunci cind i se părea 
că ceva nu-i bine exe
cutai. punea mina și Ic 
arăta oamenilor cum tre-

cult al-o. Singur, ud pînă 
la piele, a consolidat 
coirajul scării folosind 
grinzile șl sciadurile pe 
care le-a găsii în preaj
mă. Dlmlncafa nici 
nu s-a luminat bine de 
ziuă cind era prezent

CONSTANTIN ALBU

„Am vrut să fiu văzut
întotdeauna

ca un coleg de muncă”
curile din orașul 1-lafeg 
pe care același șantier, 
din Petroșani, le-a exe
cutat in urmă cu cifiva 
ani.

Om de inițiativă, po
sesorul unui autentic spi
rit organizatoric la care 
se adaugă temeinica cu
noaștere a profesiunii de 
constructor, Constantin 
Albu, s-a impus în fala 
oamenilor de pe șantier, 
i-a mobilizat la muncă in 
schimburi prelungite, a 
lucrat col la cot alături 
de ei. Niciodată nu s-a 
mulțumit cu explicațiile 
date de alții, el singur 
a cercetat fiecare amă
nunt al proiectelor, le-a 
verificat pe teren de la 
săparea fundației pină 
la terasa acoperișului. 
Oamenii care au muncit 
cu el in această perioadă 
iși amintesc cum mais
trul. căruia ei spuneau

buie lăculă lucrarea.
Așa a iăcut peste 

dar poale nicăieri 
ceperea și alenfia 
n-au lost atît de solici
tate ca la construcfia 
amfiteatrului de la I.M.P 
și a Casei de cultură. Un 
simplu 
altele 
pentru 
(iune. La Casa de cultu
ră, constructorii turna
seră betoane le la sca
ra de la intrarea princi
pală. Mortarul era în
că moale cind, seara, 
a început o ploaie toren
țială. Muncitorii pleca
seră acasă. Nu era ni
meni la acest obiectiv. 
Constantin Albu cunos- 
cind situafia n-a avut li
niște. S-a îmbrăcat și 
a plecat acolo. Sofia a 
vrut să-l oprească: „nu 
vezi cum toarnă cu gă
leata ?“ Dar el n-a as-

fapt 
este 
acest

tot, 
pri- 
lui

din alîtea 
revelator 

om de ac-

la datorie. Verifica cu 
alenfle dacă ploaia n-a 
dăunat cu ceva lucrării. 
Nu s-a întîmplat însă 
nimic. Coi rajul fusese 
bine consolidat astfel 
că scara n-a suferit 
o deplasare. Abia 
lunci maistrul Albu 
recăpătat liniștea.

Discutînd cu oamenii 
și cu secretarul comite
tului de partid pe grup, 
Dumitru Stancu, am 
flat multe fapte care 
reliefează și mai preg
nant caracterul acestui 
constructor.

„De cîte ori avem 
greutăți pe șantiere, o- 
biective rămase sub plan 
și lucrări lntîrziate fa
tă de grafic, întotdea
una apelăm la maistrul 
Albu ne-a relatat ing. 
Dumitru Stancu. Pe el 
l-am trimis peste tot să

întîmplat 
Coirajul 

consolidat
nici 

a-
și-a

a-

dinamizeze formațiile de 
lucru. Așa am procedai 
la Petrila, la Liceul in
dustrial minier Acum 
l-am trimis la Uricani 
penlru a grăbi lucrările 
la blocul C 2. Pe lingă 
sarcinile stabilite pe ca
re le rezolvă în mod cu
rent, lucrează în schim
bul II și in schimburi 
prelungite ajutind for
mațiile rămase in urmă. 
Aș putea spune că pre
zenta lui 
mit 
tace 
cum 
fia".

Ceea ce ni se pare de
finitoriu pentru carac
terul- și personalitatea 
sa este propria lui măr
turisire : „Am vrut să 
fiu văzul de oameni

întotdeauna ca un coleg 
de muncă". Aceste cu
vinte exprimă nu numai 
un principiu de viată, ci 
și un mod de înțelegere 
a funcției 
define pe

Despre 
Albu cred 
spune foarte 
cruri bune, 
tă nu vom
fiindcă inițiativa 
namismul său 
fiecare zi ceva nou. 
cesla c 
st an tin 
șoc“ al 
nume
celebrității, dar care con
centrează in el o putere 
declanșatoare de ener
gii colective.

intr-un anu- 
loc pe șantier se 
simfită prin modul 

se înalfă construc-

Nu mai puteam depăși : in 
față pe stingă mea venea pr:- 
mul camion. Frina — neno
rocire ! Frinez cu motorul și 
cu toate astea îl vedeam cum 
crește sore mine. Trag scurt 
in dreapta și spre norocul 
meu ș’ al lui, la cîțiva centi
metri de el, ajung în șanț iar 
de acolo într-un bot Je deal 
tăiat dc lucrările drumului 
„Colegui" dc pe IMS se uită

POVESTIRI
DIN TREN

și, înainte de a-i spune un 
singur cuvînt. semnalizează și 
pleacă...

M-au ajutat șoferii de pe 
camioanele ce opreau unul 
după altul

Cerere
personală

Murise tata în spital. Necă
jit. cum nu se poate mai necă
jit, umblu în dreapta și-n stin
gă după diverse foi me care 
s-au dovedit a fi cu atît 
greoaie cu cît eu doream 
înmormintez nu în tîrgul 
pricina, ci undeva mai
parte, în pâmîntul neamului 
nostru. Unde-i lege nu te toc
mești ; le-am aranjat pe toa-

mai 
să-l 

cu 
de-

te. pînă la sicriu. Un binevoi
tor înduioșat de supărarea 
mea îmi spune că este un 
meșter pe aproape, dar nu are 
material. Cum bietul tata lu
crase chiar in orașul acela, 
la un depozit de cherestea, 
mă poartă pașii într-acolo. 
Șeful se arată omenos, înțe
legător în fața durerii mele 
și-mi spune :

— Duceți-vă la 
te să vă calculeze, 
bajului, suma, o 
ridicați materialul...

In depozit, cineva îmi soco
tește cubajul. apoi mă sco
tocesc după bani, caut biroul, 
bat la Tișâ, aud un „da". înă
untru o doamnă își pregătea 
cafeaua. Aștept, iar dumnea
ei, tot mai iritată do prezen
ța mea, îmi zice într-un tir
ziu, răstit :

— Dumneata ! ?
— Aș dori să cumpăr cîteva 

seînduri...
— Cererea și cubajul '
— Cubajul îl am. cerere nu. 

Dau să explic, dar dînsa mă 
întrerupe autoritar :

— Cui îi trebuie materialul, 
să facă cerere !...

— Nu poate să facă, din ne
fericire, căci de-ar putea nu 
ar avea nevoie... o fac eu... 
in numele meu...

— Asta nu se poate, 
losiți seîndurile pentru 
neavoastră...

— Atunci ?
— Instrucțiunile sint 

cerere personală a ce 
folosește materialul...

Cu ochelarii ei de 
știa să citească decit 
legii... nu auzise și de 
ei...

Noutăți editoriale 
în domeniul eticii

contabilita- 
pe baza cu- 
achitați și

Semnalăm prezența in librării — in colecția „Făuri
rea societății socialiste multilateral dezvoltate" (seria 
„Etică") a Editurii politice — a două lucrări intere
sante, utile, destinate marelui public. Care sînt acestea ?

• ..LIBERTATEA ȘI RESPONSABILITATEA 
MORALĂ ÎN CONDIȚIILE SOCIALISMULUI", de 
IOAN GRIGORAȘ. Lucrarea tratează și explică sensu
rile noțiunii de libertate, sensul etic al libertății, liber
tatea morală in societatea socialistă ; probleme legate 
de responsabilitatea noastră, creșterea responsabilității 
umane in etapa construirii societății socialiste multila
teral dezvoltate, sensurile și formele răspunderii etc.

• „RESPECTAREA LEGILOR TĂRII — CERINȚA 
ESENȚIALĂ A ECHITĂȚII SOCIALISTE" de dr. 
GEORGE ANTONIU. Lucrarea prezintă noțiuni gene
rale privind înțelegerea legii ca instrument principal 
de organizare a relațiilor sociale, „vorbește" despre res
pectarea legii — îndatorire primordială și de onoare a 
fiecărui cetățean al țării etc.

Recomandăm ambele lucrări, de larg interes, tutu
ror cititorilor ziarului nostru.

Somnul
Ca să verifice pe propria-i

nu fo- 1 1 piele proverbul, minerul
dum- ' 1 Mihai Rîpan de la E. M.

11 Vulcan, sectorul III a uitat
de disciplina muncii, dc or-

II tacii săi. a trecut fără re-
clare : ' mușcări peste normele de

ii care 1 protecția munch.

cal, nu 
litera 

spiritul

Dr. Viorel MORARU

Ajuns la locul de muncă 
a hotărit să se culce. Și-a 
găsit un locșor mai retras, 
întunecos, mai departe de 
ortacii săi care luptau cu 
cărbunele in abataj. A im-

pe care o 
șantier.

Constantin 
că se pot 
multe lu- 

dar nicioda- 
spune totul 

și di- 
aduc în 

A-
comunistul Gon- 
Albu, „omul de 
șantierului, un 

fără rezonanta

Cornel HOGMAN
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A

la... cincizeci
Autobuzul de Uricani nu 

era atît dc aglomerat ca altă 
dată, cind a oprit in Vulcan, 
la stația din centru. Dar. ca 
întotdeauna lumea s-a îngră
mădit să urce (din obișnuin
ță !) pe ușa din fațâ. Cineva 
insă, i-a oprit. Un controlor 
de la E.G.C. i-a poftit politicos 
la ușa din spate. Ascultători 
aproape toți au înțeles invita
ția. Cine a zis că prea mulți 
pasageri nu sînt civilizați ? E 
drept că la început pașii i-au 
îndreptat invers, dar pînă la 
urmă...

Unul singur, un tînăr blond, 
zdravăn și „curajos" a ținut 
sâ demonstreze (și a reușit !) 
ce înseamnă lipsa bunei cuvi
ințe. S-a agățat pe scara din 
față. In zadar îi explica con
trolorul 
poarte 
S-a și

cum trebuie să se 
un pasager civilizat, 
legitimat, dar tînârul 

a declarat că socotește legiti
mația drept carnețel de tele
foane. Intîmplător se afla de 
față și un subofițer de miliție 
care, pe un ton amabil a în
cercat să-l lămurească pe pa
sagerul încăpățînat. Șoferul 
a intervenit și el. Pe tînârul 
impertinent nu-1 interesa că 
întîrzie cursa, că atîția oameni 
trebuie să ajungă la serviciu, 
dar așteptau pe loc. să ia 
sfîrșit conflictul declanșat.

Mai mult de 10 minute trei 
oameni au „parlamentat" cu 
al patrulea, care pină la urmă 
a preferat să renunțe la auto
buz decit sâ se încadreze în 
normele transportului în co
mun. dar nu a renunțat să a- 
dreseze controlorului ame
nințări. Și așa in afară de moji
cie tînârul a mai demonstrat 
incă ceva. Cît dc „puternic" 
este, cît de mult a „influen
țat" opinia publică. Celor a- 
proapc 50 de pasageri aflați 
în autobuz le-a pierit graiul. 
Nici unul n-a îndrăznit să-l 
„deranjeze" cu vreun cuvințel 
pe cel care-și etala necu
viința. Dacă se supăra, și 
urca totuși în autobuz ?

Lia MANOLE

dulce, mult aduce
provizat un pat dintr-o scin- 
dură (cind e vorba să 
mim, parcă 
tează cit 
e patul? ) 
ventilatorul

dor- 
con- 

moale 
a oprit 

pneumatic din 
apropiere. Nu, ortacul Ripan. 
nu putea dormi cu zgomot .' 
Orice, numai zgomotul ven
tilatorului, nu !

Printre altele, Mihai Ri
pan a avut și un vis urit. Se 
făcea că o echipă de control 
nu avea ce face și a porni

mai 
de 
Și

t-o prin abataje, ajungînd 
pină la capul său... Aici, 
ortacul s-a trezit brusc. Vi
sul era realitate. A făcut 
in gind o socoteală să vadă 
ce i-a adus somnul dulce. Ia
tă în ce constă ..ciștigul" : 
neîncrederea celor din jur, 
ținta glumelor înțepătoare 
ale ortacilor dar și retrage
rea unei trepte do salari
zare pe timp de o lună de 
zile.

I. FIERARU
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Faza municipală va 
in luna martie a.c.

Maria Ciobo (locul 11). Nata
lia Crișan și Ida Cruț (locul 
111).

rală nr. 5 din Vulcan manifes
ta un deosebit Interes pentru 
desfășurarea oorespunzătoan 
a orelor d. practică în ateii.- 
rul școală Astfel, din inițiati- 
va cânii ’ fitul l T C E 
laborare cu conducerea scol:; 
au fost realizate în trimestrul 
I diferite obiecte Î11 valoare 
dc aproape 30 000 lei. Xvînd 
in vedere calitatea bună .1 
lucrărilor executate pentru 
acest trimestru au fost, primi
te DÎnâ în prezent dc la E M 
Vulcan, comenzi în valoare d- 
peste 4 000 lei

Fruntași

Educație
• Recent, la comit' tul oră

șenesc Vulcan al U T C. a 
avut loc o amplă analiza .1 
activității dc educare prin 
mnncâ și pentru muncă a ti
neretului școlar. Tn cadrul a- 
nalizci au luat cuvintul tova
rășii Carol Simon is. Emeric
Partis. Radu Frâțean. Virgil 
Cazan. Sabina Ecoviță. 
tru Pușcaș. Ioan 
Ghcorghe Lăzărescu 
ranța Socaci care au subliniat 
rezultatele obținute in acest 
domeniu. A fost adoptat un 
olan de măsuri în vederea 
îmbunătățirii activității dc 
viitor.

• în idrul întrecerii din
tre organizațiile U.T.C. din 
Valea Jiului ..Tineretul, factor 
activ in îndeplinirea cincina
lului înainte de termen", sint 
antrenați un număr de peste 
10 000 dc tineri, dintre care 
s-au 1 vidențiat in această pe
rioadă 2 695 de tineri. De ase
menea. 8 206 tineri și-au rea
lizat sarcinile de plan lună de 
lună, aducând o contribu
ție substanțială la rezultatele 
obținute de către unitățile e- 
oonomic Cele mai bune re
zultate le-au obținut comite
te) U.T.C dc la E M. Uri
cani. E. M. Vulcan. E. M. Lu
peni. preparat ia Lupeni. E. M. 
Lonea și altele.

Informații 
din școală

• Colet tivul dc redacție al 
stației dc amplificare de la 
Școala comercială din Petro
șani este apreciat de către 
ascultători pentru modul in 
care își face datoria Sub 
conducerea profesoarei Gloria 
Balog cei șase membri ai co
lectivului. pregătesc zilnic r- 
misiuni interesante pentru ti
nerii elevi Astfel, pe lingă 
informările politice, in cadrul 
emisiunilor sînt prezentate 
principalele știri din școală, 
aspecte pozitive și negative, 
melodii la cererea ascultători
lor și altele.

Colectare Angajament

Pr-
Muresan. 

și Spe-

Concurs
• A început faza pregăti

toare a concursului „Cunoaș
teți meseriile" în 
le generale din 
nostru. Avînd ca 
tarea profesională : 
elevilor, concursul 
mai multe faze : faza pregăti
toare pe clase, pe școală, fa
zele pe oraș și municipiu. Cu 
acest prilej elevii vor între
prinde vizite la exploatările 
miniere, școlile profesionale 
și Institutul de mine unde se 
^ur organiza întîlniri cu mun
citori, ingineri, profesori, ju-

• 30 
E. M. 
din 
U.T.C. 
muncă 
tru 
ilor și colectarea de fier vi 
în cadrul sectoarelor I și II. 
în cadrul acestei acțiuni au 
fost scoase la suprafață apro
ximativ 20 de stîlpi hidraulici. 
3 transportoare. 60 de armă
turi care nu mai puteau fi 
folosite, colectîndu-sp în total 
80 tone dc fier vechi. Acțiunea 
continua și in zilele urmă
toare.

lauteciști de 
au organizat 

comitetului 
acțiune de

dc tineri
Paroșeni 
inițiativa 
o amplă
voluntar-patriotică pen- 

desconficstionarca gaieri- 
cchi

• Zilele trecute, tinerii de 
la sectorul VI al E. M Ani
noasa au organizat o amplă 
acțiune de muncă voluntar- 
patrioticâ pentru colectarea 
din subteran a 150 kg cupru 
și 50 kg plumb rezultate din 
cabluri trrbninț t \ -
ceastă acțiune. în cadrul că
reia s-au evidențiat Andrica 
Alexandru. Ion Vlasiu. Ion 
Bacinski și alții a avut ca 
scop realizarea angajamentu
lui economic la capitolul me
tale neferoase.

toate școli- 
municipiul 

scop orien- 
și școlară a 

I cuprinde

Poezie

Competiție 
cu timpul

• Cu puțin timp în urmă, 
un juriu alcătuit din profesori 
și elevi de la Școala comerci
ală Petroșani, a avut o misiu
ne destul de ‘grea : să testeze 
un număr apreciabil de elevi 
in ceea ce privește cunoaște
rea poeziei românești. Con
cursul intitulat „Să cunoaș
tem poezia românească" a an
trenat elevi din toate clasele, 
în final s-au clasat pe prime
le locuri următorii : Aurelia 
Turcaș și Lucreția Grozoni 
(locul 1). Elena Hulumbu și

• Tinerii de la S. S. II. Vul
can s-au angajat într-o entu
ziastă competiție cu timpul. 
In întîmpinarea celei de a 
XXX-a aniversări a eliberă
rii patriei și-au propus să 
confecționeze lunar prin mun
că patriotică în afara orelor 
de producție. 10 stîlpi hidrau
lici. să colecteze 50 tone de 
fier vechi, realizînd prin a- 
ceasta circa 10 000 dc ore 
muncă patriotică in fiecare

pag 1)(Urmare din

creșterii
eficienței economice

(Urmare din pag. 1)

însemnate rezerve ale

misia dc asigurări sociale vi
zitează aciisă sau la spital pe 
cei care absentează din moti
ve de boală

.Activi lalea cultural-artist i- 
<â desfășurat?», de tușiși sala
riat» minei, n-ar li puiuț să 
lipsească din acest ansamblu 
educativ. E.M. Dîlja oferind, 
în urmă •u un un. fecunde și 
pilduitoare inițiative în aceas
tă direcție. In fiecare săptă- 
mînă în sala de apel brigada 
artistică dc agitație prezintă 
spectacole pline de interes, 
realizate cu discernămint (a- 
cum s, pregătește un nou text 
— ..Să punem punctul pc„i"). 
Minerii) loan Chiriac. laboran
ta Ioana Chix, muncitorul E- 
mi) Oprea sînt doar ctțiva din 
cej înzestrați și eu talent’ ar
tistic care se adaugă hărni
ciei muncii. „Prietenii noului

ang.ijat '. ciclul dc 
t-ît dc necesar a fi 
susținute cu sistema, este me
reu prezentă la căminul mun
ci loresc al E.M Dîlja care a 
aplicat-o pentru prima oară 
eu succes in Valea Jiului. Ora 
nemotivaților. programul ac
tiv al stației de radioamplifi
care (Rodica Bogdan), intere
sul constant' manifestat pentru 
formarea unui climat dc mun
că tovărășească se adaugă sti
lului dc muncă dinamic al 
minei. In bilanțul economic 
al E.M. Dîlja. in această lună 
< u depășiri substanțiale și ran
damente mult sporite și mereu 
depășite, este cuprins iof com
plexul do acțiuni educative, 
așlrptînd ca în viitor ele să 
fie îmbogățite in conținut șî 
al racii virate, pentru ca mine
rii. toț i salariat ii. să formeze 
un colectiv omogen și plin de 
inițiativă.

acțiuni a- 
extinse și

iau

Concurs organizat dc Comitetul
Național pentru Apărarea Păcii

Aproape unanim vorbitorii 
concluzionau că pe șantiere 
există o zestre bogată de in
stalații prin care risipa do 
materiale se poate înlătura. 
Dar. așa cum remarcau, de a- 
scmenca. majoritatea din ei. 
această zestre nu este folosi
tă judicios, nu asigură ma
nevra și transportul rapid al 
materialelor, fără pierderi, 
prin utilizarea unor procedee 
mecanizate. „Avem la Vulcan 
— spunea tovarășul Vasile 
Șumlansky. șeful stației de 
betoane a șantierului — pair i 
rezervoare metalice de ciment 
nemontate, iar la 100 metri 
do ele stau nefoiosite funda
țiile executate pentru aceste 
rezervoare. Nu ne învredni
cim. de mai mult timp, să le 
montăm și să le introducem 
în circuitul operațiilor care

asigură buna aprovizionare a 
formațiilor de muncitori de la 
punctele de lucru din șantier".

Se risipește multă forță de 
muncă pentru a suplini ne- 
funcționarea la capacitate 
maximă a utilajelor din dota- 

alți 
Re- 

a- 
pro- 
ovi- 
care

de afirmareje (există, desigur, și cazuri 
cind utilaje de strictă necesi
ta' • nu sini asigurate șantie
relor). in folosirea lor la capa
citatea maximă, se reflectă in 
nerealizarea producti vitâț i i
muncii planificate. în anul pe 
care l-am încheiat cele patru 
șantiere aparținătoare grupu
lui și-au realizat acest indica
tor important dc plan, in li
mite cuprinse între 78.8 și 99.8 
la sută.

Toate 
subliniat 
parte la 
constituie, alături dc 
te preocupări, imper

a României
In activitatea Comitetului 

național pentru Apărarea
Păcii tradiționalele con
cursuri „Fondul păcii",
s-au bucurat, in ultimii ani, 
de o largă participare. Anul 
acesta, cind întregul nostru 
popor sărbătorește cea de a 
XXX-a aniversare a elibe
rării patriei, un nou concurs 
pe baza dc buletine vino să 
stimuleze interesul unui 
marc număr de cetățeni, de 
cele mai diferite vîrste si 
profesii, pentru cunoașterea 
realizărilor țării noastre in 
afirmarea sa pe plan inter
național de-a lungul aces
tor ani. Tema concursului 

sugestiv intitulată : 
decenii de afirmare 

internațională a României".
Din regulamentul con

cursului. ce se va desfășura 
intre 15 februarie și 15 iu
nie 1974. am luat cunoștin
ță de numeroasele premii cu 
care este dotat — peste 800.

Premiu) 1 il constituie 
libret C.E.C. in valoare 
44 000 lei. reprezentînd 
vansul pentru construirea 
unui apartament compus 
din 4 camere confort I : 
premiu) II — trei librete 
C.E.C. in valoare de 14 500 
lei fiecare, reprezentind a- 
vansul pentru construirea 
unei garsoniere.

Ca și în anii trecuti premi
ile vor fi obținute prin tra

gere la sorți intre concurcnții 
care vor indica numărul de 
răspunsuri exacte cerute de 
regulament la întrebările 
cuprinse in buletinele de 
concurs.

Procurarea buletinelor 
pentru concurs se poate fa
ce incepînd de la mijlocul a- 
cestei luni prin comitetele 
de luptă pentru pace jude
țean municipal, orășenești, 
comunale și din școli.

re — au fost, de părere 
participanti la dezbateri, 
percusiunile negative ale 
cestor neajunsuri asupra 
ductivității muncii sint 
dente din exemplele pe 
le-au citat. Ne vom referi pe 
rînd la cele relatate in aceas
tă direcție de către tovarășii 
Augustin Prodan. Nicolae Ma- 
iorescu, directorul S.U.T. din 
Deva, Nicolae Stroc. șeful 
șantierului din Vuican, Dumi
tru Roșu și loan Tobă, șefi 
de brigadă zidari. In tranzi
tul Livezeni. cîte 30 de mun
citori sînt scoși din 
munci productive, pentru a 
lopata balast sau betoane. în 
timp ce buldozerele sint de
fecte sau se află undeva pe 
drum între două puncte de 
lucru. Ca urmare. în 1973, 
s-au înregistrat la excavatoare 
800 ore de mișcare între punc
tele do lucru : foarte rar în 
cursul anului trecut utilajele 
au fost folosite :n două și trei 
schimburi: stațiile de betoa
ne stau deseori pentru oă nu 
se poate face rapid ciuntirea 
agregatelor, lipsind ciururi : 
față de posibilitățile de mon
taj existente la punctele de 
lucru, transportul și încărca
rea prefabricatelor mari la 
poligonul din Livezeni, din 
cauza unor deficiențe în orga
nizare, se desfășoară prea 
lent...

Efectul nemijlocit al acestor 
neajunsuri manifestate in 
gospodărirea zestrei de utila-

Xcl zLcOluA

I. POPA.
Lupeni

Valeriu COANDRAȘ, 
activist U.T.C.

muzică ușoară și 
îndeosebi Ovidiu 

(deținătorul 
premii) .și

Spectacol pionieresc

Editura Academiei

PORT

Pe scena cinematografului 
..Muncitoresc" din Lupeni. 
elevii Școlii generale nr. 6 
Petroșani au prezentat de 
curînd montajul literar — 
muzical — coregrafic Ieri 
Valea plingerii, azi Valea fe
ricirii (premiat la recentul 
festival județean de teatru 
și poezie patriotică și revo
luționară).

La succesul spectacolului, 
o contribuție demnă de 
consemnat au adus-o soliș-

tii de 1 
populară, 
Litean (deținătorul mai
multor premii).și Maria 
Crăciunoiu. Ideile pe care se 
axează programul aparțin 
profesorilor V. Gran și E. 
Maka. Programul a fost ur
mărit cu viu interes de e- 
lovii din Lupeni. a plăcui.

Pionierii în vizită
la mina Lupeni

Un număr de peste 50 de 
pionieri de la Școala genera
lă nr. 1 din Lupeni. de la sec
țiile română și maghiară, au 
vizitat’ zilele trecute uzina e- 
Jectrică și secția modernă a 
lămpăriei din cadrul minei. 
Lupeni. precum și sala de a- 
peî decorată cu un frumos ba
sorelief care reprezintă scene 
din timpul grevei, din viața 
de azj a minerilor. Secretarul 
comitetului U.T.C. pe exploa
tare a prezentat, pe scurt, is
toricul minei. Pionierii s_au

fotografiat' în fața basorelie
fului.

A doua zi după vizita pio
nierilor. locțiitorul secretarului 
comitetului U.T.C. a fost in
vitat la Școala generală nr. 1. 
unde a 
despre sarcinile organizației 
d'- pionieri și ale organizației 
Uniunii Tineretului Comunist, 
referindu-se la multe aspecte 
ale muncii uteciștilor de 
E.M. Lupeni.

serei

vorbit celor prezenți

Rudolf IANOVETZ 
activist U.T.C.

la

Noi dicționare științifice și 
tehnice vor vedea. în acest 
n, lumina tiparului. Editu- 
a Academiei anunță, de pil- 
ă. apariția unui nou capi

tol din Dicționarul limbii ro
mâne — cel consacrat literei 
P. Conținind cei mai marc 
număr de cuvinte incluse pi- 
nă în prezent într-un dic
ționar românesc, această mo
numentală lucrare redă si
tuația și evoluția vocabula
rului românesc, dc la pri
mele atestări și pină in zilele 
noastre, 
folosite 
poet M. 
lor pe versuri și proză consti
tuie. de asemenea, tematica 
volumului „Lexicul artistic 
eminescian in lumină statis
tică" semnat de Luiza Seche. 
La rindul său, prof. T. Papa- 
hagi își propune să prezinte 
în cuprinsul ..Dicționarului 
dialectului aromân general 
și etimologic" majoritatea cu
vintelor acestui dialect, as
tăzi pe cale de dispariție.

Preocupările editorilor de 
a pune le dispoziția specialiș
tilor noi publicații care să-i 
ajute in înțelegerea și în
sușirea unor termeni utilizați 
in diverse domenii ale tehnicii 
contemporane, sînt pe larg i- 
lustrate in planul de apariții 
al Editurii 
mează 
multe 
largă 
nală.

Sensurile cuvintelor 
de marele nostru 
Eminescu. dispersia

tehnice. Aici 
să fio tipărite 

lucrări, in limbi 
circulație interne

(Agcrpres)

„Cupa de iarnă“ ia șah

r O ilustrată pe adresa.

In sala clubului muncitoresc 
din Vulcan, timp de 6 ore s-au 
desfășurat întrecerile de șah 
din cadrul ..Cupei de iarnă" 
pe echipe, competiție organi
zată de secția de șah a asocia
ției sportive Mineru] Vulcan.

Cu regret trebuie să con
semnăm faptul că, deși au con
firmat inițial participarea la 
competiție, nu s-au prezentat 
la startul acesteia formațiile 
Jiul (divizia B) și Constructo
rul Petroșani precum și Pre
paratorul Lupeni.

După dispute dîrze. in care 
s-au întrecut jucători cu mul
tă experiență, s-au obținut ur
mătoarele rezultate:

Minerul Vulcan cu Minerul 
II Vulcan 3—0: cu E.G.L. Vul
can 2—1 și cu Minerul Lu
peni 1—2. Minerul I.upeni cu 
Minerul II Vulcan 1 2 — 2*/2. 
iar cu E.G.L. Vulcan 2—1.

Minerul II Vulcan cu E.G.L. 
Vulcan 3—1.

Clasamentul general se pre
zintă astfel:
1. Minerul I Vulcan 61/2 pct.

2. Minerul Lupeni 41 ■ pct.
3. Minerul II Vulcan 4 ',.2 pct.
4. E.G.L. Vulcan 2 */2 pct.

De menționat victoria cate
gorică a echipei Minerul II 
Vulcan asupra Minerului din 
Lupeni. care s-a clasat totuși 
pe locul H. evoluînd in depla
sare.

S-au evidențiat următorii 
jucători: Mihail Popescu. Va- 
siL- Luca. Vili Theil. Gheor- 
gnv Cotorogea, Teodor Arvin- 
te, Carol Megycsi Petru Miki 
și vderanul loan Galamboș.

Câștigătorilor le-au fost in- 
mînale diplome.

Ar fi de dorit ca în viitor 
secțiile de șah din cadrul aso
ciațiilor sportive să răspundă 
cu mai multă seriozitate la or
ganizarea unor astfel de com
petiții. deoarece numai așa se 
poate dezvolta mișcarea șahis- 
lă din Valea Jiului prin parti
ciparea la concursuri organi
zate, desfășurate într-un mod 
regulamentar.

I. CTORTEA, 
corespondent

...celui ce a ; 
autoturism. 11 
această cale ci 
găsi marfa la orice oră din 
zi și din noapte acolo unde 
a abandonat-o. adică p' stra
da Vasile Roaită în apropie
rea blocului turn nr. 7. N 
trebuie să-și aduc 
cheile de contact, 
deschid singure, uneori chiar 
sub adierea vîntului. Ri 
mandăm proprietarului 
vină la o oră cît mai potri
vită pentru a reintra in po
sesia prețiosului 
astfel incit... să 
jeze copiii care 
obiect de joac â 
tinichea ruginită. Și. ar fi de 
dorit să vină cît mai reped'-, 
să facă să dispară din cen
trul orașului această -pre
zență- vetustă.

_____________________________

pierdut un 
anunțăm pe 
â își poaU

Daca fostul proprietar o 
dispărut pe alte melea- 

sugerăm gospodarilor

orașului să-l înscrie in in 
ventar...

B. MIRAI
Vești despre pregătirile 

fotbaliștilor din Aninoasa

automobil 
nu deran- 

și-au f 
din ace

Intre timp zăpada s-a topit, automobilul a mai inibâ- 
trinit cu o iarnă, dar proprietarului nici nu-i pasă...

ln cadrul ședinței colectivu
lui Asociației sportive Minerul 
Aninoasa. din ziua de 22 ianu
arie. 1974. s-au pus in discu
ție problemele principale ale 
asociației și in specia) cele a 
le echipei de fotbal din locali
tate care activează in cadrul 
campionatului județean. Și. 
măsurile stabilite cu acest pri
lej au inceput să prindă via
ță. in ziua de 23 ianuarie lo
tul Minerului s-a prezentai la 
baza sportivă și a început pri
mele pregătiri, sub conduce
rea noului instructor principal 
Constantin Golgoțiu (ca antre 
nor ajutător a fost ales jucă 
torul loan Ionică).

In ceea ce privește gospodă
rirea bazei sportive — vestia
rele și baia — acestea sint a 
menajate corespunzător, iar 
noul echipament pentru echi-

pă urmează să fie cumpărat 
cit mai curind.

Noutăți în lot pînă la aceas
tă oră nu sintem încă în mă
sură să comunicăm, ele ne 
fiind perfectate in totalitate.

La buna organizare a pregă
tirilor a contribuit ajutorul a- 
cordal de comitetul de partid 
al minei, comitelui sindicalii 
lui și in special de conducerea 
administrativă.

Echipei nu-i rămine decit 
să-și refacă condiția fizică, să 
persevereze pe linia îmbunâ- 
...țirii pregătirii tehnico-tacti- 
ce, astfel ca in cea dc a doua 
parte a campionatului jude
țean 1973—1974. să termine pe 
un loc de frunte, spre bucuria 
și satisfacția suporterilor. Un 
deziderat pe care-1 dorim ma
terializat la cote valorice su
perioare.

R. VALEDI

acestea așa cum au 
toți cei cure au luat 
dezbateri, trebuie să 

o celelal- 
ative ma

jore de acțiune alo colective
lor. Sînt îndatoriri colective 
primordiale, necesități expre
se care trebuie soluționate cît 
mai grabnic de către factorii 
de conducere ai șantierelor, 
ai grupului, pentru a fi eli
minate în totalitate- deficien
țele cXn activitatea de con
strucții.

Amplul program de măsuri 
adoptat de colectiv in acest 
scop stă la baza acțiunilor ce 
se vor întreprinde in scopul 
înlăturării neajunsurilor. Rea
lizarea cotei planificate a 
productivității muncii. înca
drarea in consumurile speci
fice planificate de către fieca
re șantier în parte sînt con
dițiile indispensabile realiză
rii integrale a sarcinilor va
lorice și fizice cuprinse in pla
nul pe acest an. ale obținerii 
unei eficiente economice ridi
cate. Alături de acestea, tra
ducerea in viață a măsurilor 
stabilite pentru gospodărirea 
chibzuită a materialelor 1 și 
pentru economisirea 1 urnii vo
lum însemnat de energie și 

'combustibil trebuie să consti
tuie, de asemenea, un obiec
tiv central al eforturilor pe 
care le depun toate colective
le de muncă de pe șantiere, 
sub controlul eficient al or
ganizațiilor de partid, cu spri
jinul nemijlocit al ••elorlalte 
organizații obștești.

Din inițiativa comisiei 0- 
rășenești dc pază contra in
cendiilor. in cadrul Liceului 
Uricani a avut loc in ziua de 
10 februarie un concurs- Cine 
știe, cîștigă De teme de pom
pieristică.

In prezența unui numeros 
public format din elevi și 
părinți, în fața comisiei s-au 
prezentat 9 concurenți. Do
vedind pricepere deplină in 
mînuirea materialelor cit și 
în ce privește cunoștințele

teoretice.
Draica
V-a, a fost declarat 
torul
Mihaly 
premiul 
a reveD't elevului Anton Ghe- 
laru.

elevul Vasile 
din clasa a 

cîștigă- 
Elevul 

a obținut 
II. iar premiul III

concursului
Francisc <

Ilie FRUNZA, 
subredacția Uricani

EXPLOATAREAEXPLOATAREA MINIERA
scoate la concurs un post de angajeaza

la cantina exploatării

Condiții de angajare și salarizare conform H.C.M. 46/1970.

Concursul va avea loc la data de 18 februarie 1974, 
ora 10.

Informații suplimentare 
se pot primi de la biroul 
personal al minei.
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PIERDUT legitimație de serviciu pe 
numele Gorbe Stela, eliberată de E. G. C. 
Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu și 
cuson nr. 55 pe numele (oman Ion, eli

berate de laboratorul ('. T. C. Lupeni. 
Le declar nule.

PIERDUT legitimație de serviciu 
numele Vrabie N. Ștefan, eliberată 
E. M. Petrila. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu 
numele Roman Maria, eliberată de pre- 
parația cărbunelui Goroești. O declar 
nulă.
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Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu
în Republica Arabă Libiana

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu (Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

anul cu cea mai înaltă produc
ție a României antebelice — 280
mii tone oțel, in anul 1973, am produs 
peste 8 milioane tone : produceam un mi
liard și jumătate kWh energie electrică 
anual, anul trecut am produs aproape 50 
miliarde kWh : in agricultură se aflau 
în total 5 mii dc tractoare, toate din im
port. iar acum in agricultura românească 
lucrează 115 mii tractoare. România este 
astăzi una din țările mari producătoare 
de tractoare, 
exportindu-sr 
Sintetic, anul 
trie de 28 de

Am acordat o mare atenție dezvoltării 
învățămîntului. științei, culturii. Aproape 
36 la sută din populație era neștiutoare 
de carte, 
situație.
zece ani obligatoriu, iar numărul studenți
lor este proporțional egal cu cel din țările 
dezvoltate. Astăzi, in România învață 
peste 3 000 de studenți si elevi din țările 
in curs de dezvoltare, iar mii de specia
liști români in diferite domenii acordă 
asistență tehnică in zeci de tari. Toate 
acestea vorbesc despre eforturile și reali
zările obținute în acești 30 dc ani dc 
poporul român.

Desigur, a crescut și nivelul dc trai. 
Dc altfel, tot ceea ce facem. însuși scopul 
societății pc care noi o construim, este 
fericirea, bunăstarea omului. Facem toiul 
ca omul să se simtă liber, domn, să ducă 
o viață mai îmbelșugată.

Știu că sint intre dumneavoastră unii 
care au vizitat România. Sper că in viitor 
vor crește schimburile dc delegații intre 
țările noastre și vor fi tot mai multi li
bieni care să vină in România și tot mai 
multi români care să vină in Libia. Veți 
putea cunoaște astfel nemijlocit și veți 
constata că ceea ce am spus este o păr
ticică din marile realizări obținute de 
poporul român. \șa se și explică faptul 
câ întregul popor sprijină politica inter
nă și externă a țării noastre, știind că 
aceasta este politica sa proprie.

Vă rog să nu credeți că nu am avut 
și nu avem si greutăți, că nu am avut și 
nu avem și lipsuri in activitatea noastră. 
Unind insă eforturile întregului popor, 
am reușit să obținem, inir-o perioadă re
lativ scurtă din punct de vedere istoric, 
succese mari, care ne dau dreptul să spu
nem că poporul român a pășit pe calea 
unei vieți noi, libere, fericite.

Ne bucură faptul că poporul 
prieten a trecut, de asemenea, pe calea 
dezvoltării economico-sociale independen
te. Chiar ceea ce am văzut astăzi in trea
căt ne-a făcut o impresie plăcută și ne-a 
dat o imagine asupra eforturilor pc care 
poporul dumneavoastră le face pentru 
progresul său.

între țările noastre s-au dezvoltat în 
ultimii ani relații dc colaborare economi
că într-o serie dc domenii. Dacă ar fi să 
luăm cifrele, ne-am putea declara chiar 
satisfăcuți. Dar cifrele nu oglindesc tot
deauna cel mai bine realitatea in toata 
complexitatea ci. Dc aceea, noi conside
răm că ceea ce am realizat pină acum 
constituie numai o bază pentru o dez
voltare largă a colaborării dintre țările 
noastre in viitor. în convorbirile dc as
tăzi am căzut de acord. împreuna cu pre
ședintele Geddafi. să realizăm o largă co
laborare intr-un șir de domenii. Cred 
că prietenul meu. președintele Geddafi. 
va fi de acord, dacă voi declara că acest

o marc parte din acestea 
in multe țări ale lumii, 
acesta producem in indus- 
ori mai mult decit in 1938.

Ani lichidat de mult această 
\ni introdus invâțămintul dc

libian

început deschide o perspectivă bună pen
tru relațiile dintre România și Libia. 
Vom face totul ca să fio realizat in cele 
mai bune condiții ceea ce vom conveni, 

> a popoarele noastre să conlucreze in 
deplină egalitate, in spiritul respectului 

pentru pro- 
pentru bunâ- 
indepondenței

reciproc și întrajutorării, 
grosul lor economico-social, 
stare, pentru consolidarea 
lor.

România se preocupă să 
relațiile internaționale cu 
fără deosebire dc orinduire 
pornim de la realitățile lumii contempo
rane. in care există țări cu orinduiri so
ciale diferite concepții filozofice, 
politice, credințe religioase diferi
te. Dar. in același timp. plecăm
do la faptul vă trăim o „..2 2 
nică revoluție tehnico-științifică, 
popoarele trebuie sâ conlucreze 
intre ele pentru a-și asigura un ... ____
rapid. Fără îndoială că trebuie să ne de
clarăm pentru respectarea dreptului fie
cărui popor dc a-și hotări singur dez
voltarea. corespunzător dorințelor salo, 
fără nici un amestec din afară. în același 
timp, este necesar să întărim colaborarea 
și solidaritatea intre țările care doresc 
să-și asigure progresul economico-social, 
libertatea și fericirea, să făurească un 
viitor fericit popoarelor lor.

Trăim intr-o lume in care au loc mari 
schimbări. Popoarele se ridică tot mai 
hotărite împotriva asupririi. împotriva 
imperialismului, colonialismului, neo-co- 
lonialismului. România sprijină activ lup
tele de eliberare națională, iși exprimă 
solidaritatea și sprijină lupta popoarelor 
pentru dezvoltarea lor economico-socială 
independentă, pentru a fi 
pine pc bogățiile proprii.

Intr-adevăr, lichidarea 
ajutorarea țărilor in curs 
constituie una din cele mai importante 
probleme ale vieții contemporane. Consi
der că este necesar ca aceste țări să ex
tindă colaborarea și să întărească soli
daritatea intre ele și sâ știe că au in ță
rile socialiste un sprijin activ în lupta 
lor.

In lume mai sînt multe probleme 
soluționat. Este necesar ca 
lor să
dc mărime sau de orînduirca lor socială, 
în acest context, noi apreciem că țările 
mici și mijlocii trebuie să fie mai active, 
sâ participe mai hotârit la viața inter
națională. pentru a asigura soluționarea 
problemelor in interesul tuturor națiunilor, 

între problemele care preocupă astăzi 
omenirea este și Orientul Mijlociu. Româ
nia s-a pronunțat și se pronunță con
stant pentru o pace dreaptă, trainică în 
Orientul Mijlociu. Aceasta presupune re
tragerea Israelului din teritoriile arabe 
ocupate in urma războiului din 1967 și 
realizarea unei înțelegeri care să asigure 
independența, suveranitatea și integrita
tea tuturor statelor din zonă. Apreciem 
începutul de dezangajare just și conside
răm că acesta trebuie să creeze condiții 
pentru succesul tratativelor dc la Genova 
și a Se obține astfel retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate. Dar. pentru 
o pace dreaptă și trainică, este nevoie să 
fie soluționată și problema poporului pa
lestinian Noi am susținut întotdeauna și 
susținem recunoașterea dreptului poporu
lui palestinian de a-și hotărî dezvoltarea 
de-sine-stătător. inclusiv, dacă dorește, de

dezvolte larg 
toate țările, 

socială. Noi

concepții 
religioase 

timp, 
■pocă dc puter- 

in care 
strins 

progres

po deplin sti

dc 
la rezolvarea 

participe toate statele, indiferent

a putea să-și constituie un stat indepen
dent. Sintem conștiențl că fără soluțio
narea și a problemei poporului palestini
an nu se poate vorbi <lc o pace trainică 
in Orientul Mijlociu (\ II APLAUZE).

Desigur, dragi prieteni, pentru a se a- 
junge la o soluție bună in Orientul Mij
lociu trebuie unite eforturile tuturor sta
telor care doresc ca realmente să se in
staureze o pace dreaptă și trainică în a- 
ccastă zonă. România dorește să acțione
ze și in viitor in această direcție ! Apre
ciem că sint condițluni favorabile de a 
obține o pace dreaptă și trainică și tre
buie sâ facem totul pentru a folosi aceste 
condiții. Trebuie să ne gindim întotdea
una că popoarele ne 
felul cum 
sul păcii, 
bunăstare

Noi, in 
problema 
drept cuvînt se spune că există 
legătură intre securitatea europeană 
problemele din zona Mcditeranei. 
vecini, trebuie sâ acționăm împreună 
pentru ca in această zonă să creăm o 
lume mai dreaptă, mai bună, o lume a 
păcii și colaborării. Noi apreciem că secu
ritatea europeană, care va așeza relațiile 
dintre statele continentului pc principii 
noi. dc egalitate, de respect al indepen
denței, de neamestec in treburile interne 
și dc o largă colaborare, va avea o im
portanță istorică nu numai pentru Europa, 
ci și pentru întreaga lume.

Sînt și alte probleme do soluționat. Dc 
aceea, este necesar să acționăm pentru 
creșterea și întărirea rolului Organizației 
Națiunilor Unite, al altor organisme in 
viața internațională. Printre problemele 
majore ale contemporaneității se numără 
și aceea a blocurilor militare, precum și 
așezarea relațiilor economice pc princi
pii noi, excluzind asuprirea sau inegali
tatea în relațiile dintre state. In toate 
acestea, fiecare stal, fiecare popor are un 
cuvînt de spus. După părerea noastră, 
cuvintul 
poarele, 
politică nouă, 
egalitate.

Este adevărat că asupra unor probleme 
pot să existe între noi și păreri deose
bite. Nu-i nimic anormal în aceasta. Ac
ționăm in condiții istorice, naționale, geo
grafice, sociale deosebite. Ceea ce se im
pune însă este să vedem nu deosebirile, 
ci ceea ce este comun, să întărim solida
ritatea noastră in acele probleme care sint 
fundamentale și care ne preocupă și pc 
noi și pc dumneavoastră : de a asigura 
popoarelor noastre o viață liberă, inde
pendentă, fericită.

Sper, și sînt încredințat, că vizita pe 
care o efectuez acum în țara dumneavoas
tră, convorbirile pe caro lc-am avut as
tăzi, și care vor continua, vor evidenția 
tocmai acele domenii în care putem co
labora trainic, în interesul popoarelor 
noastre, al cauzei 
tcrnaționalc.

Aș dori să repet 
ședințele Geddafi 
intr-un viitor nu prea îndepărtat, 
cit mai apropiat.

Doresc să urez o bună conlucrare și 
colaborare intre popoarele noastre, să 
urez poporului libian prieten multă pros
peritate. multă fericire ! (APLAUZE PU
TERNICE).

șantier, fio in ajunul intrării 
lor in producție.

O trăsătură dominantă a dia
logului fructuos purtat, mier
curi, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu cadre didactice, 
specialiști din domeniul in
dustriei ușoare, chimici, pe
trolului. agriculturii a fost do
rința gazdelor dc a beneficia 
do experiența țării noastre. Dc 
altfel, președintele El Gcd-

dafi spunea în toastul său de 
marți seara : „Mulțumim
României pentru asistența a- 
eordată țârii noastre, pentru 
experiența pe care nc-a im- 
părtâșit-o in domeniul dez
voltării economico".

In același timp, vizita a 
oferit o atotcuprinzătoare ima
gine a actualului potențial al 
unei economii în plina dez
voltare. deschisă uhei colabo
rări fructuoase, reciproc ; 
vantajoase cu țara noastră.

Oaspeți ai Centrului

a-

vor judeca după 
cționăm in interc- 

de
am știut să ac
pentru crearea condițiilor 
și fericire a lor.
Europa, sintem preocupați 
securității pe continent.

universitar Tripoli

de 
Pe 

strinsă 
Și 

Fiind

cel mai greu il au dc spus po- 
masele populare, care doresc o 

de dreptate socială, de

în interesul
păcii și înțelegerii in-

și aici invitația ca pre
să viziteze România 

poate

Toastul președintelui Moamer Ei Geddafi

Această primă luare de 
contact cu preocupările Libiei 
contemporane, cu oamenii săi 
— muncitori, ingineri, con
structori, cadre didactice — a 
început cu vizitarea Centrului 
universitar Tripoli, situat la 
extremitatea dc sud a capita
lei. Acest important centru dc 
învățămînt superior, ale cărui 
temelii au fost puse în 1957. 
este format dintr-un ansam
blu dc clădiri moderne, găz
duind cinci facultăți, în care 
învață peste 4 500 dc studenți 
libieni și cîteva sute de stu
denți din alte țâri ale Africii.

în imediata apropiere, se 
întinde pe o suprafață de a- 
proximativ 20 dc hectare șan
tierul do construcție a altor 
edificii în care vor funcționa, 
în anii următori, noi facultăți.

La sosirea coloanei dc ma
șini. pe platoul din fața aces
tui centru dc învățămînt 
perior. tovarășul 
Ceaușescu. împreună cu per
soanele oficiale care îl înso
țesc în această vizită a fost 
întîmpinat de dr. Musa Mo
hamed Omar. președintele 
Comitetului superior al Uni
versității. de cadre didactice, 
precum și de numeroși stu
denți.

Salutînd pe șeful statului 
român, președintele Comitetu
lui superior a spus : „Ne face 
o deosebită cinste să vă pri
mim în universitatea noastră. 
Este un privilegiu deosebit de 
a avea în mijlocul nostru pe 
un eminent om de stat, con
ducătorul înzestrat al unei 
țări prietene".

Dr. Musa Mohamed Omar 
și colegii săi din Comitetul 
superior al Centrului univer
sitar au înfățișat apoi oaspe
ților români activitatea pe 
care o desfășoară Universita
tea din Tripoli în formarea de 
cadre atit dc necesare dezvol
tării economice și sociale, în
floririi științei și culturii în 
Republica Arabă Libiana. 
Gazdele informează că. de la 
Revoluția din septembrie 1969, 
numărul studenților s-a dub
lat, iar în acest an universi
tar funcționează pentru prima 
oară o facultate de medicină 
și o facultate de petrol și mi
ne. In viitorii ani. odată cu 
avansarea lucrărilor de pe 
șantierul de construcție, vor 
intra succesiv în funcțiune 
alte facultăți. în special cu 
profil tehnic, iar numărul to
tal al studenților va fi, în faza 
finală, de 15 000.

In timpul convorbirii 
președintele Ceaușescu, 
dele se referă la importanța

su- 
Nicolae

cu 
gaz-

exschimbului de studenți, 
primind dorința de a avea le- 
gâturi de colaborare cu insti
tuțiile de învățămînt superior 
din România.

Apreciind eforturile și pre
ocupările conducerii Universi
tății din Tripoli de a dezvolta 
și moderniza acest centru de 
învățămînt superior, precum 
și dorința exprimată de gaz
de dc a colabora cu centre u- 
niversitare din România, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
spus :

„Doresc mai întîi să urez 
tuturor profesorilor și studen
ților succese în dezvoltarea 
universității și sper că se va 
realiza o colaborare între uni
versitatea dumneavoastră și 
instituțiile similare din Româ
nia. Dc altfel. în cadrul cola
borării economice și tehnico- 
științifice ce se dezvoltă în
tre țările noastre există largi 
posibilități pentru o colabora
re și în domeniul învățămîn- 
tul. al pregătirii cadrelor di
dactice care are un rol deose
bit de important.

Aș dori să stabiliți împreu
nă cu universitățile din Româ
nia relații de colaborare în 
toate domeniile de activitate".

Șeful statului român este 
invitat apoi să viziteze dife
rite sectoare ale Centrului u- 
niversitar. laboratoare. săli 
de lucrări practice. Se vizitea
ză, de asemenea, stațiunea 
zootehnică a Facultății de 
agrozootehnic, unde cercetă
tori și studenți experimentea
ză prin mijloace moderne ob
ținerea unor exemplare de 
rasă superioară in vederea îm
bunătățirii și dezvoltării șep- 
telului din Libia.

în toate locurile vizitate, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
se interesează îndeaproape de 
diferitele aspecte ale activită
ții pe care o desfășoară cadre
le didactice și studenții Uni
versității din Tripoli. Gazdele 
arată că. în prezent, procesul 
de învățămînt este 
spre o legătură cu ______
încă din primii ani de studii. 
Înaltul oaspete român felici
tă pe gazde pentru această 
orientare în activitatea lor, 
subliniind că îmbinarea stu
diului cu practica este una 
din trăsăturile învățămîntului 
modern.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu își ia apoi rămas bun, 
urind încă o dată cadrelor 
universitare și studenților 
succese în activitatea lor, spre 
binele și progresul poporului 
libian.

de construcție. Asistăm la dis
cuții vii. animate, gazdele in- 
formînd cu lux dc amănunte 
și cu multă căldură pe distin
sul lor oaspete despre munca 
și preocupările lor dc viitor. 
Sînt convorbiri care prin con
ținutul lor bogat si concret, 
prin dialogul alert ne rea
mintesc de vizitele dc lucru 
din țară ale secretarului ge
neral al partidului, care, cu 
competență sj exigență, se in
teresează de tot ceea ce este 
și se poate înscrie pc calea 
unei cit mai rapide dezvoltări.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu se interesează de 
capacitatea de producție a 
viitorului combinat, de peri
oada prevăzută pentru amor
tizarea investițiilor, de modul 
do recrutare și pregătire a vi
itoarelor cadre dc muncitori. 
Gazdele arată că la intrarea 
în funcție, cu întreaga sa ca
pacitate. Combinatul textil de 
la Zanziir se va întinde pe o 
suprafață dc peste 28 de hec
tare și va produce anual 28 
milioane de metri dc țesături. 
Conform programului, se ur
mărește ca amortizarea chel
tuielilor să fie realizată în
tr-o perioadă dc cinci ani : 
viitoarele cadre dc muncitori, 
în parte în curs dc pregătire 
în școli profesionale, vor che
ma spre o nouă viață nume
roși tineri din împrejurimi. 
Prin școala muncii, tineretul 
se va afla astfel în primele 
rînduri ale vastei opere de re
construcție a Libiei. Mu’ți 
dintre cei care vor lucra în 
viitorul combinat participă 
acum la lucrările de ridicare 
a noii întreprinderi.

Specialiști și constructori 
ai combinatului, salutînd cor
dial pe șeful statului român, 
scot în evidență necesitatea 
unei colaborări și pe tărîmul 
construcțiilor industriale între 
Libia și România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arată că în toate domeniile 
construcției economice cola
borarea dintre cele două țâri 
nu poate fi decît spre binele 
popoarelor lor. spre grăbirea 
ritmului de edificare a noii 
societăți.

De la locurile de muncă de 
pe schele, de pe meterezele 
înalte alo noilor clădiri, 
muncitori-constructorl salu
tă cordial pe președintele 
Consiliului dc Stat al Româ
niei socialiste. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le răspun
de cu căldură, le face semne 
prietenești.

..Vă mulțumim pentru vizi
ta făcută pe șantierul nostru 
— declara la despărțire di
rectorul general al comple
xului industrial. A fost o vi
zită care ne-a onorat, căre
ia îi vom păstra o nestearsă 
amintire. Vă rugăm să trans
miteți României salutul căl
duros al constructorilor li- 
bieni“.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu urează constructo
rilor succes deplin în reali
zarea obiectivelor lor.

Coloana mașinilor oficiale 
își continuă apoi drumul 
spre litoralul mediteranean. 
Este o zi splendidă de primă
vară ; la întîlnirea deșertului' 
cu marea termometrul indi
că 28 de grade ’

(Urmare din pag. 1)

din civilizația și tradițiile sale. Aplicin- 
du-le. Republica Arabă Libiana și-a ciști- 
gat simpatia tuturor popoarelor.

Plecind de la această filozofic, revoluția 
din septembrie a făcut ca multe state să 
ne sprijine, inclusiv in domeniul ideolo
giei și mă refer aici in special la sprijinul 
acordat revoluției din septembrie, ideilor 
sale, de oamenii independenți din lume. 
De la o zi la alta se întărește și mai mult 
încrederea și prietenia oamenilor liberi 
din lume față dc- Republica Arabă Libi- 
ană. de înfăptuirile sale. Aceasta este re
flectată și in evenimentele petrecute în 
perioada imediat următoare revoluției din 
septembrie. Crește necontenit influența pe 
care aceasta o exercită atit pe plan intern 
cit și în această parte a lumii. Republica 
Arabă Libiana a dat un nou impuls re
lațiilor sale externe și, în primul rind. cu 
mișcarea țărilor nealiniate. Chiar dacă nu 
vom insista asupra acestui lucru, reali
zările Republicii Arabe Libiene in acest 
domeniu sint concludente. A crescut, de 
asemenea, capacitatea noastră de a pune

capăt exploatării, influenței imperialiste 
pe continentul african. Țara noastră ajută 
și sprijină micile popoare de a scăpa de 
înapoierea economică și de a ieși de sub 
controlul și dominația marilor puteri, căci 
menținerea in sfera lor, ca și pactele mi
litare, duc la creșterea neîncrederii in 
lume, sporesc posibilitățile izbucnirii unui 
nou război.

Rcferindu-se, in continuare, la pozițiile 
Libiei față de unele probleme ale situației 
internaționale actuale, președintele El 
Geddafi a subliniat că țara sa salută și 
sprijină toate acțiunile menite să conducă 
la o politică externă independentă.

Abordind apoi problema relațiilor bila
terale româno-libiene vorbitorul a spus : 
Constatăm cu satisfacție dezvoltarea re
lațiilor noastre economice. Mulțumim 
României prietene pentru asistența acor
dată țării noastre și experiența pe care 
ne-o împărtășește in domeniul dezvoltării 
economice. Considerăm că vizita președin
telui Ceaușescu marchează o nouă etapă 
de impulsionare a relațiilor dintre țările 
noastre. Salutăm încă o dată sentimentele

pe care le-am constatat la delegația româ
nă, preocupată ca această vizită să fie în
cununată de succes, să fie utilă. De aseme
nea, salutăm și sentimentul sincer pe cart 
îl nutrește președintele Ceaușescu și în
treaga delegație de a se stabili relații 
bune intre cele două țări ale noastre, care 
pot să constituie o mărturie a rolului sta
telor mici in viața contemporană.

Deși intre noi există unele deosebiri dc 
păreri în probleme politice, eu salut și 
respect părerile politice pe care mi le-a 
exprimat președintele Ceaușescu prieten. 
Se poate să nu fim dc acord in anumite 
probleme, insă noi respectăm aceste idei.

Salut încă o dată pe președintele 
Ceaușescu. Mulțumesc poporului român 
pentru ajutorul dat în dezvoltarea econo
mică și vă asigur dc recunoștința noastră 
pentru tot ceea ce ne-ați acordat. Vă asi
gurăm că in ce ne privește vom face 
totul ca această vizită să fie încununată 
de succes, să fie utilă.

Vă mulțumesc pentru atenție. (APLAU
ZE PUTERNICE).
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brie : Veronica se întoarce : 
Republica : Un om in săl
bătici : PETRILA: Neîn
fricatul Gyula vara și iar
na : LONEA — Minerul : 
Cartea ..unglei : ANI NO A- 
SA : Bamby : VULCAN : Vi
fornița : LUPENI — Cultu
ral : Fata din Istanbul ; U- 
RICANi: Parașutiștii.
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Popas la șantierul marelui 
Combinat textil Zanzur

Următorul popas : șantierul 
marelui Combinat textil Zan
zur. Coloana de mașini ofici
ale străbate distanța de 14 
km pc șoseaua străjuită de o 
splendidă plantație de măs
lini, care, șerpuind de-a lun
gul litoralului mediteranean, 
leagă Tripoli dc Tunis.

Combinatul textil Zanzur 
se înscrie ca un obiectiv im
portant în cadrul programului 
de dezvoltare economică a 
Libiei, adoptat de Consiliul 
Comandamentului Revoluției. 
Prin construcția sa. guvernul 
libian urmărește să rezolve 
două probleme de o deosebită 
importanță economică și soci-

ală : asigurarea unei producții 
interne de țesături de bum
bac și fibre sintetice în mă
sură să satisfacă cît mai ur
gent posibil cererea internă, 
in continuă creștere, și, tot
odată. calificarea forței de 
muncă, problemă cu largi im
plicații în cadrul politicii 
promovate cu consecvență de 
conducătorii libieni în scopul 
unei ridicări cît mai rapide a 
nivelului de trai și de cultură 
al maselor.

In fața unei machete, am
plasate în inima șantierului, 
directorul general, ing. Faril 
Krikshi, informează despre 
stadiul actual al construcției 
ca și despre lucrările de 
perspectivă.

Urmează apoi vizitarea ha
lelor aflate în diferite faze

Extragerea I:
2, 35, 33. 14. 17, 24 ;

Extragerea II :
36. 9, 25. 41, 29 ;
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Încheierea

La viitorul complex
petrochimic Zawia

Sintem la 50 km depărtare 
dc Tripoli. La orizontul de 
un albastru ireal al cerului și 
apelor mării se conturează 
siluetele unor uriașe rezer
voare petroliere. înconjurate 
de o impresionantă ghirlandă 
de conducte metalice. Peste 
puține clipe ne aflam pe șan
tierul rafinăriei Zawia. unul 
din importantele obiective in
dustriale 
să pună 
bogatele 
ale țării, 
acestei 
prinderi 
patru ani 
f -t creată Corporația 
țională a 
preluarea 
ne naționalizate.

La sosire, președintele 
Nicolae Ceaușescu este 
timpinat de ing. Regeb 
wafi, directorul general 
complexului petrochimic, 
flat in plină construcție, 
numeroși alți specialiști.

Sint vizitate aleile străjui
te de instalații complete de 
cracare catalitică centrele de 
comandă, dotate cu aparatu
ră modernă, șantierele în 
lucru. Răspunzînd întrebări
lor. gazdele arată că viitorul 
complex va cuprinde două ra
finării

ale Libiei chemat 
în valoare parte din 
zăcăminte dc petrol 

Actul de naștere al 
impunătoare între- 
a fost semnat cu 

în urmă, cînd a 
na- 

petrolului, prin 
companiilor străi-

în- 
Ka- 

al

ele

prevăzute cu distilerii.

instalații pentru desulfuriza- 
rea țițeiului, stații complexe 
de lichefiere a gazelor, de 
distilare a apei de mare, cu 
mari rezervoare pentru depozi. 
tarea petrolului brut și a 
produselor destinate exportu
lui. Capacitatea rafinăriei în 
prima sa fază va fi de 60 000 
de barili pe zi. In cadrul com
plexului petrochimic vor fi 
construite fabrici pentru pro
ducerea de uleiuri, amoniac, 
metanol. Ridicarea rafinăriei 
în imediata vecinătate a 
mării creează condiții optime 
pentru valorificarea în condi
ții de maximă eficiență, a 
produselor; în această vi
ziune, în anii viitori se pre
vede începerea construcției 
unui mare complex portuar* 
anexă a întreprinderii pe
trochimice.

Președintele Nicolae: 
Ceaușescu strînge călduros 
mîna conducătorului acestui 
mare șantier, îl felicită pe el 
și pe ceilalți specialiști pen
tru munca lor pasionantă în
chinată binelui țării. Direc
torul general al complexu
lui petrochimic roagă pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să transmită petroliștilor ro
mâni salutul prietenesc al 
petroliștilor libieni.

A

in orășelul turistic Gergesh
La

Nicolae Ceaușescu și persoa
nele oficiale române care îl 
însoțesc au vizitat orășelul 
turistic Gergesh, aflat în plină 
construcție pe țărmul Medi- 
teranei. La această oră. soa
rele este fierbinte, ca în pli
nă vară pe litoralul nostru. 
Vile cochete, construite în 
stilul arhitecturii tradiționale 
arabe, stau pitite sub coroa
nele palmierilor. începute în 
martie 1972, lucrările au a- 
tins un stadiu avansat, ofe
rind privirilor o pitorească 
stațiune. In etapa finală, o- 
rășelul turistic va avea o ca
pacitate de 1 000 de locuri, se 
vor construi noi restaurante 
și vor fi realizate amenajări 
cultural-distractive.

La încheierea vizitei în 
stațiunea turistică Gergesh a 
fost oferit un clejun în cin
stea președintelui Nicolae 
Ceaușescu de către dr. Mo
hamed al Șerif, ministrul 
învățămîntului și educației.

amiază. președintele Au luat parte Cornel Bur
tică, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. Ion Pățan vice
președinte al Consiliului de_ 
Miniștri, ministrul comerțulu 
exterior, Mircea Malița și 
Nicolae Doicaru, consilieri ai 
președintelui Consiliului de 
Stat.

Au participat, de asemenea* 
Abdel Aii Oubeidi. ministrul 
muncii, Abuzeid Dorda, mi
nistrul informațiilor și cul
turii. Ezzedin El Mabrouk, 
ministrul petrolului. Abdel
hamid Al Said Al Zentani. 
ministrul tineretului, și alte 
persoane oficiale libiene.

In cursul după-amieziî 
președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a reîntors la 
Tripoli.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de:

Ion MĂRGINEAN!? 
Mircea MOARCAȘ 

Victor STAMATE 
Nicolae N. LțJPU

convorbirilor oficiale

5,00 Buletin de știri : 5.03 
Drumeție folclorică muzica
lă ; 6,00 Radioprogramul
dimineții; 8,08 La micro
fon, melodia preferată : 9,00 
Buletin de știri ; 9,20 Muzică 
populară ; 9,40 Arii din o-

perete: Buletin
știri ; zică ușoară:
10.30 Fișier editorial ; 10.40
Din muzica popoarelor : 
11.05 Melodiile fanfarei : 
11,20 Trei soliști trei stiluri: 
12,05 Intilnire eu melodia 
populară și interpretul pre
ferat : 12,35 Formații parti
cipante la concursul inter- 
județean ..Cintare patriei" : 
13.00 Radiojurnal ; 13,15
Concert dc prinz ; 14.00
Buletin de știri ; 14.05 Va
rietăți muzicale : 14,40 Cin- 
tă Ecaterina Negoescu, Ni- 
coleta Vasilovici și Luca 
Novac: 15.00 Buletin dc
știri ; 15,05 Meridian club : 
16,00 Radiojurnal ; 16,15
Cîntecele noastre; 16,25 
Fonoteca de aur : 16,45 Dis
cul zilei ; 17,00 Buletin de 
știri; 17,15 Tribuna radio ; 
17,25 Muzică de cameră ; 
18,00 Orele serii : 20.00 Con
cert de muzică populară ;

Muzică adresa
dumneavoastră : 21.00 Bule
tin de știri ; 22,00 Radiojur
nal ; 22,30 Bijuterii muzi
cale ; 23,00—5,00 Estrada
nocturnă .

A-

a
mediului

16.00 — 17,00 Teleșcoală. 
16.00 Chimie (anul III), 

torni în spațiu.
16,20 Geografie (clasa 

V-a). Poluare 
înconjurător.

16.30 Electrotehnică (Pregă
tire tehnică producti
vă). Mașini electrice.

17.30 Telex.
17,35 Curs de limbă germa

nă. Lecția 80.

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

18,05 Publicitate.
18.10 Teleglob.
18.30 Interpreți îndrăgiți : 

Elena Barbu-Roizen și 
Nicolae Sa bău.

13,45 Întrebări și răspunsuri.
19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri. Pik și Tik.
19.30 Telejurnal.
20.00 Seară pentru tineret 

Turneul emblemelor.
21,25 Floarea din grădină.

Concurs cu public 
transmis în direct d> 
la Sala Teatrului liric 
din Constanța.

22.15 24 de orc.

Valorile temperaturii 
registrate- in cursul zilei 
ieri:

în
de

Maximele : Petroșani
10 grade ; Paring 4- 4 gra
de ;

Minimele : Petroșani — 2 
••rade ; Paring — 2 grade.

Grosimea stratului de ză- 
ladă la Paring : 55 cm.

Pronoexpres
La concursul pronoex

pres din 13 februarie au ie
șit cîștigătoare următoarele 
numere :

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme re
lativ frumoasă. Cor schim
bător mai mult senin noap
tea. Dimineața ceață slabă. 
Vînt slab pină la potrivit 
din nord.

Miercuri după-amiază. la 
Palatul Revoluției din Tripoli, 
s-au încheiat convorbirile ofi
ciale dintre președinții 
Nicolae Ceaușcsdu și Moamer 
El Geddafi.

Din partea română au par
ticipat : Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de

Miniștri, ministrul comer
țului Exterior, George Maco
vescu. 
externe.
Nicolae
ai președintelui Consiliului de 
Stat.

Din partea libiana au fost 
prezenți : maior Abdel Mo- 
neim El Houni și maior 
Mouktar Al Karawi, membri

ministrul afacerilor
Mircea Malița și 

Doicaru. consilieri

ai Consiliului Comandamen
tului Revoluției, Abdel Ati 
Al Oubeidi, ministrul mun
cii, Mohamed Ahmed Sherif, 
ministrul educației Abdel 
Fatah Al Naasi, subsecretar 
de stat la Ministerul Afaceri
lor Externe.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordia
litate.

Intîlniri de lucru
In cursul zilei de miercuri, 

13 februarie, au avut loc la 
Tripoli, intîlniri de lucru 
româno-libiene.

Tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. a avut o con
vorbire cu Abdel Ati Al 
Oubeidi. ministrul muncii. Cu 
acest prilej au fost abordate 
probleme privind extinderea 
relațiilor dintre organizațiile 
politice și de masă din cele 
două țări.

In cadrul întîlnirilor to-

varășuiui Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului ’ *"
niștri, ministrul 
exterior, 
Mabrouk, 
lui. ing. 
ministrul 
interim la Ministerul _ ... 
nicațiilor, și Giadallah Azzuz 
Attalhi, ministrul industriei, 
au fost discutate probleme în 
legătură cu încheierea unor 
acorduri de cooperare în 
domenii specifice.

Ministrul afacerilor externe, 
tovarășul George Macovescu,

de Mi- 
comerțului 

cu Ezzedin El 
ministrul petrolu- 
Mohamed Mangush, 
locuințelor și ad- 
....................... Comu-

s-a întîlnit cu Abdel Fatah 
Al Naasi, subsecretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Ex
terne al țării-gazdă, abordînd, 
in timpul convorbirilor, pro
bleme ale relațiilor româno- 
libicnc, precum și unele as
pecte ale situației interna
ționale.

Tovarășul Mircea Malița, 
consilier al președintelui 
Consiliului de Stat, a avut o 
întîlnire cu dr. Musa Moha
med Omar, președintele Co
mitetului superior al Centru
lui universitar Tripoli.
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