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Muncă responsabilă, ritmuri susținute
pentru in făptuirea obiectivelor de investiții

Angajamentele constructorilor
Răspunsul pe care îl dau realizatorii obiectivelor social- 

edilitare care se construiesc pe raza municipiului nostru 
chemării la întrecerea socialistă lansată de colegii lor din 
județ, constructorii Șantierului nr. 2 Deva, este deosebit de 
mobilizator:

Grupul de șantiere al T. C. H.
0 îndeplinirea planului valo

ric anual pină la data de 
20 decembrie și execuția unui 
volum suplimentar de lucrări 
in valoare de 250 000 lei ;

0 predarea tuturor aparta
mentelor cuprinse in planul 
fizic anual, de asemenea, pină 
la 20 decembrie ;

0 reducerea duratei
execuție la un număr de 
10 blocuri și alte obiective, 
în total cu 265 zile ;

de

extinderea sistemului 
retribuire a muncii in acord 
global la 75 la sută din efec. 
tivul total de salariați ;

<9 reducerea consumurilor 
specifice la materiale - eco
nomisirea a 75 tone ciment, 
15 metri cubi cherestea și 
20 000 cărămizi ;

toate obiectivele ce 
vor preda in cursul anului 
obțină la recepție calificative 
de „bine" și „foarte bine".

Șantierul T. C. M. M.
în anul 1974. constructorii și montorii obiectivelor de 

investiții industriale din Valea Jiului, salariații Șantierului 
T.C.M.M., vor raporta punerea în funcțiune a unui număr 
însemnat de noi capacități de producție. în scopul îndepli
nirii integrale a sarcinilor de plan valorice și fizice care 
revin colectivului în acest an. in scopul realizării și depășirii 
tuturor indicatorilor tehnici și economici ei și-au propus :

0 realizarea producției va
lorice anuale de plan cu 5 
zile mai devreme ;

© sporirea 
muncii in medie 
cu 110 lei ;
• devansare., cu cite 15 

zile a termenului de predare 
la 4 obiective de mare inte
res industrial ;

productivității
pe salariat

<9 realizarea de economii, 
prin reducerea cheltuielilor la 
1 000 lei producție, in valoa
re de 80 000 lei, din care 
economii la materiale ; 
- S tone, lemn - 12 
cubi, ciment - 15 tone ;

© să obțină 25 000 Iei eco
nomii, prin reducerea consu
mului de energie electrică.

Condiția ritmicității execuției
obiectivelor social - culturale

Utilizarea integrală a potențialului
colectiv al șantierelor

Comitetul de partid al Grupu
lui de șantiere din Petro
șani al T.C.H. a analizat re
cent modul in care conduceri
le șantierelor au demarat lu
crările la noile obiective de 
investiții ce constituie front 
'de lucru pe primul semestru 
din 1974.

Adunarea a evidențiat ne
cesitatea ca în primul semes
tru . al acestui an. construc
torii de locuințe vor trebui să 
realizeze un însemnat volum 
de lucrări. Din cele 500 apar
tamente prevăzute a se ter
mina și preda in semestrul 
I au fost atacate pînă în pre
zent 350. din care 40 Ia Petri
la (bloc P 5). 52 la Petroșani 
(blocurțle H 1-3 și M 1). 130 la 
Vulcan (blocurile A 3 și A 4). 
78 la Lupeni (blocul LI) și 
60 la Uricani (blocul C 3). Nu 
au fost atacate din planul 
semestrului I lucrările ia blo
curile P 1-7 și P 1-9 din Ae
roport, precum și blocul B 1 
din Lupeni. din cauza nepre- 
dârîi de către beneficiar a 
amplasamentelor, ceea ce pu
ne în incertitudine posibili
tatea predării la vreme a o- 
biectivelor planificate a se 
realiza.

Din dezbateri s-a desprins 
concluzia, deosebit d.e realis
tă, că valorile de plan pe 
trimestrul I 1974, se vor rea
liza integral, fiind create toa
te condițiile tehnico-materiale

în acest sens, iar colectivele de 
muncă depun eforturi stărui
toare pentru realizarea unui 
sfert din producția anuală 
în primul trimestru.

Este foarte adevărat, arăta 
în cuvîntul său șeful de echipă _Marin Dragu că lipsa iron-

Ieri o avut loc, la mina

Un dialog util al colectivelor 
gazetelor de perete

Petrila, o consfătuire pe tema 
„Gozetele de perete și satirice — mijloace importante ale mun
cii politice de masă in sprijinul realizării sarcinilor de produc
ție", la care au participat secretarii cu probleme de propa
gandă de la comitetele orășenești de partid, responsabilii ga
zetelor de perete și satirice de la exploatările miniere, șantie
rele de construcții și alte unități economice din municipiu.

in cadrul consfătuirii au fost prezentate informări din ex
periența colectivelor redacționale ale exploatărilor miniere 
Petrila, Lupeni, Aninoasa și Uricani.

Vizita președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

în Republica Liban
După primirea călduroasă 

făcută, joi. la Beirut, șefului 
statului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu, ziua de vi
neri a prilejuit o seric do con
tacte nemijlocite cu realități
le de azi ale Libanului — vi
zitarea unei mari întreprinderi 
din capitală, convorbiri oficia
le la nivel înalt, întîlniri cu 
diferite personalități ale vieții 
politice și economice libaneze.

Este o zi minunată, cu cer 
do azur care dă un plus de 
culoare și frumusețe acestui 
splendid oraș ce se întinde de 
la țărmul Mediteranci și pînă 
sus. pe versantele domoale ale 
Munților Liban cu virfuri a- 
copcrite de zăpadă. Oraș ale

cărui temelii an fost puse cu 
peste trei mii de ani în urmă 
fiind încă din antichitate un 
vestit centru comercial al O- 
rientului. Beirutul se prezintă 
astăzi ca o veritabilă metropo
lă.

Concentrind aproape jumă
tate din populația țării, fiind 
cel mai mare port al Levantu
lui și, totodată, cel mai impor
tant centru economic, comer
cial și bancar — aici își au bi
rourile 74 de mari bănci liba
neze și străine. Beirutul cu
noaște. incâ din primele ore 
alo dimineții și pînă noaptea 
tirziu, un ritm trepidant. Di
namica în mereu „crescendo'* 
a activității economice de

construcții, de tranzacții co
merciale si bancare la fel ea 
și circulația pe străzi și bu
levarde. reprezintă prima car
te de vizită a acestui mare o- 
taș. care a fost denumit, 
buna dreptate. „Poarta 
ricntiilui**.

Privit de pe înălțimile 
linei Baabda. unde se afla 
latul prezidențial, panorama 
Beirutului oferă o încintătoare 
imagine a unei fericite îm
binări între arhitectura tradi
țională arabă și liniile cele mai 
moderne ale construcțiilor din 
beton, oțel și sticlă.

pe 
O-

co- 
Pa-
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începerea convorbirilor oficiale româno-libaneze
La Palatul Prezidențial de 

la Baabda, au început vineri 
dimineață convorbirile oficiale 
între președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România. Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Li
ban, Suleiman Frangieh.

Din partea română au parti
cipat : Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Pățan. vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul comerțului 
exterior, George Macovescu. 
ministrul afacerilor externe. 
Mircea Malița și Nicolae

Doicaru. consilieri ai președin
telui Consiliului de Stat. Mi
hail Levente, ambasadorul Re. 
publicii Socialiste România in 
Liban.

Din partea libaneză au parti
cipat Takieddine Solh. pre 
ședințele Consiliului de Mi
niștri Fouad Naffah. ministrul 
afacerilor externe. Antoin Fa- 
dal secretar general a.i. la 
Ministerul Afacerilor Externe, 
și alte persoane oficiale.

In cadrul convorbirilor a 
fost apreciată evoluția con
tinuu ascendentă a relațiilor 
bilaterale, în spiritul prieteni-

ei tradiționale dintre cele două 
țâri și popoare Totodată, a 
fost exprimată hotârîrea de a 
dezvolta colaborarea pe multi
ple planuri — politic, econo
mic. tehnico-științific. cultural. 
Au fost abordate probleme ac
tuale ale vieții internaționale, 
exprimindu-se dorința de a co
labora mai strîns și ne acest 
târîm, în scopul creșterii con
tribuției celor doua țări și po
poare la statornicirea uneî 
păci trainice, dezvoltării co
laborării între popoare.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosfera de cordialita
te. prietenească.

Cu prilejul dineului oferit de președintele Suleiman Frangieh 
in onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu

După cum s-a anunțat, joi. 
preș ?dint'le Republicii Liban. 
Suleima Frangieh, a oferit un

dineu oficial în onoarea preșe
dintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Nicolae Ceaușescu.
In timpul dineului, oeî doi 

șefi de stat au rostit toasturi-

Toastul Toastul

„CĂLUȘARUL 
TRANSILVĂNEAN

începind de astăzi. 
Ia Petroșani. Simeria 
și Deva, timp de două 
zale, se desfășoară faza 
finală a festivalului 
..Călușarul transilvă
nean". Organizată de 
Comitetul de cultură și 
educație socialistă al 
județului. Ia această 
spectaculoasă întrecere 
într-un dans popular 
de mare v irtuozitatc-, 
participă și formații

V -------

ș

președintelui
Nicolae Ceausescu

Domnule președinte, 
Domnilor,

Este pentru mine o deosebită plăcere 
să dau expresie sentimentelor poporului 
român, adresîndu-vă dumneavoastră, po
porului libanez prieten salutul cordial al 
poporului român și al meu personal. Do
resc, de asemenea, să vă mulțumesc 
pentru ospitalitatea și căldura cu care am 
fost întîmpinați pe pămintul patriei dum
neavoastră.

Intr-adevăr, popoarele noastre se cu
nosc din vremuri îndepărtate. Istoria a 
făcut ea o perioadă destul de îndelungată 
să fim sub jugul aceluiași imperiu. In 
acele împrejurări am luptat împreună 
pentru eliberarea națională. După cum ați 
menționat, în acele vremuri, în România 
s-au tipărit în limba arabă unele lucrări. 
Popoarele noastre s-au cunoscut și au în
țeles că trebuie să lupte pentru a-și cu
ceri independența, pentru a fi stăpîne pe 
destinele lor. Acum, ne reamintim de 
accastp, deoarece sîntem hotăriți să facem 
totul pentru a asigura o colaborare trai
nică între popoarele noastre, bazată pe 
deplina egalitate în drepturi, pe respectul 
independentei și suveranității naționale. 
(APLAUZE PUTERNICE).

(Continuare in pag. a 4-a)

președintelui
Suleiman Frangieh

Domnule președinte.

Fiți bine venit intr-o țară a cărei is
torie prezintă multe asemănări cu istoria 
țării dumneavoastră, de-a lungul unui 
trecut, îndelungat, în care am întîmpinat 
aceleași obstacole și dificultăți. Țara 
dumneavoastră a ales calea salvgardării 
libertății, suveranității și independenței 
sale și avea să cunoască aceleași încer
cări ca și țara noastră, în apărarea liber
tății, suveranității și independenței. Insă, 
și noi am rămas, de asemenea, fermi și 
am dat dovadă de intransigență și hotă- 
rîre pentru realizarea aspirațiilor Doas- 
tre.

Cele două țări ale noastre se întilnesc, 
de asemenea, pe planul creației spiritu
ale. încă de la finele secolului al 
XVII-Iea, dumneavoastră ați realizat ti
părituri cu caractere arabe care, datorită 
unui călugăr — Abdalah Zaker —. aveau 
să se răspîndească în Liban. întocmai cum 
literele alfabetului născute pe țărmurile 
libaneze — aveau să revină, după multe 
peregrinări gravate în plumb, potrivit 
metodei dumneavoastră, în caractere 
arabe autentice.

(Continuare in pag. a 4-a)

tuluî de lucru ridică unele 
probleme privind folosirea 
efectivelor, a unor meserii 
(zugravi, mozaicari, parche- 
tari și tîmplari). Dar. dacă 
vom acorda atenția cuvenită 
întăririi echipelor de zidari și 
vom ataca încă de pe acum 
fațadele la toate blocurile e- 
xecutate deja, ceea ce este po
sibil, s-ar reuși folosirea ju
dicioasă și chibzuită a între
gului potențial uman de care 
dispunem.

Creșterea . în 1974 a volu
mului de lucrări de investiții 
cu peste 30 la sută față de 
1973. spunea tovarășul Cornel 
Vasian, secretarul organizației 
de bază a șantierului 4 Lu
peni. impune din partea fac
torilor de conducere o mai 
mare preocupare în direcția 
aprovizionării ritmice a punc
telor de lucru, a tuturor e- 
chipelor cu cele necesare, fo
losirii raționale a utilajelor și 
a parcului auto, întăririi or
dinii și disciplinei în muncă.

Fără îndoială, șantierelor 
de construcții sociale le revin 
în anul 
sebit 
poate aprecia că atit benefi
ciarul, 
s-au străduit să asigure unele 
premise obligatorii, de maxi
mum interes pentru demara
rea în ritm intens a lucrărilor, 
cum sint, în primul rînd. gra
ficele de execuție pentru fie
care obiectiv în parte, dar că 
mai există încă unele proble
me nerezolvate. Direcțiile ce 
trebuie urmate în acest scop 
sînt cunoscute. Așa cum s-a 
concluzionat in ședința comi
tetului. trebuie perseverat 
pentru ca neajunsurile mani
festate să fie înlăturate în cel 
mai scurt timp. Este vorba, în

acesta sarcini deo- 
de mobilizatoare. Se

cit și constructorul

Ing. Dumitru ALBESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

ÎN VIZITA DE LUCRU
Ieri, președintele Consiliului Național 

al Organizației pionierilor din România, 
tovarășul VIRGILIU RADULIAN, aflat in 
vizită de lucru in Valea Jiului, a fost 
oaspetele Școlii generale nr. 3 Lupeni, 
al Casei de copii și al Liceului din Uri- 
cani.

Oaspetele a purtat discuții cu active
le pionierești de la aceste școli, în care 
au fost vizate aspecte ale vieții de orga
nizație, măsurile menite să îmbunătă
țească continuu activitatea organizațiilor 
de pionieri.

i
ș

pentru zilele
de 18 și 19

februarie a.c.

Secția economie, anii I și 
II. în ziua de luni. 18 fe
bruarie. ora 17, la cabinetul 
de partid. Secția, principii 
și metode ale muncii de 
partid, anul II. în ziua de 
marți 19 februarie, ora 17, 
la cabinetul, de partid. Sec
ția sociologia religiei, anul 
I. în ziua de marți, 19 febru
arie. ora 18, la cabinetul de

Și 
sin- 

de

partid. Secția principii 
metode ale activității 
dicalc, anul I. in ziua 
luni. 18 februarie ora 17, la
Casa de cultură din Petro
șani.

Concursul formațiilor
teatrale si muzical-coregrafice de amatori

IMPULS STIMULATIV AL MUNCII
CULTURAL-ARTISTICE

In pagina a 2-a

din județele Bistrița- 
Năsăud, Brașov, Alba. 
Sibiu, Bihor, Arad, Ti
miș, Caraș-Severin. Pe 
scena C'asei de cultură

din Petroșani are loc 
astăzi, Ia ora 18. un 
spectacol-concurs. Par
ticipă formațiile de că
lușari reprezentind că-

Un nume 
de glorie 

și rezonanță:
tatea și interesul pentru for
mațiile de teatru (cu două ex
cepții fericite, la Petroșani și 
Lonea), pentru mișcarea cora
lă, formațiile de muzică popu
lară care nu adoptă o su
ficientă înțelegere pentru fol
clorul local și, mai ales, au
tentic. Deficiențele de conți
nut și de împrospătare a re
pertoriului pornesc din insu
ficienta orientare de perspecti
vă ce trebuie imprimată de 
către activiștii culturali și din 
nefolosirea tuturor mijloace
lor stimulative. Stimulentul în 
mișcarea cultural-artistică de 
masă reprezintă un principal 
mijloc de îmbunătățire valori
că a muncii. Este un fapt ve
rificat în numeroase rînduri, 
stimularea morală avînd o ex
plicație de natură psihologică 
— fiecare om își datorește o 
recunoaștere cît mai largă a 
aptitudinilor, a strădaniilor 
sale.

In acest an, cele două mari 
evenimente ale poporului nos
tru — a XXX-a aniversare a

eliberării patriei și Congresul 
al Xl-lea al partidului sint 
întîmpinate și de către miș
carea artistică de amatori 
printr-o serie de manifestări 
care dovedesc bogatele resur
se ale oamenilor muncii. Con
cursul formațiilor muzical-co- 
regrafice și al teatrelor de a- 
matori, a căror fază de masă 
se t'ermină în luna aprilie, ur- 
mînd etapele județeană și fi
nală, este de o mare valoare 
stimulativă. Pentru activitatea 
cultural-educativă și artistică 
din municipiul nostru acest? 
concurs marchează, pe de o 
parte, afirmarea unor noi dis
ponibilități formate de-a lun
gul timpului, iar pe de altă 
parte înființarea și permanen
tizarea unor genuri tradiționale 
cîndva, pierdute de ntva timp 
— coruri, dansuri, tcafru. A- 
ccastă generoasă manifestare, 
la care vor participa zeci de 
mii de artiști amatori, eviden-

In profilul moral al artis
tului amator se concentrează o 
seamă de trăsături nobile, 
proprii umanismului socialist 
care nu numai că oferă un 
cîmp larg de manifestare a 
personalității, dar o stimulea
ză chiar. Fertilă și diversă, 
activitatea artiștilor amatori 
din Valea Jiului se remarcă 
printr-un neîncetat efort' de 
șlefuire valorică, dar și de 
desfășurare în locuri unde să 
aibă un autentic ecou educativ 
— în săli de apel și în cluburi 
unde mesajul lor nu rămîne 
fără rezonanță. Brigăzile ar
tistice de agitație.de la Uricani, 
Casa de cultură din Petroșani, 
Lonea sau Aninoasa se află 
tot mai des în mijlocul colec
tivelor de muncă și, 
fapt deosebit de semni
ficativ. înregistrează fap
tele cu mai multă promp
titudine. prezentîrtdu-le și în
tr-o ținută artistică mai apro
piată de exigențele genului 
care sint și un criteriu al e- 
ficienței lor formative. Rămîn, 

nesatisfăcătoare activi-

Ce știm, 
dar mai ales, 
ce nu știm 

despre 
munca nouă

a
feroviarilor

(Continuare in pag. a 3-a)

RAIDURI
PRIN LOCUINȚE

Tiberiu SPĂTARU

minele culturale din 
Grid, Gînțaga, Marti- 
nești, Turdaș, Vilcele. 
Clopotiva și școlile ge
nerale din Plopi, Clo
potiva și Boșorod.

DEZBATERE

In sala de lectură 
bibliotecii 
cultură din Petroșani 
a avut loc ieri, o dez
batere cu o temă de e- 
ducație științifică — 
sectele religioase. Au 
participat activ mulți 
tineri și tinere care au 
vizitat cu interes și o 
expoziție de carte știin
țifică.

a
Casei de

Membrii comitetului 
Asociației de locatari 
nr. 1 Petroșani, 
preună cu delegați 
E.G.L-ului și ai co 
liului popular, au for
mat patru echipe care 
vor efectua raiduri 
prin toate apartamen
tele din cartierul Aero
port. Scopul acestei ac
țiuni este de a controla 
starea tehnică a locu
ințelor cit și depistarea 
cetățenilor care dețin 
spațiu excedentar.

p J

Ziarul nostru organizează im preună cu filiala Uniunii ziariștilor, 
un concurs de preselecție cu tenia „OAMENI ȘI FAPTE DIN ANUL 
XXX“. Reportajele, portretele precum și alte relatări pot fi trimise 
ziarului începind de la data de 15 februarie pînă la 20 martie.

Cele mai izbutite vor fi publi cate și vor primi premii și mențiuni. 
Dintre cîștigătorii concursului vor fi recomandați și candidați pentru 
concursul de admitere la Facultatea de ziaristică.

agita%25c8%259bie.de


2 Steagul roșu _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SIMBATA, 16 FEBRUARIE 1974

„...Luptele
| din 1933 ale
. ceferiștilor
' și petroliștilor...
| au marcat
| un moment
| important
! in dezvoltarea
I mișcării
| revoluționare
| din România, 

în creșterea rolului 
partidului

| comunist in viața 
țării, au deschis 
drumul

| spre întărirea 
legî' urilor

| partidului
| cu masele
| largi muncitorești, 

au creat condițiile 
pentru 
maturizarea

| politică
I și ideologică 

a partidului 
nostru**.

| NICOLAE
| CEAUȘESCU

Un nume de glorie și rezonanță:

CEFERISTUL
— Alo turnul ? Doi zero pa

tru, patru trei, executat mane- 
\ ra. Liber linia doisprezece — 
1 vitați intrarea simultană, re
petați comanda — Repetăm co
manda. nu se (ace intrare si
multană. Scurtăm termenul de 
manevră...

Dc foarte multe ori noi, 
călătorii obișnuiți, fa
cem cunoștință cu ga

ra, cu freamătul ei secular 
țda. secular 1) prin intermediul 
gălăgioaselor megafoane care 
împrăștie în universul cuprins 
intre triaj — stație — ateliere — 
depou, cîteva fraze strict pro
fesionale din care nu înțele
gem prea mare lucru, decît că 
ar fi niște comenzi fără de care 
nu s-ar executa manevrele. 
Sau, facem cunoștință cu gara 
cind staționăm, nervoși, la ba
rieră, cînd călătorim, cind aș
teptăm rude sau prieteni pe 
un peron plin de același frea
măt. In jurul nostru, din lo
curi necunoscute, neștiute, 
auzim comenzi autoritare, re- 
petîndu-se la nesfirșit, din 
care iarăși nu înțelegem nimic 
oină cind se așterne o liniște 
neobișnuită și în difuzorul pe
ronului o voce caldă, familia
ră, ne anunță •

— Trenul accelerat-, din di
recția-, sosește in stație peste 
cinci minute—

Aici, cu sosirea sau plecarea 
noastră dintr-o gară, încep și 
sfirșesc de cele mai multe ori 
sumarele noastre cunoștințe 
despre un domeniu nebănuit 
de complex, despre o activi
tate într-atit de ordonată, îneît, 
în toată țesătura de linii, de 
manevre sau staționări nimic 
nu se petrece la întîmplare, 
n* -•..ut dinarnt . nimic nu 
..se greșește*’. Din bagajul nos
tru de cunoștințe desprindem 
o informație cu care ne-am 
familiarizat' și. pe structura 
ei, încercăm să creăm imagi
nea complexității de astăzi a 
ac vității feroviarilor. ..NU 
MAI EXISTĂ ACARI" — 
s inâ informația. ..Manevrele 
sint automatizate, exLstă un 
turn, cu un pupitru de co
mandă pe care becurile indică 
apropierea trenurilor, iar ba
rierele sint ridicate sau cobo- 
rîte automat* — aceasta e i- 
maginea, destul de comună, 
să recunoaștem, pe care ne-am 
«nstruit-o, noi călătorii, din 
cele ce am auzit sau citit de-a 
lungul ultimilor ani pe teme 
de C.F.R.

O n mare, imaginea cores- 
I punde oarecum realită- 
H ții. Dar nu întrutotul.

Un plus de informații nu dău
nează cu nimic, astfel că în
cercăm cu prilejul rîndurilor 
de față, o. completare a ima
ginii noastre comune despre 
■ | înseamnă astăzi o gară, des
pre trenuri, despre munca 
nouă a feroviarilor și preocu
pările lor. orientate spre con
tinua perfecționare (automa
tizare și mecanizare) a mișcă
rii și transportului.

Intr-adevăr, in întregul com
plex C.F.R. din Petroșani (cu 
multe unități, subunități, sec
ții și ateliere, cu 44 km de 
finii paralele și o sumedenie 
de macaze), din cei peste 1 400 
salariați doar vreo zece mai 
sint acari. Electrificarea, au
tomatizarea au adus după sine 
multe mutații socioprofesiona- 
le : meserii de tradiție, intrate 
în istorie sau în literatură, au 
dispărut )ocul lor luindu-le 
noile meserii ale unui dome
niu superior de activitate. 
Chiar cei 8 sau 10 acari (pen
tru două macaze „colaterale") 
dirijează schimbarea acelor 
de la o masă de manevră.

Din meseriile tradiționale au 
mai rămas lăcătușii de revizie 
(cu o altă calificare, superioa
ră. celor din trecut), șefii de 
tren și de manevră, cunoscu- 
ții conductori... In schimbul 
meseriilor tradiționale care 
s-au retras cu atîta discreție 
din fața automatizării au apă
rut altele noi — ingineri, ope
ratori, programatori de circu
lație, economiști, maiștri elec- 
tromecaniei — au apărut ms- 
ta’ațiă modepoe — vefekm»» de

comandă, microfoane instala
ții cu denumiri ale căror înțe
lesuri ne scapă: R.C.M.,
C.E.D.... Alături de revizorii 
de linii (precizăm, de șine !) 
au apărut revizorii altor linii, 
a celor electrice („acrobații 
aerieni*' cum sînt denumiți, în 
glumă, de colegii lor).

Șeful stației C.F.R. Petro
șani, tovarășul Octa- 

-> vian Dragotă. este de 
profesie economist'. Șeful ate
lierului de zonă (o unitate cu 
plan de producție) care înglo
bează la ora actuală ceea ce 
a mai rămas dintr-o unitate 
mare de altădată — depoul, 
tovarășul loan Susan este mai
stru (un om foarte respectat 
și apreciat). Tot maistru e Și 
șeful districtului T.T.R. (La- 
dislau Watzeg). dar in persoana 
șefului altui district (C.E.D.) 
ni se vorbește despre un ingi
ner — tînărul Ioan Hank.

drul districtului, electrificarea 
a determinat reducerea efor
tului fizic al feroviarilor, dar 
a impus creșterea celuilalt e- 
fort — intelectual. „Astăzi 
ne-a spus Marin Dobre. cu 
un efectiv pe jumătate din cit 
exista in 1949. cind am venit 
aici, întreținem o suprafață 
dublă dc linii!" Suficient de 
sugestiv !

rafc evenim la un colectiv 
pf despre care am amin- 

a tit: atelierul de zonă.
Motivele revenirii noastre se 
numesc loan Susan, șeful a- 
lelierului (despre care am spus 
că se bucură de foarte mult 
respect: niciodată nu lasă 
atelierul fără comenzi). Ion 
Iliuță, secretarul organizației 
de bază, Virgil Colțatu mais
tru, Nicolae Nenu, șeful echi- 
oei de lăcătuși, loan Godeanu, 
lăcătuș și alții remarcați și 
evidențiați pentru calitatea re
parațiilor efectuate. Dar. mai 
avem un motiv i de Ia atelie-
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Ce știm, dar mai ales, 
ce nu știm despre

MUNCA NOUĂ 
A 

FEROVIARILOR
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Districtul de linie nr. 11 este 
condus de experimentatul pi
cher Marin Dobre. președin
tele comitetului sindicatului 

pe complex (unul dintre inter
locutorii noștri), dar un alt 
district — al liniilor de con
tact — are în frunte din nou 
un inginer — Gheorghe De
da — un tînăr plin de iniția
tivă, un fel de navetist al in
tervențiilor și specialist al re
medierilor neașteptat de ope
rative pe distanța cuprinsă 
între Pui și Lainici. Tînărul 
specialist desfășoară în primul 
rind o muncă de prevenire a 
incidentelor de linie. Pe acest 
plan își dovedește calificarea 
superioară. Dar alte calități — 
pasiunea, răspunderea — și 
le dovedește atunci cînd se a- 
flă în fruntea echipei sale pe 
care o întîlnești unde nici nu 
te aștepți.

Dar să o luăm mai metodic

La remiza de locomotive 
(șef : maistrul Ion Că- 
tuțoiu) lucrează peste 

400 de feroviari. De aici ne 
sint cunoscute numele cîtor-
va mecanici despre care tova
rășul Dumitru 
secretarul de 
complex (un

Simionescu, 
partid pe 

alt interlo
cutor, de fapt gazda noas
tră din dimineața zilei
de joi) caută cuvinte de 
laudă : loan Dascălu, Aurel 
Marcu, Gheorghe Cojocaru, 
Ioan June, loan Seckereș. Sînt 
mecanici de diesel — o mese
rie nouă, de mare solicitare 
a atenției și priceperii, de ne
măsurată răspundere. (Pe un
diesel mecanicul nu lucrează 
mai mult de 9 ore. din care
3-4 ore de staționare, cînd con
duce, și cel mult 12 ore „la 
dublare").

Mutații însemnate s-au pro
dus și în tradiționalul district 
de linie 11. S-au schimbat ti
pul de șine. terasamentele. 
Activitatea e integrată în com
plexul electrificat dirijat, au
tomatizat, fapt ce a adus după 
sine meserii noi : Ion Sipoș 
este lăcătuș cu mecanizarea u- 
șoară, Constantin Burlan este 
meseriaș de cale cu întreține
rea joantelor izolante pentro 
Poorări de electrificare. In că

rui de zonă începem sa vor
bim de o trăsătură nouă a 
muncii feroviarilor: o exce
lentă cooperare intre mai mul
te compartimente. /VteLierul 

este singura unitate productivă 
din complex. Producția nu 
s-ar realiza fără colaborare și 
cooperare, fără întrajutorarea 
tovărășească dintre unități, 
secții, compartimente. Atelie
rul și-a îndeplinit' sarcinile de 
plan pe cei trei ani ai actua
lului cincinal cu 72 zile mai 
devreme. De aici multe con
cluzii despre modul în care 
atelierul a deservit, la rîndul 
său, compartimentele care-i a- 
sigură comenzi...

Stația C.F.R. (în limba
jul nostru al călători
lor — gara) cuprinde, 

la data actuală, și triajul (gru
pul tehnic). Din cei aproape 
400 de salariați ponderea o de
țin operatorii (Viorel Jeican, 
Iulian Geamănu, loan Spăta- 
ru ; tot aici mai amintim și 
pe loan Boldura, impiegat pro
gramator). Urmează în ordine, 
alți oameni, alte meserii : 
Constantin Jumanca și loa- 
chim Oprea, șefi de tură, loan 
Ungur, Dumitru Murăreț, 
Constantin Dinu, Andrei Du- 
doaică, șefi de manevră — cu 
toții fruntași pe stație, prin 
aceasta înțelegînd că tot frun
tași sint și manevranții din 
subordinea lor. Aici, o infor
mație inedită pentru călători : 
cel puțin 20 de salariați lu
crează. in medie 90 de minute 
pentru ca fiecare dintre noi să 
putem călători cu acceleratul 
sau cu personalul ' Complexita
tea lucrărilor nici ea nu c- Drea 
cunoscută : cuprinde pregăti
rea, manevra, compunerea tre
nului, întreținere, căldură și 
atîtea alte preocupări al căror 
unic țel este acela de a călă
tori în deplină siguranță. în 
condiții de confort crescînde. 
Si aici intervine colaborarea 
între trei ramuri: mișcare, 
tracțiune, staționare. Preocu
parea primordială constă în 
scurtarea termenului de pre
gătire, a termenului de 90 de 
minute, fără să afecteze cu

nimic cerințele de siguranță 
și de calitate a pregătirii tre
nurilor. Iată și cîțiva specia
liști ai scurtărilor de termen > 
Nicolae Coman, Marian Ien- 
culescu, Pavel Necși, Radu 
Pașpan, Ioan Popescu, Ale
xandru Vîlceanu, Mircea Ver- 
deț, șefii de tură loan Flo- 
rescu, secretarul organizației 
de bază de la revizia de va
goane. Iulian Moraru și alții.

Ne apropiem de sfirșitul 
acestor rînduri pe care 
nu le put'em încheia 

fără cîteva cuvinte despre cel 
mai însemnat compartiment 
al complexului C.F.R. Petro
șani : Regulatorul de circula
ție și mișcare — R.C.M. — 
condus de inginerul Victor 
Iloiu — centrul de coordonare 
a tot ceea ce se mișcă pe tra
diționalele șine de cale ferată, 
pe o dist'anță de aproape 60 
kilometri. Ni se vorbește des
pre o instalație modernă de 
centralizare electrodinamică 
(C.E.D.) cea care ajută la o 
strictă supraveghere a miș
cării trenurilor, cu un înalt
grad de siguranță a circulației. 
Aici sînt concepute gruparea 
trenurilor, intrarea și ieșirea, 
manevrele, de aici sînt rosti
te comenzile auzite de noi, 
călătorii neavizați, doar prin 
frînturi de fraze sau cifre din 
care nu înțelegem mai nimic. 
O veche cunoștință, Viorel 
Svichiu, operator, ne recoman
dă să revenim în celelalte tu
re să-i fotografiem colegii 
(loan Ncagu și loan Ștefâncs- 
cu). Desigur, înt'r-una din zile 
îi vom căuta. Pînă atunci rea
lizăm două instantanee : in
ginerul Dumitru Munteanu și 
operatorul programator Gheor- 
ghe Luțaș, suficient de ocupați 
de fiecare dată cînd au în 
față microfonul, telefoanele, 
pupitrul de comandă.

Am cunoscut la gară oameni 
noi. meserii noi. Dar nu 
totul este nou. Din bogata 
tradiție feroviară a țării noas
tre am reținut, păstrate peste 
decenii, trăsături specifice a- 
cestui domeniu de activitate 
care s-au transmis, s-au îm
bogățit în valențe. Este vorba 
de ORDINE, de ORGANIZA
RE. de DISCIPLINA...

8^ n fruntea clasei noastre 
muncitoare, în nenu
mărate rînduri. fero

viarii s-au afirmat ca un de
tașament închegat. Arma cea 
mai puternică a clasei munci
toare a constituit-o ORGANI
ZAREA — trăsătură atit de 
specifică feroviarilor de ieri, 
ca și a celor de astăzi, cărora 
întregul popor le cinstește fap
tele de muncă, de glorie.

Pagină realizată de 
Ion MUSTAȚĂ

Este deosebit de greu ca 
dinlr-un colectiv de peste 
1400 de feroviari — din care 
ia fiecare al doilea, unul es
te comunist — să Iaci o se
lecție a fruntașilor. In puținul 
nostru spațiu, (căruia 1 se vor 
adăuga alte și alte coloane, 
de fiecare dată cînd laptele 
ceferiștilor ne vor chema la

VASILE HOANCA, 
lăcătuș revizie vagoane

Inginerul Dumitru Munteanu (stingă) și operatorul 
Ghcorghc Luțaș nu prea au timp pentru oaspeți cînd 
stau față in față cu microfoanele, difuzoarele, tele
foanele și alte accesorii ale instalației centralizate 
automatizate de la R.C.M»

Reflecții
pe marginea unei 
dinamici crescînde

La comparațiile pe care le vom insera mai jos, nu am 
recurs nici din obișnuita, nici pentru a reliefa doar dinami
ca unor indicatori, între două perioade de timp. Această 
dinamică poate fi obținută, desigur, prin introducerea elec
trificării, prin modernizare (automatizare, mecanizare) dar in 
primă și ultimă instanța, ea aparține omului. In acest sens 
dorim ca din comparațiile noastre să se desprindă, mai 
mult, imaginea omului, iar din dinamica indicatorilor să se 
ințeleagă mai mult, dinamica răspunderii, a atenției, a pri
ceperii feroviarilor noștri. Fără a o considera un artificiu 
reportericesc, socotim că această dinamică calitativ-umană 
există in realitole, că ea nu poate fi măsurată riguros sta
tistic, dor poate fi imaginata prin raportarea ei la realizări
le economice.

lată comparațiile :
Față de luna ianuarie 1970 (ultimul an al cincinalului 

trecut) in ianuarie 1974 volumul de tone expediate din 
complexul C. F, R. Petroșani a crescut cu 6,64 la sută. 
Timpul de staționare intre două încărcări succesive a în
registrat o scădere substanțiala : de 16,7 la sută. Un alt 
indicator - sarcina statică exprimată in tone/osie — care 
indica utilizarea capacității vagoanelor, a crescut cu 4,66 
la sută. (Cu un număr de vagoane mai puține se realizează 
tronsportul unui volum mai mare de mărfuri). Din nou un 
indicator „negativ" - staționarea la incărcare-descărcare, 
a scăzut cu 10,3 la sută - și alți doi indicatori „pozitivi" 
- viteza comercială a inregistrat o creștere de 5,88 la sută, 
în condițiile cind și tonajul brut pe fiecare garnitură de 
tren a crescut cu 8,49 la sută.

in timp ce realizam această documentare am încercat, 
la un moment dat, simplificarea prin rotunjire a unor cifre. 
„Să scriem 8,50“ — am propus interlocutorilor. „Nu, scrieți 
8,49. La noi procentul de 0,01 înseamnă de multe ori un 
tren întreg".

După acest scurt episod „de divertisment", pe care 
l-am inserat in sprijinul cititorilor, să revenim la cea de a 
doua dinamica Răspunderea, ordinea, rigurozitatea, disci, 
plina - sint trăsături proprii feroviarilor, trăsături de con
știință. Un procent de 0,01 care reflectă creșteri sau scă
deri pe plan economic, nu are un echivalent pe planul 
conștiinței. Dar, realizarea unui procent de 0,01 la sută 
înglobează un bogat conținut etic, al normelor noastre 
socialiste, al DISCIPLINEI - trăsătură care, alături de 
ORGANIZARE — constituie temelia dintotdeauna a activită
ții feroviare. _______ >

Inițiativa — rezervă de creștere 
a economiilor

— Tovarășe Victor 
Iloiu, ne ailăm de 
cilva timp in incinta 
complexului. Ni s-a 
vorbit despre multe 
preocupări ale colec
tivului. Vă rugăm da
că vrefi să ne relatați 
ceva deosebit din ac
tivitatea R.C.M...

— Deosebit ? Totul, 
sau..., nimic I Poate, 
yi s-a vorbit, despre, 
propunerea noastră 
făcută către regiona
lă, privind manevra 
de la Livezeni...

Ni se vorbise. E 
vorba de o valoroasă 
inițiativă a R.C.M. 
Petroșani care, pe ba

za aceleiași organizări 
riguroase ce definește 
activitatea ieroviară 
de astăzi, se va solda, 
desigur, cu însemnate 
economii. Ne-am o- 
pril asupra acestei 
propuneri pentru a i- 
luslra — prin interme
diul exemplului — ni
velul preocupărilor a- 
ceslui colectiv.

Pe scurt, garniturile 
de trenuri marfă ce 
sosesc dinspre Craio
va conf in și vagoane 
pentru Lupeni. Prin- 
!r-o strînsă colabora
re intre R.C.M. Petro
șani și R.C.M. Craio- 
garnilura să fie astfel

concepută incit va
goanele de Lupeni să 
nu mai fie tractate de- 
cit pină în stafia Li
vezeni. In aparentă, 
lucrurile sînt foarte 
simple. Ar fi simplu 
dacă ar fi vorba de o 
garnitură, două... Dar, 
cu circulația de astăzi 
se cere un sistem in
formational de mare 
precizie, o colaborare 
permanentă, o planifi
care deosebit de ri
guroasă.

Despre aceste trei 
domenii — cel infor
mational,- de colabo
rare și de planifica
re — știm, de aseme

nea, lucruri pufine. 
Mai ales cind mișca
rea se desfășoară 
doar pe două șine, in 
două sensuri, cu vite
ze cuprinse între 80— 
120 kilometri pe oră, 
cind avem de-a face 
cu o activitate elec
trificată, automatizată 
in proporție de 100 la 
sulă.

Inițiativa — după 
cum spuneam — are 
aplicabilitate, confine 
o rezervă din care se 
vor obține însemnate 
economii prin reduce
rea unui însemnat vo
lum de manevră.

Fruntași 
în producție

Bilanțul realizărilor obți
nute in înfăptuirea sarcini
lor de producție pe 1973 a 
scos in evidență o seamă de 
succese meritorii dintre care 
amintim: economisirea de că
tre colectivul remizei de lo
comotive a cantității de 
2 770 tone combustibil con
vențional. realizarea cu 72 
zile mai devreme a sarcini
lor de plan pe primii trei 
ani ai cincinalului de către 
muncitorii atelierului de 
zonă, depășirea exemplară 
a altor indicatori de plan de 
către complexul C.F.R.

Pentru merite deosebite 
în muncă un număr de 48 
salariați au fost decla
rați fruntași in între
cerea socialistă pe anul 1973.

OAMENI DIN LINIA INTII
iafa locului) am înscris un 
număr foarte redus al oame
nilor din linia intii, al frun
tașilor dintre fruntași, prin 
care dorim să se recunoască 
numeroșii evidenfiafi in pro

ducție din cadrul întregului 
complex C.F.R. al municipiu
lui, muncitorii, inginerii, teh
nicienii — din Petroșani, Lu
peni și Vulcan — care răs
pund cu țoală promptitudinea

la chemările organizației de 
partid, ale conducerii tehnice 
a complexului, care nu-și pre
cupețesc energia creatoare și 
potențialul de muncă, pasiu
nea și perseverenta, care do

vedesc o înaltă răspundere 
pentru desfășurarea circula
ției in deplină siguranfă.

Munca de astăzi a ceferiști
lor este tot mai plină de răs
pundere. Pentru modul exem
plar în care se achită de a- 
ceastă răspundere ceferiștii 
noștri sini unanim pre|ui|i și 
stimați.

SERAFIM BOLOGAN, 
electromecanic, C. E. D.

IOSIF LISKA, 
impiegat dispozitor I,

IOSIF MUNTEANU, 
lăcătuș revizie vagoane
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Organizația de partid a mi
nei Petrila a găzduit recent o 
dezbatere fructuoasă avînd 
drept scop, in esență îmbu
nătățirea muncii de partid, 
creșterea rolului conducător 
a! organizației in conducerea 
activității economice, ridica
rea nivelului realizărilor în 
tregului colectiv al minei. 
Secretariatul comitetului mu
nicipal de partid, bazîndu-sc 
pe rezultatele bune obținute 
m ultimul timp, prin anali
zarea principalelor probleme 
ale activității dc partid și e- 
conomicc la fața locului, s-a 
deplasat la mina Petrila pen
tru a dezbate, împreună cu 
comitetul de partid și alți 
factori de conducere din a- 
ceastă importantă unitate mi
nieră, problemele esențiale 
ale activității economice, pen
tru a explora noi căi și po
sibilități in vederea îndepli
nirii exemplare a sarcinilor 
dp plan pe anul 1974.

La mina Petrila isi desfă
șoară activitatea un colectiv 
prestigios in fruntea căruia se 
află o 
puternică. In 
cestui 
multe fapte 
curaj și 
tuat in 
printre 
minieră. In 
confruntată cu uncie greutăți, 
mina Petrila și-a pierdut din 
cadență. Unele sectoare și 
brigăzi au Înregistrat râmi- 
ncri in urmă timp mai înde
lungat.

Comuniștii, oamenii dc nă
dejde ai minei nu s-au lăsat 
infrînți. Valorificîndu-și și 
improspâtîndu-și mereu ex
periența, colectivul a găsit 
în sine energia și priceperea 
necesară învingerii celor mai 
multe din greutăți. In ultime
le luni. îndeosebi de la apli
carea noului program. cu 
săptămina de lucru redusă 
pentru muncitorii din subte
ran, situația s-a redresat 
treptat. In luna ianuarie mi- 

a realizat in întregime 
sarcina de extracție, iar in 
prima decadă a junii februa
rie a realizat și un plus do 
peste 1 000 tone de cărbune. 
Aceasta demonstrează 
mai bine că organizația de 
partid, întregul colectiv 
minei dispun de suficientă 
capacitate dc gindire și ex
periență, de voința necesară 
pentru a ridica pe un plan su
perior realizările obținute. 
Tocmai de aceea și-a propus 
și secretariatul comitetului mu
nicipal de partid să analizeze 
„în direct" munca, rezultatele 
și posibilitățile acestui co
lectiv, să ajute si să oriente
ze mai bine organizația de 
partid, organele de conducere 
colectivă in -obținerea- unor 
rezultate mereu superioare.

Reținînd experiența și re
zultatele pozitive 
în mobilizarea brigăzilor 
mineri 
-inilor 
riatu) 
de partid și-a 
tenția < 
care s-au 
in activitatea 
partid și a conducerii opera
tive a minei, a birourilor or
ganizațiilor dc bază, organe
lor de sindicat și U.T.C. Sub-

organizație de partid 
' palmaresul a- 

colectiv sini înscrise 
de hărnicie, 

eroism, care l-au si- 
mai multe rînduri 
fruntașii pe ramura 

ultimii ani. insă.

obținute 
de 

la îndeplinirea sar
de producție, secreta- 
comitetului municipal 

concentrat a- 
asupra deficiențelor 

reflectat mai ales 
comitetului de
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• Căminul cultural de la 
Cimpa organizează astăzi, 
la ora 18, o acțiune de 
microgrup p 
După ce se vor dezbate pro
bleme de orientare profe
sională și gospodărești va 
urma o seară cultural-edu- 
cativă.

liniind eâ organizația dc par
tid dc la mina Petrila s-a 
bucurat de îndrumarea aten
tă și sprijinul permanent al 
organelor superioare de par
tid participanții la analiză 
au apreciat unanim că bi
roul comitetului dc partid, 
conducerea operativă a minei 
si alte organe de conducere 
colectivă n-au valorificat în 
totalitate acest ajutor. O sca
mă de măsuri bune, luate în 
urma analizelor făcute n-au 
fost finalizate, biroul comi
tetului de partid al minei 
n-a acționat perseverent pen
tru aplicarea indicațiilor pri
mite și a holăririlor adoptate. 
Organizațiile de bază, birouri
le lor au resimțit adeseori 
lipsa de sprijin și îndrumare. 
„Am cerut dc multe ori a- 
jutor — arăta unul din se
cretarii organizațiilor de ba
ză — dar sprijinul concret pc 
care l-am așteptat n-a venit... 
Comitetul de partid și condu
cerea operativă a minei 
trebuiau sâ ia măsuri ferme 
pentru îndreptarea situației 
in sectorul nostru, dar aceste 
măsuri n-au venit la timp...

participanții la 
apreciat unanim 

comitetului de

Din activitatea 
organizației 

de partid de la 
mina Petrila

Problemelc a căror rezolvare 
depășeau posibilitățile secto
rului. ridicate in adunarea ge
nerală a organizației de bază, 
au rămas fără răspuns"...

Cu prilejul analizei s-au 
făcut și alte critici severe: 
„Sectorul V nu iși îndepli
nește sarcinile dc plan de 3 
ani — spunea unul din vor
bitori. s-au preconizat in a- 
cest răstimp multe măsuri, 
dar materializarea ior a fost 
tărăgănată multă vreme". Alți 
participant au arătat că la 
unii membri ai comitetului dc 
partid au existat tendințe dc 
a prezenta lucrurile in culori 
trandafirii, de a ascunde lipsu
rile și de a ține la distanță 
pe cei trimiși să dea ajutor, 
sub pretextul că aceștia ar 
„vina" anumite lipsuri.

Participanții la dezbateri au 
cerut comitetului de partid al 
minei să 
activități 
spirit dc 
sabilitate 
mizeze 
organelor 
cent 
nivelului 
ilor de bază și pe această cale 
să influențeze mai puternic 
îmbunătățirea activității in 
toate sectoarele productive, 
precum' șfîn compartimente
le de transport, electromeca
nic și de protecția muncii.

Luînd cuvintul in înche
ierea dezbaterilor tovarășul 
Clement Negruț, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal 
de partid, a relevat profunzi
mea. combativitatea, spiritul 
dc exigență și modul deschis 
și sincer in care s-au discutat 
problemele îmbunătățirii sti
lului de muncă, fapt ce con
stituie o prețioasă sursă dc 
învățăminte oferind un aju
tor real in îmbunătățirea ac-

V

O problemă mult discutată:

întrcfincrca Intrărilor minieretivității organizației de partid 
a minei Petrila.

Munca dc partid — a con
tinuat vorbitorul — nu trebu
ie înțeleasă ca o activitate in 
sine. Îmbunătățirea stilului 
dc muncă al organelor de 
partid, al comitetului oame
nilor muncii, al organelor de 
sindicat și U.T.C. de la mină 
— trebuie să conducă la îm
bunătățirea activității in toa
te compartimentele, să asi
gure mobilizarea întregului 
colectiv la îndeplinirea sar
cinilor puse de partid in fa
ța minerilor. Oprindu-se a- 
supra aspectelor mai impor
tante ale stilului dc muncă, 
primul-secretar al comitetu
lui municipal de partid a 
subliniat că trebuie să se dea 
muncii colective importanța 
și conținutul ce i se cuvine, 
sâ se asigure ca toate deciziile 
< s iau in legătură cu acti
vitatea politică și economică 
să fie rezultatul gîndirii co
lective. In aceeași ordine de i- 
dei vorbitorul a stăruit asu
pra necesității de a se acorda 
o atenție deosebită înfăptui
rii măsurilor stabilite. Repar
tizarea sarcinilor, organizarea 
aplicării și contrplul îndepli
nirii lor trebuie să fie puse 
in centrul muncii organiza
torice dc partid : comitetul 
dc partid, birourile organiza
țiilor dc bază să facă mai 
mult, pentru creșterea răs
punderii personale a fiecărui 
comunist față de înfăptuirea 
sarcinilor concrete cc-i revin 
in îndeplinirea holăririlor de 
partid. In această direcție o 
importanță deosebită o arc 
modul in care comitetul de 
partid conduce și ajută ac
tivitatea organizațiilor subor
donate ; organizațiile de ba
ză au nevoie dc o îndrumare 
permanentă, concretă, precisă, 
de un ajutor efectiv. Membrii 
biroului comitetului de par
tid pe mină au datoria sâ 
participe nemijlocit și să a- 
jute efectiv la planificarea 
muncii, la întocmirea mate
rialelor ce urmează să fie pu
se in dezbaterea comuniști
lor. la organizarea aplicării 
hotărîrilor, la controlul asu
pra modului în care sini du
se la îndeplinire sarcinile.

Tovarășul Clement Negruț 
s-a ocupat pe larg, in conti
nuarea cuvintului său. de sar
cinile ce se ridică in fața co
mitetului de partid al minei 
in legătură cu îndrumarea 
activității comitetului oame
nilor muncii și organizațiilor 
de sindicat și U.T.C.. folosirea 
mai largă a activului de 
partid și a comisiilor pe do
menii, întărirea rindurilor 
partidului. îmbunătățirea ac
tivității politice-educative in 
scopul ridicării conștiinței 
politice a masei largi dc mi
neri și mobilizării lor in acti
vitatea dc producție.

Primul-secretar a) comitetu
lui municipal dc partid a în
cheiat exprimindu-și con
vingerea că organizația do 
partid a minei Petrila este ca
pabilă să 
activitatea 
mobilizeze 
la îndeplinirea 
sarcinilor de

să

La puțul 13. orizontul 650 
a minei Bărbăteni a fost a- 
menajatâ. de curînd. o gale
rie dotată cu linie de con
tact electric in caro se pot 
gara col puțin 60 de vago- 
notc goale care urinează 
să fie încărcate. Prin aceas
tă măsură, capacitatea do 
transport în cîmpul minier 
Bărbăleni a crescut conside
rabil. asigurîndu-se astfel 
aprovizionarea în condiții 
mai bune a abatajelor cu 
vagonetc goale.

Una din activitățile de o 
deosebita importanță in asigu
rarea desfășurării ritmice și 
in condiții de înaltă eficiență 
a producției din subteran o 
constituie întreținerea lucră
rilor miniere. Nimeni nu con
testă această importanță, și. 
totuși, despre întreținere se 
discută mai întotdeauna „în 
principiu". Planurile 
nu prevăd preliminări ale 
crărilor do întreținere, 
despre urmărirea acestora 
către conducerile tehnice 
minelor nu se poate 
mai nimic. Adevărul e 
activitatea de întreținere a lu
crărilor miniere păstrează 
încă un caracter de interven
ție. neasigurarea gabaritelor 
pentru trecerea locomotivelor

importanță, 
întreținere 

întotdeauna 
tehnice 

lii- 
inr 
de 
ile 

spune 
este că

a 
In

debitelor minime de 
lucrările miniere, fiind

sau 
aer 
exemple de semnale de alarmă 
care determină începerea re
profilării unor galerii, a pia- 
nării vetrei etc. Prea puțină 
atenție se acordă caracterului 
preventiv al acestor lucrări, 
care odată asigurat ar permite 
desfășurarea normală a fluxu
lui de producție cu cheltuieli 
mai reduse.

Mina Aninoasa ne-a oferit 
recent o excepție : cu prile
jul adunării reprezentanților 
salariaților activitatea dc în
treținere a fost menționată 
destul de des în darea de sea
mă. fiind apreciată și în cifre, 
în cuțsul anului trecut au fost 
efectuate lucrări de întreținere 
a 5 500 metri de lucrări minie-

re, Iar pentru anul in curs s-au 
prevăzut măsuri do îmbunătă
țire în continuare.

Nu vrem să absolutizăm 
semnificația acestor cifre, ele 
puțind fi supuse ororilor, mai 
ales in acest domeniu. Ceea 
ce oslo sigur însă, e faptul 
că centralizarea acestor date 
indică o preocupare pentru 
menținerea corespunzătoare 
a stării tehnice a minei. E un 
exemplu bun care se cerc ge
neralizat în întreg bazinul. 
Activitatea de întreținere tre
buie să capete rigoarea pe 
care i-o poate conferi urmă
rirea cantitativă a lucrărilor 
executate, iar principalul be
neficiar al acestei măsuri va 
fi fără îndoială producția.

(.atrechi, angajata 
L. Petroșani, a pă

truns în mod abuziv in
tr-un apartament din stra
da Independenței nr. 10 A. 
Deși a fost somată prin ho- 
tărîre judecătorească să 
părăsească spațiul in care 
a intrat cu de la sine pu
tere, a refuzat categoric. 
Dar in baza deciziei de e- 
vacuare. angajații E.G.L.-u- 
lui au fost nevoiți să-i mute 
mobila in apartamentul din 
blocul Aj nr. 43. strada Vi
itorului. pe care l-a pără
sit în mod nejustificat și 
pe care avea repartiția. O 
„rocadă" ce putea fi evi
tată dacă, înainte de a ac
ționa. locatara s-ar fi gîn- 
dit că încalcă legea. Căci, 
după cum se știe, unde-i 
lege, nu-i tocmeală 1

pentru umectarea 
prafului in galerii

Șeful de echipă Francisc 
Tomșa de la sectorul dc 
transport al minei Lupeni 
a conceput și adaptat la 
motorul locomotivei Diesel 
un dispozitiv pentru umec- 
tarea prafului din galerii. 
Cu acest dispozitiv, atașat 
la o locomotivă se realizea
ză zilnic „primenirea-' aeru
lui din galerii prin umecta- 
rea prafului pe cite un ori
zont. A fost satisfăcut ast
fel un deziderat pc 
protecției muncii.

al

cel

Utilizarea integrală
a potențialului colectiv

(Urmare din pag. 1)

al șantierelor

• ..Legalitate, demnitate, 
răspundere" este tema sim
pozionului ce va avea loc I 
astăzi, ora 18. la căminul | 
cultural din Jieț. fiind ur
mat și de o seară cultural- 
educativă. Mîine, la ora 10. 
in cadrul clubului t 
mame va fi organizată dez- 

intitulată „Dreptul I 
naște". I

.. I
tinerei I
tă dez- •

baterea 
de a te

căminul cultural• La ,
din Banița este organizată 
o seară de întrebări și râs- | 
punsuri pe ideea infracți
unilor și a consecințelor lor 
(ora 19». Mîine. la ora 14. 
va avea loc un simpozion 
comemorativ cu tema „Lup
tele ceferiștilor din februa
rie 1933. o pagină glorioasă 
din istoria clasei muncitoa
re".

I

I 
I I 
I 
I.... —--- ........................ *

cultural de la Cimpu lui I 
Neag care organizează as- I

• Același eveniment se 
află și in atenția căminului

tâzi (ora 19) o expunere I 
urmată de o seară cultural- | 
educativă Mîine. brigada . 
științifică locală va fi prin- [ 
tre muncitor-: forestieri d? 
la Bilngu (ora 12) iar la că- I 
min va avea loc un irnal ' 
vorbit pe tema ...Apărarea I 
fiecărei gospodări: dc- I 
cendii. îndatorire a fiecărui i 
cetățean" (ora 19). |

• Xstâzi. 1; ra 16. cam’:- : 
nul cultural din Iscroni or- • 
ganizeazâ dezbaterea .41 de I 
ani do la eroicele hip’-- ah I 
ceferiștilor și petroliștilor I 
organizate si conduse dr- | 
p C.P a- ’ i me ci" ■
un program artistic. Mîine | 
(ora 16) va avea loc o m:isă 
rotundă care va analiza I 

♦ socială și 1 
î politică a tineretului în <a- I 
Ilitatca lui d. producător și 

proprietar al mijloacelor | 
| de producție. |

Pe șantierul preparației din Lupeni

SOLUȚIE ORIGINALĂ 
LA CONSTRUCȚIA ACOPERIȘULUI

La secția de sortarc-spă- 
lare a obiectivului industrial 
„Extinderea și modernizarea 
preparației cărbunelui Lu
peni", obiectiv ce urmează a 
fi pus în funcție (linia I teh
nologică) în semestrul II al 
anului curent, constructorii au 
atins cota finală a structurii de 
rezistență, situată la 42.5 m 
deasupra solului.

Pentru realizarea acoperișu
lui unitatea proiectantă, 
I. C. P. M. II. Petroșani, a 
ales, în locul soluției clasice 
de execuție — prin turnarea 
betonului monolit — o solu
ție constructivă modernă, prin 
plăci prefabricate din beton

imprime întregii 
de partid un înalt 

exigență și respon- 
comunistâ. să dina- 
activitatea tuturor 
alese punind un ac- 

deosebit pe ridicarea 
muncii organizați-

conducă mai bine 
colectivului, să-l 

cu deplin succes 
exemplară 

plan pe

numite chesoano. Noua solu
ție întrunește, alături de alte 
calități, două însușiri esenția
le : rapiditate de montaj, deci 
scurtarea duratei de execuție, 
și costuri de montaj reduse, 
deci, eficiență economică spo
rită.

Utilajul principal de ridicat 
existent la punctul' dc lucru 
respectiv, cea mai marc ma
cara de care dispune execu
tantul obiectivului, Șantierul 
„Valea Jiului*1 al T.C.M.M. 
are o rază dc acțiune limitată, 
de pînă la 35 metri pe înălți
me. Din această cauză nu se 
poate întrebuința pentru mon
tajul plăcilor prefabricate la 
cota 42.5. A apărut, prin ur
mare. necesitatea stringentă 
a găsirii unui procedeu spe
cific condițiilor date pentru 
montajul chesoanelor. Deoare
ce prin proiect nu a fost pre- 

• conizată soluția, executanții 
au fost obligați, și au reușit, 
să descopere singuri o moda
litate acceptabilă pentru a e- 
fcctua operația respectivă.

Cu sprijinul tehnicienilor 
lotului Lupeni al T.C.M.M.. 
membrii brigăzii do lăcătuși-

montori condusă de loan 
Popa au conceput un sistem 
de lucru original — un căru
cior mobil înzestrai cu insta
lații proprii pentru ridicat 
chesoanele dc la cota inferi
oară cea mai apropiată situată 
in zona de acțiune a macaralei 
și pentru transportul icestora 
pe orizontală pi na la punctul 
de montaj. Lunecînd pe struc
tura de rezistență executată 
pină la ultimul nivel al con
strucției căruciorul preia 
chesoanele, de 1,2 tone fiecare, 
și le deplasează la locul nece
sar, montajul pe fiecare cu
loar format de grinzile de re
zistență efectuîndu-se în re
tragere.

Confecționată pe șantier de 
către muncitorii aceleiași bri
găzi, folosindu-se pentru a- 
ceasta materiale și mijloace 
tehnice existente in dotare — 
și care vor fi rcfolosite după 
încheierea operațiilor de mon
taj la acoperiș — instalația 
contribuie la accelerarea rit
mului general de execuție a 
noului obiectiv industrial din 
Lupeni.

Revizii... disciplinare
Petre Ștef, angajat al 

E. G. C. Petroșani, in cali
tate de conducător auto pe 
autobuzul 31-HD-1664, deși 
știa că autovehicolul de 
transport in comun ce-1 a- 
vea în primire nu se gâ
scă intr-o stare tehnică ce 
asigura securitatea deplină 
a pasagerilor, a ieșit totuși 
din garaj, imitînd pe foaia 
de parcurs semnăturile șe
fului de garaj și a revizo
rului tehnic. Găsit ■ circu
li nd cu autobuzul cu defec
țiuni tehnice la sistemele 
de frînare și semnalizare, 
cît și într-o stare de „cu
rățenie" deplorabila, a fost 
obligat să se întoarcă in 
garaj Oare ce fel de mă
suri a luat conducerea ga
rajului împotriva acestor 
abateri săvîrșite de șofe
rul în cauză ?

Cpt. Toma FALON

Valorificarea superioară
s masei lemnoase

Una din preocupările per
manente ale muncitorilor fo
restieri o constituie reducerea 
continuă a pierderilor în ve
derea valorificării optime a 
masei lemnoase din parchete
le aflate în exploatare. In 
scopul realizării acestui obiec
tiv. incepînd din acest an, co
lectivele de muncă din cadrul 
Unității forestiere do exploa
tare și transport Petroșani vor 
extinde larg metoda dc recol
tare și transport a arbor5 ior 
cu coroană.

In esență, noua metodă se 
aplică la exploatarea fagului 
și constă în transportul arbo
relui tăiat împreună cu întrea
ga coroană pînă la un depozit 
intermediar, unde se va rea
liza tăierea crengilor și sorta
rea materialului tăiat în ve
derea expedierii. Prin noua

metodă se asigură valorifica
rea integrală a masei «lemnoa
se din parchetele de exploata
re, evitindu-se abandonarea 
lemnului subțire în parchete
le exploatate. Noua metodă 
de recoltare va trebui să asi
gure peste 25 la sută din pro
ducția de masă lemnoasă din 
acest an, în condițiile în care 
materialul subțire, sub 5 cm, 
va fi evidențiat de două sorti
mente noi, crengi pentru celu
loză și crengi legate în snopi. 
In cadrul unității se acordă 
o atenție deosebită asigurării 
mijloacelor de apropiere (trac
toare și funiculare) a arbore
lui cu coroană de depozitele 
intermediare, ca factor impor
tant în asigurarea asimilării 
rapide a noii tehnologii de 
lucru.

A umblat 
cu lanțuri...

Ilie Char, fiind drujbisi 
la exploatarea forestieră 
Sohodol din cadrul secto
rului Lupeni al U.F.E.T. Pe
troșani, avea in primire di
ferite piese și scule. Fiind 
un om „stringător" din fire, 
a sustras de la sector o men
ghină mare, citeva lanțuri 
noi de drujbă și alte scule 
pe care dorea sâ le expe
dieze din gara Petroșani 
spre comuna lui natală — 
Izvoarele, județul Suceava. 
Dar intenția lui a rămas 
doar în faza de intenție, 
fiindcă a fost depistat de 
organele de miliție de la 
postul T.F. din stația Pe
troșani. „Strîngătorului** 
din avutul obștesc urmează 
acum ca instanța să-i adu
ne probele pentru dosar.

Voiajori...
în săptămina trecută s-au 

aplicat unui număr de 23 
de persoane străine de mu
nicipiul nostru avertismen
te în scris, pentru faptul că 
nu-și puteau justifica pre
zența în localitate, nefiind 
angajate in cîmpul muncii 
(au fost găsiți dormind în 
sala de așteptare a stației 
Petroșani), Acestor „voia
jori" fără ocupație, orga
nul de miliție le-a reco
mandat să se angajeze la 
exploatările miniere din 
Valea Jiului, și să nu mai 
colinde țara în lung și-n 
lat în căutarea unor chilipi
ruri pentru a-și asigura e- 
xistența.

primul rind, de asigurarea am
plasamentului blocurilor din 
Petroșani și Lupeni. creindu- 
se astfel front de lucru sufi
cient atit pentru utilizarea la 
randament maxim a utilajelor, 
cit și pentru folosirea judi
cioasă a forței de muncă. Așa 
cum s-a stabilit, constructorii 
trebuie să atace de îndată lu
crările la creșa-grădiniță cu 
340 locuri din Aeroport și la 
creșa din Lupeni, precum și la 
toate obiectivele sociale care 
au termen dc predare in se
mestrul I.

Rolul hotărîtor in înfăptui
rea practică a tuturor sarcini
lor le revine conducerilor teh
nice ale grupului și ale șantie
relor. factorii de decizie 
uimind să stabilească grabnic 
programe concrete de execuție 
a obiectivelor, care să asigure 
lucrul pentru toate categoriile 
de meseriași. In același sens să 
se urgenteze și începerea 
cursurilor dc calificare. îndeo
sebi in meseria de zidar, fiind 
nevoie în acest an de cei puțin 
60 de noi cadre.

Este necesar să se îmbună
tățească preocuparea pe linia 
calității lucrărilor, iar la poli
gonul de prefabricate Livezeni 
să se stabilească măsuri pen
tru creșterea volumului pro-

ducției industriale, asigurin- 
du-se din timp necesarul dc 
panouri mari și alto prefabri
cate (plăci, scări, dale etc.) 
pentru blocurile ,.B 1" Lupeni 
și cele din Aeroport.

Organele și organizațiile dc 
partid, conducerile șantierelor 
al căror rol in mobilizarea în
tregului potențial al colective
lor este hotărîtor. vor desfășu
ra pentru aceasta o muncă po
litică susținută asigurînd parti
ciparea tuturor constructorilor 
la realizarea ritmică a sarcini
lor de plan la creșterea răs
punderii in muncă a fiecărui 
maistru și tehnician, a fiecărui 
comunist.

Impuls stimulativ al muncii culturaLartistice
(Urmare din pag. 1)

țiază eficiența politico-educa- 
tivă a programelor, contribuția 
la educarea oamenilor in spi
ritul dragostei față de patrie 
șj partid, stimularea oamenilor 
muncii la transpunerea în via
ță a angajamentului unanim 
— cincinalul înainte de ter
men.

Casele de cultură, cluburile 
muncitorești și căminele cul-

turale din Valea Jiului tre
buie să-și orienteze atenția 
spre îmbogățirea și înnoirea 
repertoriilor, spre noi forma
ții care : ' 
culturală 
continuă, 
agitație, 
coruri și
chestre do muzică simfonică, 
de cameră, de muzică ușoară, 
fanfare și tarafuri, formații de 
dansuri, ansambluri și

;ă se fixeze în viața 
si să aibă activitate 
Brigăzi artistice de 
formații de teatru, 
grupuri vocale, or-

Cpt. Iulian PlRVU

Concurs 
de șah

La Petrila s-a desfă
șurat miercuri faza oră- 
ș nească a concursului 
de șah din școlile gene- 
r I . organizat de con- 
silîu! orășenesc ai elevi
lor. S-au remarcat elevii 
Gheorghe Zgimbâu 
(Școaia generală nr. 5), 
Eduard Hering (Școala 
generală nr. 6), Crîstinel 
N< gru și Ionel Marin 
(Școala generală nr. I).

Mica 
publicitate

teriu al aprecierii fiind și acti
vitatea formațiilor, spectaco
lele susținute în mijlocul co
lectivelor de muncă și pe di
ferite scene.

După buna 
s-a acumulat 
zile artistice 
leptâm declanșarea unei acti
vități asemănătoare și în do
meniul corului muncitoresc, 
al teatrului de amatori, al u- 
nor ansambluri complexe care 
să se impună prin valoarea 
ideilor prezentate și să îmbo
gățească în conținut posibili
tățile minerilor de a-și petre
ce timpul liber în mod plăcut 
și instructiv.

puri folclorice, teatru folclo
ric și de păpuși, montaje-mu- 
zicale și de recitatori de poe
zie, rapsozi populari, povesti
tori, soliști vocali și instru
mentiști, iată o gamă largă 
de participare care oferă miș
cării cultural-educat'ive și ar
tistice din Valea Jiului sarcini 
stimulative în pregătirea for
mațiilor și în promovarea unui 
repertoriu care să reflecte 
problematica majoră a com
plexului peisaj al transformă
rilor înnoitoare care au avut 
loc în viața poporului nostru. 
Concursul este un binevenit 
răspuns la problema stimulării 
artiștilor amatori printre care 
se va forma o atmosferă de 
entuziasm participativ, un cri-

experiență care 
de către briga
de agitație aș_

CUMPĂR aragaz sau re- 
șou aragaz 
Țâr Izidor str. 
bloc 4, ap. 
gă tunel).

fără butelie. 
Prundului 

IC» Petrila (lîn-

PIERDUT 
serviciu pe 
Emanoil eliberată de E.G.C. 
Lupeni. O declar nulă.

legitimație de 
numele Pașca

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Drăgan 
loan eliberată de Prepara- 

Coroești. O declar nu-

s-

Urlcani :

• „Revenim cu rugămintea de a între
ba conducerea E. G. C. Petroșani — ne 
scrie IOAN BULGARU din Lupeni, stra-

fadă,

Cunoaș 
este. Am primit asigu 

vor îndrepta. ~

• MARIUȚA CAI.DAR \Rl : Ca
zul" relatat <• de altă competență. Dacă 
vă adresați organelor de miliție, de mult 
era soluționat.

£ V. POPESCU — Petroșani : Ne bucu
ră atenția acordată materialelor noastre 
referitoare Ia climatul dc muncă de la 
mina Petrila. Considerăm că schimbările 
survenite în conducerea minei reprezintă 
confirmarea celor de mai sus și un prim 
pas spre revenirea la principiile unei con
duceri metodice, bazate pe larga consul
tare a colectivului.

• „FAMILIE ANONIMA" — Petro
șani : Nu vă putem înțelege ..curajul" pe 
care-1 dovediți in denigrarea (dv. o nu
miți „dovadă a spiritului de întrajutora
re" !) a vecinilor, aflați intr-un momentan 
impas conjugal. Cine este cel mai vino
vat dintre cei do: soți, nu ne interesează., 
atîta timp cît nici unul din ci nu dorește 
destrămarea propriei familii.

£ C. E. — Petroșani : Nu răspundem 
la... poante ! Nici nu avem cui. „Aș vrea 
să-mi spuneți — ne scrieți dv. — de ce 
nu mi se plătesc cheltuielile dc judecată 
și ce să fac ca să intru în posesia bani
lor ?". Și semnați apoi cu dezinvoltură 
C. E. ! ! în numele cui să no interesăm 
la judecătorie? Pe cine să ajutăm?

da Paringului. bloc A 3. ap. 21 
cine a
Lupeni 
aceasta 
lometrică
Lupeni menționează distanța di- 
Stația din Lupeni nu s-a modificat, 
din Uricani a fost adusă mai înspre 
peni : distanța din teren deci s-? 
ral, pe hirtie insă s-a mărit ( ..< 
abonamentul de autobuz se scrie 
De ce ? Du ce ?”. Așteptăm și 
răspuns.

măsurat distanța dintre orașele 
și Uricani ? De unde se știe că 
c de 10 kilometri, cînd piatra ki- 

monta'.ă in fața spitalului din 
’ " ‘ ‘ '8 km?

cea 
Lu- 

a micșo- 
acum pe 

10 km).

® SABIN SUCII 
tem situația. Așa c 
rări că lucrurile se vor îndrepta. Des 
pre comportamentul unor distribuitori d 
butelii nu mai avem ce adăuga. E ade 
vârât ! Dacă noi toți am proceda corect 
oferindu-i suma exactă, excluzînd ciubu 
cui, ...orice învăț va avea și un dezvăț.
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Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu
în Republica Liban

Toastul președintelui Nicolae Ceausescu
(Urmare din pag- 1) al unui nou

și-a cuceritPoporul român 
cu 30 dc ani in urmă deplina 
independență și a trecut 
făurirea unei orinduiri 
— orinduirca socialistă, 
pentru că in acest an 
sărbători această dată istori
că. doresc numai să mențio
nez faptul că întreaga econo
mie româneasca s-a dezvol
tat in așa fel incit industria 
produce astăzi de 28 dc ori 
mai mult dccit acum 30 de 
knt. Pe această bază au pu
tut crește continuu bunăstarea 
și fericirea întregului nostru 
popor. Așa se și explică fap
tul că întregul popor sprijină 
ferm politica internă și ex
ternă a statului nostru, este 
hotărit să facă totul pentru a 
o realiza în viață.

Domnule președinte,
Trăim o epocă de pline 

transformări in toate domeni
ile de activitate. Sintem con
temporanii uriașei 
tehnico-științifirc.
însă, sîntem și contemporanii 
unor profunde transformări 
socialo, ai intensificării luptei 
popoarelor împotriva domina
ției și asupririi, pentru drep
tate socială, pentru o lume 
mai bună. (APLAUZE).

în lume s-au produs schim
bări în raportul de forțe și ele 
se accentuează. S-au obținut 
pași pe calea unei politici 
noi dc destindere și colabora
re între popoare. Dar trebuie 
sâ spunem deschis că sîntem 
de abia la începutul acestei 
noi orientări in viața interna
țională. că pentru a asigura 
triumful deplin al noii poli
tici. accentuarea cursului des
tinderii, este nevoie. după 
părerea noastră, ca toate po
poarele să acționeze cu fer
mitate pentru a contribui la 
instaurarea unei lumi mai 
drepte și mai bune. Mai sint 
popoare care gem sub domi
nația colonială și trebuie să 
declar că România sprijină 
activ lupta de eliberare națio
nală a acestor popoare, por
nind de la convingerea că 
trebuie lichidat definitiv colo
nialismul și orice formă de 
asuprire națională.

Sînt încă zone, cum este 
și Orientul Mijlociu unde si
tuația se menține destul de 
încordată. Existența acestei 
Stări de încordare, menține
rea sub ocupație de către 
Israel a unor teritorii arabe 
nu face decît să perpetueze pe-

la 
noi 
Și 

vom

revoluții
Totodată

ricolul continuu 
conflict. România s-a pronun
țat și se pronunță cu hotări- 
rr împotriva oricăror cuceriri 
teritoriale prin forță și con
sideră că este necesar, in ve
derea unei păci drepte și trai
nice in Orientul Mijlociu, ca 
Israelul sâ se retragă din te
ritoriile 
INDI'LI AGATEI.

Am salutat acordurile pri
vind dezangajarea între Egipt 
si Israel, considerînd aceasta 
ca un pas spre o soluționare 
definitivă. Sîntem de părere 
că trebuie depuse eforturi 
pentru a se realiza dezanga
jarea și intre celelalte state 
si a se ajunge la negocieri 
pentru soluționarea deplină 
a situației din Orientul Mij
lociu.

Ne-am pronunțat și ne pro
nunțăm pentru o participare 
și a altor state din această 
zonă, din Europa și Africa, 
la conferința dc la Geneva.

Dar. pentru a se realiza o 
pace dreaptă și trainică în 
Orientul Mijlociu, trebuie so
luționată si problema poporu
lui palestinian. întotdeauna. 
România s-a pronunțat pentru 
dreptul poporului palestinian 
de a-și hotărî organizarea 
corespunzător 
sale. (APLAUZE 
GATE). Desigur. . ....
blcmă a poporului palestini
an sâ hotărască cum să-și or
ganizeze viața viitoare. Dar, 
după părerea noastră, consti
tuirea unui stat palestinian 
este o necesitate pentru ca 
acest popor să-și poată duce 
o vjață liberă. independentă 
si pentru o pace trainică in 
Orientul Mijlociu.

Sint probleme și în Europa. 
Este adevărat, s-au realizat 
pași spre destindere. \ început 
conferința gcncral-curopcană. 
Noi considerăm deosebit de 
important încheierea cu suc
ces a acestei conferințe, care 
să ducă la consolidarea secu
rității în Europa, la realizarea 
unor relații noi între popoare
le continentului, care să asigu
re fiecăruia mai multe posi
bilități de a-și concentra for
țele in direcția dezvoltării, 
fără teama vreunei agresiuni. 
O Europă. în care vor trium
fa relațiile dc colaborare, va 
exercita o influență puterni
că asupra întregii vieți inter
naționale.

In reglementarea multiplelor 
probleme care preocupă ome
nirea este necesar

ocupate. ( \PL.\UZE

sa.
năzuințelor
INDI LI N- 

este o pro-

ca toate

națiunile, indiferent dc mă
rimea lor. să participe activ 
la găsirea celor mai cores
punzătoare soluții. In această 
direcție. România consideră 
câ țările mici și mijlocii tre
buie să participe mai activ la 
viața internațională pentru a 
asigura respectarea dreptului 
fiecărui popor de a fi pe de
plin stăpin pe destinele sale, 
do a-și făuri viața așa cum o 
dorește, fără nici un amestec 
din afară.

Noi apreciem că trebuie să 
crească și mai mult rolul Or
ganizației Națiunilor Unite, al 
altor organisme internaționa
le în soluționarea probleme
lor care confruntă omenirea.

în problemele subdezvoltă
rii. in sprijinirea țărilor 
mase in urmă, pentru a 
asigura un progres 
economico-social, sint 
re eforturi susținute, 
constituind unul din 
primordiali pentru i 
rea unei lumi mai bune 
mai drepte. în acest sens, 
preciom că ținerea unei sesi
uni extraordinare pe proble
mele materiilor prime. ale 
energiei, ale subdezvoltării 
este o necesitate, pentru a da 
posibilitatea tuturor statelor 
de a-și spune părerile asupra 
acestor probleme de o 
portanță vitală pentru 
nire.

Aș dori să menționez cu 
multă satisfacție că reprezen
tanții noștri, guvernele țărilor 
nostre au conlucrat activ in 
viața internațională, în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite, 
in soluționarea multor proble
me. Aș dori să exprim speran
ța și convingerea mea, chiar, 
că și în viitor reprezentanții 
noștri, popoarele noastre vor 
conlucra și mai activ în a 
contribui la realizarea unei 
lumi a colaborării și păcii. 
Sper că convorbirile care le 
vom avea. înțelegerile care le 
vom realiza cu acest prilej 
vor da un nou impuls dezvol
tării relațiilor economice, 
tehnico-știin.țifice și în alte 
domenii dintre țările noastre.

Cu aceste gînduri am venit 
in frumoasa dumneavoastră 
țară și dorim ca colaborarea 
noastră să fie în 
popoarelor noastre, 
resul înțelegerii și 
întreaga lume.

Pentru această colaborare» 
pentru pace. (APLAUZE PU- 
TI R NT C E, î N D ELU NG AT E).

râ
se 

rapid 
i nccesa- 
, acesta 

factorii 
înfăptui- 

și 
a-

im- 
ome-

interesul 
în inte- 
păcii în

Toastul președintelui Suleiman Frangieh
(Urmare din pag. 1)

de conver-

In cursul după-amiezii dc 
vineri, președintele Consiliului 
dc Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a avut o in ti Ini re 
la Palatu] prezidențial cu 
reprezentanți ai Camerelor dc 
Comerț și Industrie din Liban.

Au participat Toufic Assaf, 
ministrul industriei și petro
lului. .Adnan Kassar, președin
tele Camerei de Comerț și In
dustrie, Elias Sarchis. guver
natorul Băncii Centrale a Li
banului, președinții marilor 
companii comerciale libaneze, 
conducătorii celor mai impor
tante firme economico, nu
meroși oameni dc afaceri.

La întîlnire au asistat per
soanele oficiale române care 
il însoțesc pe președintele 
Nicolae Ceaușescu in vizita sa 
in Liban.

Salutind prezența președin
telui Consiliului de Stat al Ro
mâniei. Nicolae Ceaușescu, 
președintele Camerei de Co
merț și Industrie din Liban, 
Adnan Kassar, a declarat:

fel stau lucrurile și 
organismele române,

Excelentă,

In numele tuturor prieteni
lor libanezi aici de față și in 
numele meu personal, doresc 

’să vă urez bine ați venit în 
Liban atît dv.. cit și mem
brilor onoratei dv. delegații. 
Cu aceeași ocazie, doresc să 
vă exprim via noastră apre
ciere pentru interesul pe care 
îl purtați economiei libane
ze. invitîndu-ne să vă întîl- 
nim in aceste locuri.

le. La 
pentru 
caro au găsit în Liban parte
neri corccți și diligenți. par
teneri caro au acționat cu tot 
sufletul pentru promovarea 
produselor românești nu nu
mai in Liban, ci și în alte țâri 
arabe și într-o mare parte a 
lumii. Aceste eforturi reci
proce au dat roade și. astfel, 
in cursul acestor ultimi zece 
ani. am asistat la o creștere 
continuă a importurilor din 
România. Statisticile oficiale 
sînt elocvente in acest sens 
și nu mai au nevoie dc co
mentarii. Astfel, în 1963, va
loarea totală a acestor im
porturi era dc 17 milioane lire 
libaneze, iar în 1972. ele au 
atins (ifra do 40 milioane do
lari. Cît privește exporturile 
noastre, ele. din păcate, nu au 
urmat același ritm do crește
re. ceea ce ne face să dorim 
din tot sufletul o atenție deo
sebită din partea dv. în acest 
domeniu.

Dorința noastră cea mai 
sinceră este ca bunele relații 
dintre oamenii de afaceri li
banezi și întreprinderile ro
mâne să rămînă cele mai cor
diale și colo mai strînse și. ca 
eforturile depuse de libanezi 
pentru promovarea produselor 
românești. în special în țări
le arabo, să fie în conti'nuare 
apreciate și drepturile 
fie protejate.

Excelență,

lor să

financiar și de tehnica 
care o pot oferi cele două 
alo noastre, asigurîndu-se 
fol reușita ' oricărei întreprin
deri de acest gen.

In sfîrșit, pe plan regional, 
noi nu putem decît să ne bu
curăm do rezoluția adop
tată de Federația Camerelor 
do Comerț. Industrie și Agri
cultură a țârilor arabe, 
prilejul conferinței caro 
ținut in aprilie 1973 la 
Dhabi, și care se referă 
primul rînd la crearea 
Camere arabo-române 
va constitui, după 
noastră, un factor pozitiv în 
dezvoltarea cooperării in toa
te domeniile. Pentru a atin
ge un astfel dc obiectiv a ac
ționat îndeosebi delegația li
baneză și sîntem fericiți câ 
eforturile noastre au fost în
cununate de succes și că a fost 
înființată Camera de Comerț 
arabo-română.

Cu acest prilej, aș vrea să 
aduc un vibrant omagiu ex
celenței sale președintelui 
Ceaușescu, marele om de stat 
și marele militant care a dez
voltat România pe care noi 
o cunoaștem, și politicii înțe
lepte și clarvăzătoare a 
scumpului nostru președinte, 
excelența sa domnul Suleiman 
Frangieh. Grație acestei poli
tici. Libanul este pe cale de 
a cunoaște o eră dc prosperi
tate și expansiune economică 
rar egalată.

Excelență,

Legăturile tradiționale care 
unesc Republica Socialistă 
România și Libanul nu da
tează de ieri și, în cursul ul
timelor decenii, aceste legă
turi nu au încetat să se dez
volte și să se consolideze, 
grație dinamismului oameni
lor de afaceri libanezi și co-' 
operării organismelor compe
tente române. Această coope
rare a contribuit în cea mai 
mare măsură la avîntul 
care sîntem astăzi martori.

In acest fel, oamenii de a- 
faceri libanezi au găsit la or
ganismele economice române, 
cărora li s-au adresat, o de
plină înțelegere a probleme
lor lor și au beneficiat de o 
prețioasă colaborare, care le-a 
permis să-și dezvolte afaceri-

la

Prin vocația și prin 
sa. Libanul a primit 
doauna favorabil orice 
tivă vizind consolidarea legă
turilor de prietenie si de co
operare cu toate țările.

La fel stau lucrurile și cu 
România. în special ca urma
re a decretului referitor 
constituirea, organizarea 
funcționarea întreprinderilor 
mixte în Republica Socialistă 
România.

Ar fi de dorit să se proce
deze la o explorare intensivă 
a posibil ?< ăt: ’ 
reciproce în România și în 
Liban.

Astfel, s-ar lua cu optimism 
în considerare proiecte de in
vestiții în sectoarele industri
al și turistic sub forma de 
societăți mixte româno-liba
neze, beneficiind de sprijinul

pe 
țari 
ast-

cu 
s-a 

Abu 
în 

unei 
care 

părerea

(Urmare din pag. 1)

Pe platoul din fața palatului 
prezidențial asistăm, la ora 
8.30. la înălțarea pe catarge a 
drapelelor de stat ale Româ
niei și Libanului, ceremonial 
care deschide aici, cea de-a 
doua zi a vizitei oficiale a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

Coloana mașinilor ofici'ale 
se îndreaptă de la reședință 
spre centrul orașului, unde 
președintele Consiliului de 
Stat al României. Nicolae 
Ceaușescu, a depus o coroană 
do flori la Monumentul solda
tului necunoscut. In piața din 
fața monumentului era ali- 
ncatâ o gardă de onoare for
mată din ostași reprezontind 
toate armele forțelor militare 
libaneze.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu este însoțit, din 
partea libaneză, de Nasri Ma
alouf. ministrul apărării. Aii 
Al Khalil, ministru de stat, și 
dc generalul Iskandar Gha-

nom comandantul-șef al ar
matei.

Șeful statului român trece 
in revistă garda dc onoare. 
Răsună solemn acordurile im
nurilor de stat ale celor do
uă țâri.

Un copil. îmbrăcat în uni
forma trupelor de blindate, o- 
ferâ președintelui Nicolae 
Ceaușescu un buchet de flori.

Se intonează imnul eroilor : 
președintele Consiliului de 
Stat al României depune co
roana la monument și păstrea
ză un moment de reculegere.

Apoi, șefului statului ro
mân ii sînt prezentate celelal
te persoane oficiale libaneze 
care iau parte la ceremonie i 
șeful Statului Major al Arma
tei, ofițeri superiori, coman
danți ai tuturor armelor, gu
vernatorul orașului Beirut.

Un mare număr de locuitori 
ai capitalei, aflați în piața un
de a avut loc solemnitatea, a- 
clamă călduros pe președinte
le Nicolae Ceaușescu.

La Atelierele de reparații și asistență 
pentru avioane ale companiei aeriene 

naționale „Middle East Airways**

natura 
intot- 
iniția-

Excelență,

la 
Și

în calitatea mea de purtă
tor de cuvînt al colegilor mei 
și de reprezentant al organi
zațiilor economice libaneze, 
țin să vă spun încă o dată 
cit de fericiți sîntem de a vă 
avea printre noi și cît de mult 
apreciem această întîlnire, 
care va contribui, sîntem si
guri. la întărirea legăturilor 
ce unesc țările noastre.

A luat apoi cuvîntul pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

Intîlnirea a prilejuit un dia
log viu, alert, in cadrul că
ruia reprezentanții marilor 
firme libaneze și-au manifes
tat dorința de a dezvolta 
schimburile de mărfuri cu Ro
mânia și colaborarea în pro
ducție cu întreprinderile ro
mânești. de a înființa societăți 
mixte și de a coopera pe terțe 
piețe.

Aceste puncte .. .
gență, în cursul unui drum în
delungat. ne dau speranța u- 
nei colaborări totale între noi
— astăzi și miinc — in vede
rea salvgardării drepturilor 
legitime ale arabilor, 
uzurpate, și a servirii 
lor umane și a unei 
juste.

Domnule președinte,
Pacea mondială, această as

pirație atit de scumpă, este 
astăzi amenințată, deoarece 
încrederea in drept suferă o 
oarecare atenuare. Acest 
drept in care credem cu toții 
este acela care trebuie să co
mande forței, iar nu aceasta 
să primeze.

Astăzi, trăiesc în țara noas
tră mase de expatriați pe 
care forța i-a izgonit din pa
tria lor. i-a spoliat de pămin- 
turile lor, 
astfel două drepturi esențiale
— dreptul palestinienilor de 
a-și păstra personalitatea, de 
a se bucura de dreptul lor la 
autodeterminare și de a nu 
dispărea și drepturile arabilor 
în Ierusalim, acest oraș al 
cărui statut trebuie să răs-

ideilor pe
Dacă

pundă misiunii și 
care le simbolizează, 
întiietatea dreptului nu este 
asigurată, aceasta ar însemna

a
a 

a-

astăzi 
valori- 

păci

prejudiciindu-se

compromiterea 
tot ceea 
creat și 
dus și 
Dreptul 
se prăbuși și 
rea. obligind generația care 
crește — copiii dumneavoas
tră și copiii noștri — să reia 
drumurile deja bătute de îna
intașii lor și să reconstruiască 
totul. într-o epocă în care va
lorile ar trebui să se înmul
țească in loc să se piardă.

Domnule președinte.
Nenorocirile la care este 

expusă omenirea datorită vio
lării păcii sint de o deosebită 
gravitate. Și cea mai mică 
dintre acestea nu constă în 
frămîntările prin care trec 
popoarele : crize morale sau 
ideologice, crize economice, 
ale căror ultime manifestări 
sînt problemele produselor a- 
limentare. ale petrolului, în 
așteptarea redutabilei proble
me a materiilor prime în ge
neral. Aceste crize care se în- 
tilnesc pretutindeni demon
strează. prin adîncimea și 
prin întinderea lor, sporirea

ce 
la 

noi 
va

păcii și 
omenirea 

care ne-am 
contribuția,

prin a 
a dispă-

legăturilor dintre state și so
cietăți și dovedesc că. așa 
cum pacea este indivizibilă — 
ea există sau nu există — con
diția umană este și ca indivi
zibilă. De aici, domnule pre
ședinte. necesitatea unei lumi 
a colaborării, in care fiecare 
stat, mare sau mic, să colabo
reze cu celelalte 
sau mici. Și cele 
ale noastre, care 
destine atit de 
re, pe drumul

statc, mari 
două țări 

au cunoscut 
ascmănăloa- 
amărăciunii, 

vor trebui să meargă împre
ună pe calea înțelegerii pină 
cind va fi asigurată victoria 
dreptului, fundament al păcii 
și care. întocmai ca și pacea, 
va domni fără să fie contestat 
sau nu va domni de loc.

Domnule președinte.
îmi este deosebit de plăcut 

să vă adresez încă o dată vi
rările mele de bun venit in 
această țară, al cărei presti
giu se datorează in mare mă
sură prieteniilor sale — prin
tre care el este mîndru să nu
mere și țara dumneavoastră 
— și care nu ezită, în măsura 
mijloacelor sale, să-și aducă 
întreaga contribuție la cauza 
dreptului și păcii. (APLAU
ZE PUTERNICE, ÎNDELUN
GATE).

Intîlnirea tovarășului
Nicolae Ceausescu
cu Yasser Ârafat

Joi seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. s-a intilnit. la reședința 
care L-a fost pusă la dispoziție 
in timpul vizitei in Liban, cu 
o delegație a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, in 
frunte cu Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv.

C.u prilejul convorbirii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
Yasser Arafat au avut un larg 
schimb de păreri cu privire la 
evoluția situației din Orientul 
Mijlociu, realizarea unei păci 
dr-pte trainice, in această zo
nă și reglementarea probleme- 
lor poporului palestinian in 
spiritul intereselor și aspirați
ilor sale naționale.

E'-.afirmind hotârirea Româ
niei de a-și aduce, in conti
nuare. contribuția sa activă la 
soluționarea situației din O- 
rientul Mijlociu. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a exprimat 
vi cu acest prilej solidaritatea 
Partidului Comunist Român și 
a poporului român cu lupta 
dreaptă dusă de poporul pales-

tinian, pentru dreptul său la 
autodeterminare, pentru rezol
varea problemelor sale in con
formitate cu interesele națio
nale.

Adresînd profunde mulțu
miri secretarului genera] al 
Partidului Comunist Român 
pentru poziția și activitatea in
tensă desfășurată în proble
mele Orientului Mijlociu, 
Yasser Arafat și ceilalți 
membri ai delegației au dat o 
înaltă apreciere acțiunilor .și 
inițiativelor intreprinse de Ro
mânia, personal de șeful sta
tului român, în vederea găsi
rii căilor de rezolvare a situa
ției din această parte a lumii. 
Conducătorii Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei au e- 
vocat cu satisfacție solidarita
tea poporului român cu cauza 
palestiniană, subliniind rolul 
deosebit pe care l-a jucat Ro
mânia in sprijinul afirmării 
aspirațiilor legitime ale popo
rului său, recunoașterii drep
tului de a dispune de o viață 
liberă, independentă.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

Cuvintarea tovarășului Nicoîae Ceausescu
Domnule președinte,
Domnule ministru, 
Doamnelor și domnilor.

Aș dori să exprim satisfacția 
mea și a colaboratorilor mei 
pentru această reuniune orga
nizată de Camera de Comerț 
și Industrie cu reprezentanți 
din importantele sectoare 
activitate din Liban.

Doresc sâ exprim deplina 
mea satisfacție pentru relați
ile bune dintre Liban și Ro
mânia. dintre diferite între
prinderi românești și oamenii 
de afaceri din Liban.

Știu că vă este cunoscut 
faptul că România face efor
turi serioase pentru dezvolta
rea intr-un ritm foarte intens 
a întregii economii — in pri
mul rind a industriei. In 1973, 
ritmul de creștere al industri
ei. față de anul precedent, a 
fost de 14,7 la sută. Dezvoltăm 
și agricultura. Aceasta creea
ză condiții pentru o participa
re mai activă la activitatea co
mercială internațională.

In ultimii ani am adoptat 
hotârirea de a trece la forme 
noi in această colaborare, in
clusiv la înființarea de socie
tăți mixte de cooperare in pro-

ducțic. Creăm asemenea între
prinderi și in România. dar 
acceptăm asemenea intreprin- 

inclusiv 
dezvolta-

deri in alte state, 
in țările in curs de 
re.

de

Tovarășul
1

Nicolae Ceaușescu
a primit pe secretarul

general al Partidului Baas
Vineri după-amiază, tovară

șul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat, s-a intilnit 
— la reședința rezervată in 
timpul vizitei în Liban — cu 
Assem Kansou. secretarul ge
neral al Partidului Baas.

La întîlnire au participat to
varășii Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și George Macovescu, 
membru al C.C. a] P.C.R.

Salutind vizita in Liban a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
acțiune politică de semnifica
ție pentru dezvoltarea relați
ilor româno-libaneze. Assem 
Kansou a exprimat stima și a_ 
ppeeierea Partidului Baas fa
ță de politica internațională 
promovată de Partidul Comu
nist Român, de România, res
pectul și profunda admirație 
pentru activitatea laborioasă a

secretarului general al P.C.R.. 
pentru inițiativele sale vizind 
soluționarea problemelor cu 
care este confruntată contem
poraneitatea. pentru poziția 
constructivă în reglementarea 
politică a situației din Orien
tul Apropiat, pentru consec
vența cu care militează in di
recția promovării principiilor 
noi in relațiile internaționale.

In timpul întrevederii, au 
fost abordate probleme ale si
tuației internaționale, sublini- 
indu-se interesul pentru afir
marea raporturilor de tip nou 
între state.

S-a relevat, totodată, dorin
ța dezvoltării legaturilor din
tre cele două partide, hotărî- 
rea comună de a-și aduce con
tribuția la lupta împotriva im. 
perialismului, colonialismului 
și neocolonialismului.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.
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In convorbirile 
le-am avut astăzi cu ... ___
tele' Frangieh, cu primul mi
nistru am ajuns la înțelegere 
deplină cu privire la extinde
rea relațiilor de colaborare in
tre țările noastre. Primul mi
nistru ne-a și vorbit de faptul 
că un număr foarte mare de 
libanezi trăiesc in diferite țări 
și că joacă in acestea un rol 
important tocmai in proble
mele economice și comerciale. 
Ținind scama și de preocupa
rea României de a dezvolta 
relațiile cu aceste țări, am a- 
juns la concluzia că există bu
ne perspective de extindere a 
colaborării dintre noi și 
plan mai larg.

Sîntem gata să realizăm 
dumneavoastră înțelegeri 
colaborare în orice sector 
activitate economică. România 
are experiență veche in dome
niul minier și petrolier, pro
duce și utilaje ]a nivelul teh
nicii actuale. Putem realiza 
diferite acțiuni de cooperare 
sub formă de societăți mixte 
in terțe țări, in condiții, de
sigur, avantajoase pentru toți 
partenerii.

Sîntem gata să acceptăm și 
am saluta aceasta, dacă din
tre oamenii de afaceri din Li
ban s-ar găsi unii care să in
vestească în România, în so
cietăți mixte, evident în con- 
dițiuni corespunzătoare de re
partizare a investițiilor și be
neficiilor. In orice caz. vă pot

pe care 
președin-

pe

cu 
de 
de

spune că naționalizarea am 
făcut-o de mult și nu vom mai 
naționaliza propriile noastre 
întreprinderi. In ce privește 
beneficiile, depinde de felul 
cum vom lucra. Și noi sîntem 
interesați să obținem benefi
cii sporite la aceste investiții 
— și știu că și dumneavoastră.

Deci, am dori ca — în spi
ritul relațiilor bune în dome
niul economic, de altfel în toa
te domeniile, intre țările noas
tre — să extindem aceste re
lații intr-o proporție mai mare 
in viitor.

Nu vă vorbesc de proble
mele Orientului Mijlociu, de 
celelalte, pentru că ne-am a- 
dunat aici să discutăm proble
me economice. Noi conside
răm că pină la urmă, cu efor
turi comune, se va ajunge la 
instaurarea păcii și trebuie să 
se ajungă acolo, și vom avea 
condiții mai bune pentru dez
voltarea relațiilor economice, 
se vor 'crea condiții mai bune 
de progres economico-socia] al 
țărilor arabe.

Cu aceasta, 
încă o dată că < 
voltăm o largă 
dumneavoastră, 
na. invitîndu-vă 
România — deși știu că unii 
au fost în țara noastră — pen
tru a găsi căile de dezvoltare 
a colaborării. Eu aș termina 
pentru a lăsa posibilitatea, 
dacă sînt probleme sau lucruri 
care vă interesează în mod 
deosebit, să discutăm asupra 
acestora.

Să facem totul ca si pe linîe 
economică să contribuim la 
dezvoltarea colaborării între 
popoarele noastre. (Aplauze).

Coloana mașinilor oficiale se 
îndreaptă apoi spre zona din 
apropierea aeroportului inter
național Beirut unde sint vi
zitate Atelierele de reparații 
și asistență pentru avioane ale 
companiei aeriene naționale 
..Middle East Airways'*
(M.E.A.).

înaltului oaspete român i se 
face o primire entuziastă. La 
intrarea în incinta întreprin
derii, pe o mare pancartă sînt 
scrise în limba română cu
vintele : ..Fiți bine venit în 
mijlocul nostru mult stimate 
domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu**. In număr impre
sionant, muncitori și specia
liști ai atelierelor, aclamă în
delung pe șeful statului ro
mân. Președintele Consiliului 
de administrație, dr. ing. Lu
cien Dahdah. înconjurat de 
membrii consiliului, salută 
cordiaj pe oaspeții români, in- 
vitîndu-i sâ viziteze atelierele. 
Pe parcursul vizitei și apoi în 
sala de ședințe a Consiliului 
de administrație — în fața u- 
nor splendide ornamente flo
rale alcătuite din garoafe ro
șii. galbene și albastre — au 
loc discuții vii. legate de pro
filul întreprinderii de produc
ție, de sistemul și criteriile e- 
conomice de organizare, de 
executare a comenzilor. 
Gazdele arată că preocuparea 
centrală a colectivului de spe
cialiști ai întreprinderii este 
calitatea producției, determina
tă de competitivitatea cu ma
rile firme aeronautice din lu
me. 70 la sută din personalul 
atelierelor sint cadre cu pre
gătire superioară, în majorita
te absolvenți ai școlilor specia
le aeronautice. 82 de companii 
aeriene din numeroase țări a- 
le lumii apelează la serviciile 
atelierelor pentru reparații și 
asistență tehnică din Beirut 
pentru avioanele dc pasageri 
de mare capacitate. Pentru a- 
sigurarea unei eficiente maxi
me, întregul personal partici
pă la cursuri periodice de re
ciclare.

Adresîndu-se președintelui 
Nicolae Ceaușescu, președinte

le Consiliului de administrație 
al atelierelor evocă tradițiile 
de prietenie dintre Liban și 
România, ce urcă departe in 
susul istoriei celor două țări. 
„Nu vom uita niciodată dom
nule președinte — a spus el — 
faptul că în țările române au 
văzut lumina tiparului primele 
lucrări în limba arabă, venite 
de aici din Liban, după cum 
nu putem sâ nu vă împărtășim 
acum sentimentele noastre de 
profundă și sinceră admirație 
ce le nutrim pentru calitățile 
dumneavoastră de eminent om 
de stat și conducător politic".

In aplauzele celor prezenți, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
răspunde gazdelor : „Vă mul
țumesc pentru aceste cuvinte 
la adresa prieteniei dintre Ro
mânia și Liban. Mi-a făcut o 
mare plăcere să vizitez aceas
tă companie. Avem impresii 
plăcute. Intr-adevăr. între țări
le noastre sînt tradiții vechi 
de colaborare. Sper că vizita 
pe care o facem acum în Li
ban. convorbirile cu președin
tele dumneavoastră vor con
tribui la extinderea colaboră
rii noastre și sper să găsim căi 
de conlucrare și cu compania 
dumneavoastră. Aș dori ca re
almente să dezvoltăm și să în
tărim cooperarea dintre po
poarele noastre, să contribuim 
la cauza păcii și colaborării 
în lume**.

Gazdele prezintă tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu o foto
grafie portret a sa, cu ru
gămintea de a le face onoarea 
de a o semna. Mulțumind, 
președintele Consiliului de ad
ministrație declară: „Vreau 
să vă asigur, domnule pre
ședinte cît de înaltă și de ex
traordinară este cota admira
ției tuturor cetățenilor Liba
nului față de dumneavoastră**..

La plecare, asistăm din nou 
Ia o caldă manifestație de sim
patie din partea muncitorilor 
și specialiștilor față de condu
cătorul statului român. A- 
ceeași atmosferă aveam s-o re- 
întîlnim și de-a lungul traseu
lui străbătut de coloana ofi
cială spre reședință.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit o delegație 

a Partidului Comunist Libanez

asigurîndu-vă 
dorim să dez- 
colaborare cu 
eu aș 

i să
termi-

vizitați

Vineri după-amiază. tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român a primit o de
legație a Partidului Comunist 
Libanez, compusă din Na- 
dim Aboul Samad. membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. a] P.C. Libanez, Artin 
Madoian, membru al Biroului 
Politic, și J. Farhat. membru 
al C.C. al P.C. Libanez.

La primire a participat to
varășul Cornel Burtică mem
bru supleant a] Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Membrii delegației au adre
sat .un călduros salut tovară
șului Nicolae Ceaușescu din

partea conducerii partidului, a 
comuniștilor libanezi, apreci
ind că vizita pe care o face în 
Liban reprezintă o contribuție 
importantă la dezvoltarea le
găturilor de prietenie dintre 
cele două țări și popoare.

în timpul convorbirii a fost 
exprimată dorința reciprocă 
de a dezvolta în continuare 
relațiile dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist Libanez. Au fost abor
date. de asemenea, probleme 
ale situației internaționale, în
deosebi referitoare la situația 
din Orientul Mijlociu.

Primirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Dineu oficial oferit de președintele
Nicolae Ceausescu

Vineri seara, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. a oferit 
un dineu oficial, in saloanele 
Palatului Prezidențial din 
Beirut, in onoarea președinte
lui Republicii Liban, Suleiman 
Frangieh.

Au luat parte Takieddine 
Solh. președintele Consiliului 
de Miniștri, Fouad Ghosn, vi
cepreședinte al Consiliului dc 
Miniștri, Fouad Naffah, minis
trul afacerilor externe. Nasri 
Maalouf. ministrul apărării, 
Bahige Takieddine. ministrul 
de interne. Edmond Rizki, mi
nistrul educației naționale. Na- 
zih Al Bizri, ministrul econo
miei, Joseph Skaff, ministrul 
resurselor hidraulice și electri
ficării, Hassan Rifai, ministrul 
planificării. Tony Frangieh, 
ministrul poștelor și teleco

municațiilor, Kazem El Khalil,

ministrul justiției. Michel 
Sassin. ministrul turismului, 
Kamel Azzaad. președintele 
Camerei Deputaților. alte per
sonalități ale vieții politice, 
oameni de știință și cultură, 
conducători ai marilor firme 
economice din Beirut, precum 
și șefii misiunilor diplomatice 
acreditați în capitala libaneză.

Au luat parte. Cornel Burti
că, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. Ion Pățan. vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Nicolae Doicaru și Mircea Ma- 
lița, consilieri ai președintelui 
Consiliului de Stat. Mihail Le
vente. ambasadorul României 
în Liban.

Dineul oficial s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie- 
tehie.

Ev
SIMBATA, 16 FEBRUARIE

9,00 De la Alfa la Omega. 
Enciclopedie pentru 
școlari.

9,30 Film serial. Pistruiatul 
(reluarea episodului 
VII).

10,05 Bucureștiul necunos
cut. Muzeul Gh. Tat- 
tarescu.

10,20 Istoria operetei (relu
are).

10.35 Telecinemateca (relu
are).

12.10 Jazz cu formația 
Guido Manusardi.

17.30 Telex.
17.35 Caleidoscop cultural- 

artistic.
17.55 Din țările socialiste.
18,05 Familia. Din tată In 

fiu...

18,35 Studioul de poezie. 
Poveste de iarnă. Spec
tacol literar-muzical- 
coregrafic.

19,10 Un nod de cale ferată 
— reportaj.

19.2Q 1 001 de seri. Pik’ și TiS.
19,30 Telejurnal.
20.00 Cîntecul săptămînii. 

România mea.
20,05 Tele-enciclopedia. Co

mori în arhivele româ
nești. Secolul lui Perl
ele (II). Rodeo.

20,45 Film serial. Columbo. 
Diagnostic contra diag
nostic.

22,15 Telejurnal.
22,25 Top’74 la O.R.T.F.: Sa

cha Distol, Stephan Gra- 
phely. Johny Halliday, 
Jean-Pierre Cassel și 
Gilbert Becaud.

22.40 Cîntece de petrecere și 
romanțe cu Georgeta 
Stănescu, Nicolae Flo
rian și Victor Predes- 
cu.
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