
FROIEȚARl DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚ1-VĂ 1 încheierea vizitei președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în Republica Irak
Sosirea în Capitală

Pentru realizarea cincinalului înainte de termen

Mobilizare plenară în fiecare colectiv

Tovarășul Nicolac Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat" al Repu
blicii Socialiste România, s-a 
înapoiat, joi după-amiază, în 
Capitală, după vizita fructuoa
să întreprinsă în Libia, Liban 
Siria și Irak — eveniment po
litic de majoră importantă 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și solidaritate cu a_ 
ceste țări și care a adus o 
contribuție de seamă la pro
movarea cursului nou în viața 
internațională spre destindere 
și înțelegere între state, la 
cauza păcii și colaborării între 
popoare.

în vizitele oficiale do 
prietenie efectuate în cele 
patru țări arabe. șeful

statului român a fost în
soțit de tovarășii Cornel Bur
tică, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Pățan, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior. George Macovescu. 
ministrul afacerilor externe, de 
consilieri și experți.

Cetățeni ai Capitalei au fă
cut o entuziastă primire tova
rășului Nicolac Ceausescu. la 
întoarcerea în patrie. Ei i-au 
adresat un fierbinte „Bine ați 
venit", i-au exprimat, cu în
suflețire, sentimentele do ade
ziune și aprobare deplină, de 
unanimă satisfacție șj mîndrie 
patriotică fața do această rod
nică vizită, moment însemnat 
în politica externă a României

socialisto strălucită solie a 
prieteniei, solidarității și co
laborării internaționale. Mulți 
dintre oamenii muncii purtau 
portrete ale secretarului gene
ral al partidului, pancarte pe 
- Hr. puteau citi urările izvo
rî îj din inimă : ..Ceaușescu — 
P.C.R.". „Ceaușescu și poporul" 
..Să ne trâiți ani mulți și feri
ciți, iubite tovarășe secretar 
general" „Trăiască Partidul Co
munist Român. în frunte cu 
secretarul său general, tovară
șul Nicolac Ceaușescu", „Tră
iască Partidul Comunist Ro
mân, continuatorul celor mai 
înalte tradiții revoluționare 
alo clasei muncitoare, alo po
porului român".
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LA DECADA A DOUA

SUCCESE PREDOMINANTE, 
dar și restanțe transmise 

ultimei decade
începîn’d rîc ieri, minerii Văii Jiului au 

pășit in ultima decadă a lunii februarie, 
încheierea celei de a doua decade a lunii 
a consemnat un bilanț de ansamblu po
zitiv, cele 3 810 tone de cărbune extrase 
suplimentar în această perioadă făcînd 
să crească la 8 464 tone depășirile de plan 
înregistrate de la începutul lunii, consti
tuind o garanție serioasă în ceea ce pri
vește rezultatele sfirșitului de lună.

Există și alte motive de satisfacție. E 
suficient să consemnăm faptul câ ritmici
tatea a caracterizat în mai mare măsură 
activitatea de producție, ilustrind eficien
ța aplicării consecvente a măsurilor teh- 
nico-organizatorice menite să conducă la 
normalizarea producției în toate comparti
mentele sale. Ritmicitatea a însemnat rea
lizarea zilnică, pe toată durata decadei, a 
sarcinilor de plan la nivelul bazinului și 
In cadrul minelor Vulcan și Uricani, care 
nu întîmplător se situează în fruntea cla
samentului hărniciei. Notăm, de aseme
nea. confirmarea rezultatelor anterioare 
bune de către colectivele minelor zlninoa- 
sa, Dilja și Lupeni și, în mod deosebit, 
îmbunătățirile evidente care nu au întîr- 
ziat să apară în activitatea de producție 
a minei Petrila. ilustrate de depășirile 
substanțiale ale sarcinilor de plan.

îmbunătățirile înregistrate în domeniul 
organizării producției sînt confirmate și 
în această perioadă de nivelele ridicate 
ale productivității muncii care s-au apro
piat, și nu în rare cazuri au depășit valoa
rea de 2 tone pe post.

Exploatările miniere Lonea și Paroșeni 
sînt singurele care nu au reușit să-și ono
reze integral obligațiile de plan, înregis- 
trind in ziua de 20 februarie realizări de 
ntima’i 98,7, respectiv. 96.6 la sută. Cele 
două mine au avut evoluții diferite în 
cursul decadei, mina Lonea recuperînd 
peste 1 800 de tone din restanța inițială, 
in timp ce la Paroșeni minusul a fost 
creat în exclusivitate în intervalul ultime
lor zece zile. Cauzele acestei situații ne
corespunzătoare ? Nu vom insista asupra 
lor întrucit ele au format obiectul unor 
analize recente, dar vom consemna fap
tul că în esență ele se reduc la același 
element comun : lipsa liniei de front. Or, 
acest motiv nu poate, nu trebuie să be
neficieze de circumstanțe atenuante. Fie 
că este vorba de experimentarea unor 
instalații noi, fie de trecerea de la o zonă 
de exploatare la alta, situația putea fi 
prevăzută, și în consecință, putea fi evi
tată.

COMENTATOR
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La mina Lupeni

Situația
realizării planului

E. M. Lonea 98,7 Ia sută
E. M. Petrila 102,6 la sută
E. M. Dîlja 103,0 la sută
E. M. Aninoasa 103,3 la sută
E. M. Vulcan 105,7 la sută
E. M. Paroșeni 96,6 la sută
E. M. Lupeni 100,1 la sută
E. M. Uricani 104,8 la sută

Total
Valea Jiului 101,8 la sută

I Pregătirile 
obiectiv 
prioritar

Realizărilor bune 
pe care le înregis
trează în abataje mi. 
nerii sectorului I al 
minei Petrila, le co
respund succese ase
mănătoare la lucră
rile de pregătire a 
viitoarelor capacități 
de producție.

încheierea primelor 
două decade ale lu
nii februarie con
semnează îndeplini
rea sarcinilor de 
plan în proporție de 
peste 105 la sută de 
către brigăzile con
duse de Zoltan Mico- 
la și Carol Mistrianu, 
care execută pregăti
rea stratului 13 din 
blocul zero.

De asemenea or

i

ii

tacii brigadierului 
Gheorghe Zaharia au | 
terminat cu două zile i 
mai devreme față de | 
termenul programat, I 
executarea lucrărilor I 
de atacare a abata- I 
jului 5 E, din stratul * 
3. contribuind astfel I 
la creșterea liniei de ’ 
front a sectorului.

Apropierea începe- . 
rii exploatării strate- I 
lor subțiri, care ne- . 
cesită un volum spo- | 
rit de lucrări de pre- i 
gătiri. constituie mo- | 
tivul preocupării | 
permanente a condu- | 
cerii sectorului pen- | 
tru executarea în • 
ritm susținut a aces- I 
tor genuri de lucrări. ’

RĂSPUNDERE, ANGAJARE, 
PARTICIPARE CREATOARE

Ia soluționarea problemelor colectivului
în nenumărate rinduri, a- 

flîndu-ne în mijlocul repre
zentanților minei Lupeni, am 
fost martorii unor analize 
profunde, lucide, făcute pe 
terenul atit de fertil al criti
cii și autocriticii principiale, 
analize al căror unic scop era 
acela al conjugării eforturilor 
colective în direcția îmbună
tățirii activității generale, a 
perfecționării conducerii, or
ganizării producției și a 
muncii pentru creșterea ex
tracției de cărbune. O recen
tă analiză efectuată în ace
lași plan — adunarea gene
rală a oamenilor muncii — 
a confirmat încă o dată tra
diția statornicită la aceasta 
mină, îndemnîndu-ne să re
dăm, pentru experiența altor 
colective, așa cum au fost a- 
duse în discuție o seamă de 
probleme cu care se confrun
tă colectivul, cărora le caută 
soluționarea minerii, inginerii, 
tehnicienii acestei unități eco
nomice.

Timp de cîteva ore aduna
rea generală a oamenilor mun
cii Și comitetul oamenilor 
muncii s-au aflat „față în fa
ță”. Comitetul a raportat des

pre munca desfășurată pe 
parcursul anului 1973. Adu
narea generală și-a exercitat 
controlul asupra activității 
comitetului. Desigur, termenul 
folosit — „față în față“ — 
este, oarecum, impropriu, dar 
nu pentru că intre cele două

Adunări 
generale ale 

oamenilor 
muncii

organisme instjtuționalizate 
ar fi lipsit confruntarea. ci 
pentru că această confruntare 
a fost do natura căutărilor ce
lor mai responsabile. înmă- 
nunchindu-se. pentru cele 
cîteva ore ale dezbaterilor, 
într-un efort comun, într-o 
manifestare plenară a rolului 
conducător al maselor. A fost 
vorba, deci, de o confruntare 
de pe aceleași poziții — ale

proprietarului și producătoru
lui bunurilor materiale — în
dreptată spre același scop — 
eliminarea neajunsurilor, per
fecționarea activității viitoare.

Dacă despre darea de seamă 
prezentată în fața adunării 
de președintele comitetului 
oamenilor muncii, ing. Vssiie 
Ciriperu, vom spune că a 
captat în întregime atenția 
celor de față și a stlrnit in
teresul cuvenit. am spus, 
poate, totul. Din remarca 
noastră vrem să se înțeleagă 
câ nu a ocolit lipsurile colec
tivului. nu a trecut cu vede
rea neajunsurile unor sectoa
re. compartimente, sau ale 
conducerii operative. Cu alte 
cuvinte, pe tonul criticii și 
autocriticii exigente, construc
tive. principiale, au fost spu
se lucrurilor pe nume, stimu- 
lînd discuțiile care aveau să 
urmeze. Cit privește aceste 
discuții, pe marginea lor nu 
ne este suficientă o remarcă 
generală. Ele au prilejuit 
adîncirea analizei începută de 
darea de seamă. reliefarea

Ion MUSTAȚA
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Gheorghe Scorpie cu ortacii săi. O brigadă fruntașă, de 
la o mină fruntașă — Uricani.

A

In procesul educației prin muncă 
și pentru muncă a elevilor

Să sporească și mai mult 
funcția educativă 

a atelierului școală
Despre factorii care contri

buie la buna desfășurare a ac
tivității tehnico-productive a 
elevilor s-a mai scris și lucru
rile sînt' îndeobște cunoscute. 
In cele ce urmează avem în 
vedere cîteva aspecte din ac
tivitatea și experiența atelie
rului Școlii generale nr. 2 din 
Petroșani.

— Activitățile tehnico-pro
ductive ce se desfășoară în 
cadrul orelor de practică ale 
elevilor — ne informa mais
trul instructor Horst Walter 
Zimmermann — servesc ex
clusiv transpunerii în viață a 
măsurilor stabilite pentru mo
dernizarea procesului de în- 
vățămînt prin introducerea 
noului în predarea lecțiilor la 
cele mai multe discipline din 
programa școlară. In prezent 
și în tot cursul trimestrului 
II, executăm în atelier în
treaga dotare a laboratorului 
de fizică și chimie. Elevii con
fecționează în timpul orelor de 
practică mese, pupitre precum 
și instalațiile aferente acestui 
(laborator, centralizarea co
menzilor uzuale, acționarea 
automată a diferitelor instala
ții (ecran, tablou de lumini, 
tabloul periodic al elemente

lor. hărți documentare pentru 
orientarea școlară și profe
sională a elevilor etc.). între
gul inventar și mobilier al la
boratorului va fi confecționat 
așadar, de elevii școlii, bene
ficiarii direcți ai lucrărilor e- 
xecutate în orele de practică.

Din discuțiile cu cei 16 elevi 
din prima grupă a clasei a 
VIII-a B. pe care i_am cunos
cut în timpul orelor de prac
tică, am reținut' cîteva idei 
caracteristice pentru modul 
cum înțeleg ei activitatea în 
atelierul de practică.

Florin Pocșan și Nicolae I- 
vănuș: „Executăm operația 
de finisare a picioarelor pen
tru mesele cu care va îi dotat 
laboratorul. O masă are 30 de 
locuri de muncă. Practica în 
atelier îmi oferă posibilitatea 
să mă dezvolt, să-mi comple
tez cunoștințele tehnice"; 
Irina Pokol: ..Eu mă orientez 
mai mult spre problemele e- 
lectrotehnice. căci noi, fetele 
ne putem integra mai ușor în 
producție ca viitoare bo
binatoare sau în secția

Cornel HOGMAN
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în padina a 2-a:
• GAZETELE DE PERETE — forme vii, 

eficiente ale muncii politice de masă 
©FIȘIER ECONOMIC

SPECTACOL 
PENTRU 

MUNCITORI

In cadrul concur
sului formațiilor tea
trale și muzical core
grafice de amatori de 
la orașe și sate, că
minul cultural de la 
Cîmpu lui Neag a 
prezentat zilele tre
cute la clubul din 
Paroșeni un spectacol 
artistic. In program : 
reprezentarea piesei 
„Scara in fața ceru
lui" de G. GENONI, 
brigada artistică de 
agitație, dansuri 
populare, taraful so
liști vocali și instru
mentali.

ȘEDINȚA 
DE CENACLU

Azi, la ora 18, în sa
la bibliotecii Casei de 
cultură din Petroșani 
va avea loc o nouă șe
dință a cenaclului lite
rar „Meșterul Manolo". 
In acest cadru se va 
discuta despre folosi
rea neologismelor în 
creațiile literare ale u- 
nor poeți și prozatori 
români, despre roma
nul european și desti
nele umane. De ase
menea, se va stabili 
participarea creatorilor 
locali la concursul de 
poezie din cadrul ac
tualei ediții a festivalu
lui ..Cîntecul adîncu- 
luj".

consfătuire

Comitetul de partid 
de la mina Lupeni a 
organizat, la sfîrșitul

Plecarea din Bagdad
Joi dimineața, s-a încheiat 

vizita oficială de prietenie in 
Irak, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România.

La Palatul Bagdad, reședin
ța din timpul vizitei a condu
cătorului partidului și statu
lui nostru, a sosit, pentru a-1 
saluta încă o dată înainte de 
plecare, președintele Republi
cii Irak. Ahmed Hassan Al- 
Bakr. Cei doi șefi de stat 
au o scurtă convorbire, după 
care se îndreaptă împreună 
spre aeroport.

De-a lungul traseului, cetă
țenii Bagdadului care l-au în- 
tîmpinat cu atîta căldură pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
încă din momentul sosirii, bu- 
curîndu-se din inimă cînd 
l-au întîlnit, in mijlocul lor. pe

marele bulevard Harun Al 
Rașid. au ținut să-și ia rămas 
bun de la oaspetele de onoare 
al țării lor. aplaudînd și acla- 
mînd. făcînd semne priete
nești.

Pe aeroport erau prezenți 
pentru a-1 saluta pe președin
tele Nicolae Ceaușescu dr. 
Izzal Mustafa, ministrul sănă
tății, Taha Al Jazrawi. minis
trul industriei, membri ai 
Consiliului Comandamentului 
Revoluției. Hikmat Al Azzawi. 
ministrul economiei. Saadun 
I-Iammadi. ministrul petrolului

și mineralelor. Ishan Shirzad. 
ministrul municipalității. Moh
sen Dozai, ministrul construc
țiilor și locuințelor, Hesham 
Al-Shawi. ministru ad-interim 
al afacerilor externe. Nehad 
Fakhri Al-Khaffa. ministrul 
transporturilor, Jamil Added, 
guvernatorul Bagdadului. Ib
rahim Mohamed Ismail, pri
marul capitalei irakiene, gene
rali și ofițeri superiori.

Sînt prezenți, de asemenea,
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în pagina a 4-a:
Comunicat

CU PRIVIRE LA VIZITA IN REPUBLICA IRAK A SECRETARULUI 
GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

MESAJUL 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România,

Nicolae Ceaușescu, adresat Conferinței țărilor 
islamice de la Lahore — Pakistan

Am deosebita plăcere de a transmite 
salutul meu cordial șefilor de state și gu
verne, celorlalți reprezentanți la Confe
rința țărilor islamice și de a ura toto
dată succes deplin lucrărilor acestei im
portante reuniuni internaționale.

Conferința dumneavoastră se desfășoară 
în condițiile în care pe plan internațional 
au loc profunde transformări politice și 
sociale, se produc mutații de însemnătate 
istorică, se afirmă forțe noi, iar proble
mele care se ivesc reclamă abordări și 
rezolvări pe o bază nouă, pornind de Ia 
principiul deplinei egalități în drepturi 
a tuturor popoarelor și statelor. Cursul 
evenimentelor internaționale confirmă 
creșterea în amploare și intensitate a lup
tei popoarelor împotriva vechii politici de 
dominație și dictat, a imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului, pen
tru instaurarea unor raporturi noi între 
state, bazate pe principiile egalității in 
drepturi și respectului reciproc, indepen
denței și suveranității naționale, neames

tecului în treburile interne. nefolosirii 
forței sau amenințării cu forța, dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî dc-sine-stă- 
tător soarta. Dimensiunea și profunzimea 
problemelor care afectează destinele în
tregii omeniri, caracterul indivizibil al 
păcii și securității internaționale scot în 
evidență cu putere rolul pe care sînt che
mate să-l joace toate statele, indiferent 
de mărime, potențial, nivel de dezvoltare, 
sistem social sau convingeri filozofice sau 
religioase, în lumea contemporană, impor
tanța vitală a contribuției lor active în 
determinarea unor soluții conforme cu 
interesele tuturor popoarelor. îmi exprim 
speranța că conferința dumneavoastră, la 
care participă un mare număr de state, 
va aborda probleme contemporane pornind

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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într-un bloc nou, după mutarea locatarilor

Lipsurile supără, dar nu pe cei răspunzători
Blocul turn G 2 din str. 

Unirii, nr. 34, cartierul Aero
port — Petroșani a fost dat 
în folosință în ultima decadă 
a anului trecut. Au fost emi
se repartițiile și locatarii au 
intrat, rînd pe rînd. în pose
sia... cheilor apartamentelor. 
Pînă aici, totul e bine ! Sur
prizele încep să apară, însă, 
fără prea- multă întîrziere. 
Liftul se dovedește de la în
ceput un... pur obiect de in
ventar imobil, inutilizabil ; 
caloriferele, îndeosebi la ulti
mele două etaje, funcționea
ză cu intermitențe deranjan
te ; de apă caldă nu a bene
ficiat. pînă în prezent, abso
lut nici un locatar al blo
cului !!! Prima scrisoare, în 
care ne-au fost semnalate a- 
ceste supărătoare lipsuri ale 
blocului nr. 34 (semnată de 
cinci locatari), conținea, în a- 
fara unor detalii peste care 
trecem, și cîteva întrebări cu

„țintă" precisă : cei ce au de
cis darea în folosință a blocu
lui. Aceleași reproșuri, la mo
dul imperativ, au mai fost 
exprimate și în alte scrisori 
ulterioare, cărora li s-au a- 
dăugat și cîteva telefoane... 
Am pornit la investigarea 
„cazului". Mai întîi. însă, să 
vedem care e situația actuală 
în fapt, la fața locului...

..Cale de acces (să n-o nu
mim alee) spre bloc nu exis
tă. Urmăm poteca improviza
tă de locatari și ajungem la 
scară. Ne întîmpină Ecaterina 
Ghiarma (ap. 33): „Bine că ați 
venit! Așa e ! Nu avem deloc 
apă caldă. Măcar o dată pe 
săptămînă dc-ar fi și tot ar 
fi bine". Urcăm la etajul 9. 
Pe parcurs ni se confirmă și 
o altă observație cuprinsă în 
scrisorile primite : la mai mul
te nivele (în fața apartamen
telor nr. 30, 39, 45, 51 și 63) 
ard becurile, ziua în amiaza

marc ! Locul tuturor comuta
toarelor de pe holurile etaje
lor a fost luat de... orificii 
deschise, cu capete de fire 
ieșite în afară. Cine le-a dis
trus ? Nu se știe... Sunăm la 
apartamentele nr. 55, 56 și 57. 
Nu ne răspunde nimeni. In 
sfîrșit. la apartamentul nr. 59, 
ne întîmpină locatarul Ion 
Popa, miner la E. M. Dîlja. 
S-a mutat aici în 25 decem
brie anul trecut. De atunci și 
pînă acum : „apă caldă n-am 
văzut ; apă rece avem doar 
de 2—3 ori pc săptămînă, mai 
mult sîmbătă : caloriferul doar 
un pic dimineața e călduț. 
Cînd am reclamat la centrală, 
am primit căldură, dar 
n-avem timp să mergem me
reu cu jalbe și rugăminți”. 
Tînăra familie de la ap. 58 
(Victor Sandu) nu a stat în

V. TEODORESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

săptămînii trecute, o 
consfătuire cu secreta
rii organizațiilor de 
partid din exploatare. 
S-a dezbătut tema: 
„Căi și mijloace efi
ciente pentru creșterea 
rolului conducător al 
organizațiilor de partid 
în activitatea econo
mică și social-politicâ”.

Propunerile deosebit 
de interesante făcute 
de participant! au fost 
înregistrate pe bandă 
«le magnetofon. Ele do
vedesc că asemenea 
intilniri sînt deosebit 
de fructuoase și duc la 
îmbunătățirea conti
nuă a muncii de 
partid.

mArțișoare. 
mArțișoare...

Au sosit mărțișoa- 
rele! „Simbolurile 
primăverii" — de fe
lurite tipuri, mărimi.

culori și... prețuri — 
își așteaptă cumpără
torii în toate maga
zinele de specialitate 
ale I.C.S. Mărfuri in
dustriale. După cum 
aflăm de la serviciul 
comercial al între
prinderii. în magazi
nele rețelei există nu 
mai puțin de 120 000 
mărțișoare, în aproxi
mativ 100 sortimente.

ARTICOLE 
DE PRIMĂVARA

In rețeaua magazine
lor de confecții ale 
I.C.S. Mărfuri indus
triale Petroșani a in
trat — in întîmpina- 
rea sezonului primă
verii — o variantă ga
mă de pantaloni: plu- 
șcord. bluesjeans, ter- 
cot, doc, jerse. stofă, 
lungi sau scurți, pen
tru femei șl fete, băr
bați, adolescenți șj

copii. Aproximativ 
3 000 perechi de panta
loni au fost livrați 
magazinelor.

NOU OBIECT 
CASNIC

In cadrul secției de 
mecanică fină a Coope
rativei „Deservirea" 
din Lupeni a fost rea
lizat un nou obiect 
casnic denumit „ARO- 
GRĂTAR". Este vorba 
do un nou obiect utili
zat la prepararea mult 
apreciatelor grătare 
„Arogrătarul" oferă a- 
vantajul că reține fu
mul și mirosul degaja
te în timpul preparării. 
EI poate fi procurat 
prin magazinul dc 
prezentare al coopera
tivei, situat în strada 
6 August din localita
te.

LA CERCUL 
DE MUZICA

De peste un deceniu, 
Ia cercul dc muzică 
din cadru] clubului 
sindicatelor Lupeni, 
sub îndrumarea in
structorului Iorgu Ciu- 
ciu. grupuri de tineri 
în vîrstă de 10—17 ani 
învață să descifreze 
notele muzicale și cla
viatura acordeonuluL 
Mulți dintre elevii răb
dătorului instructor au 
devenit membri ai for
mațiilor de muzică u- 
șoară și populară. Din
tre cei care frecventea
ză cercul în acest an 
se remarcă îndeosebi 
Fânel Boca, Adrian 
Dudâu și Tiberiu Go- 
lumban.
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GAZETELE DE PERETE FIȘIER ECONOMIC
forme vii, eficiente a!e muncii politice de masă

ÎN SPRIJINUL PRODUCȚIEI
însemnări pe marginea unui schimb de experiență

Exigențe față de conținutul și prezentarea Noutatea

atractivă a
mereu prezentă

Stimularea gîndirii 
tehnice creatoare

Constituire® organizată la E. M. Petri
la pe tema „Gazetele de perete și satirice 
— mijloace importante ale muncii politice 
de masă in sprijinul realizării 
dc producție" — a constituit un 
revitalizaro a agitației vizuale, 
ralizare a formelor prin care s 
prima, în mod operativ, direct, 
critice și .atitudinea intransigentă față de 
fenomenele negative care frîneazâ pe alo
curi. realizarea sarcinilor economice. Re
unind într-o atmosferă laborioasa, crea
toare. factorii politico-educaționali din 
cadrul exploatărilor miniere și ai altor u- 
nități economice din Valea Jiului, consfă
tuirea s-a remarcat printr-o pronunțată 
confruntare de opinii privind locul și ro
lul gazetelor de perete și satirice în con
textul celorlalte forme și mijloace ale 
muncii politic»? de masă. Organizarea 
consfătuirii la E. M. Petrila a fost deter
minată de rezultatele obținute dc comisia 
dc propagandă de la această unitate In 
domeniul agitației vizuale, dc succesele în
registrate cu prilejul unor concursuri 
intre gazetele de perele și satirice.

Participanții la consfătuire au ascultat, 
pentru început, patru informări prezentate 
dc tovarășii Tiberiu Svoboda (E. M. Petri
la). Dumitru Zamora (E. M. Uricani). Ion 
Sichitiu (E. M. Aninoasa). Mircea Suba 
(E. M. Lupeni) care au scos în evidență 
rolul important al gazetelor dc perete și 
satirice ca mijloace de influențare a con
științei salariaților. dc informare operati
vă a cititorilor, oferindu-le posibilitatea 
de a cunoaște faptele dc muncă petrecute 
în cadrul întregii exploatări. A reținut 
mai mult atenția, informarea despre preo
cupările colectivului gazete! de perete 
..Minerul" dc la E. M. Petrila, care con
stituie un exemplu dc operativitate și efi
ciență în tratarea problemelor de produc
ție ale minei. In aceeași măsură gazeta 
satirică ..Piconul", de la aceeași exploa
tare, contribuie activ la îndreptarea unor 
lipsuri din activitatea colectivului.

In cuvîntul participantilor la consfătui
re s-au făcut numeroase referiri la modul 
de prezentare și conținutul caricaturilor 
ca si la necesitatea dc a se urmări în 
permanență efectul articolelor și caricatu
rilor după publicarea lor. Colegiul de re
dacție de la E. M. Paroșeni — a arătat in
ginerul Stelian Vintilescu — utilizează

sarcinilor 
prilej dc 
de geno- 

e pot ex- 
opiniilc

re;

forme noi In prezentarea aspectelor pozi
tive și negative, aplică simboluri sugesti
ve (rachetă, melc ele.) pentru fiecare sec
tor. in funcție de realizările obținute. 
Multi vorbitori, printre care Ion Uifâlea- 
nu, Avram Mic», Petru Găină ș. a. s-au 
referit la cerința operativității în prezen
tarea faptelor și folosirea caricaturii În
deosebi cind colegiul de redacție iși pro
pune să contribuie la combaterea absen
țelor nemotivate. Nu trebuie sâ scoatem 
ediții de dragul lor. să ținem la festivism 
— preciza Eugen Strikberger — ci să 
avem întotdeauna In vedere cerințele con
crete. politico-educative ale agitației.

Concluzionînd pe marginea consfătuirii, 
tovarășul Dumitru Floca, activist al co
mitetului județean dc partid, a subliniat 
că la exploatările miniere din Valea Jiu
lui s-au obținut rezultate bune în munca 
dc propagandă și agitație. Gazetele dc 
perete și satirice își aduc Lot mai mult 
contribuția in mobilizarea brigăzilor la 
realizarea planului. Totuși, incă nu s-au 
realizat acele „punți intime" alo muncii 
politice de masă care trebuie să facă le
gătura cu oamenii. Există multe rețineri 
în abordarea faptelor și mai ales in folo
sirea criticii. Din această cauză răinin 
foarte multe aspecte negative trecute cu 
vederea, ncsancționatc. Exemplul bun 
oferit de comisia de propagandă dc la 
E. M. Petrila trebuie urmat și de celelal
te comisii dc la exploatările miniere. Aici, 
la Petrila. există o conlucrare strînsâ în
tre toți factorii de conducere la toate ni
velele, fapt care asigură succesul gazete
lor în rîndul cititorilor. De asemenea, a 
arătat vorbitorul, trebuie să se manifeste 
mai multă exigență în privința calității, 
conținutului, a formelor și mijloacelor do 
prezentare a gazetelor. Agitația vizuală 
trebuie să stea mereu in actualitatea sec
toarelor, să fie în permanență un factor 
mobilizator, să militeze mai mult și mai 
convingător pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor de plan. In felul acesta orga
nele și organizațiile dc partid din cadrul 
exploatărilor miniere vor contribui mai 
eficient la înlăturarea neajunsurilor ce se 
mai întîlnosc în organizarea producției și 
a muncii, la continua îmbunătățire a ac
tivității de producție.

în colectivele dc redacție ale 
gazetelor de perete din cadrul 
exploatărilor miniere sînt cu
prinși membri ai comitetelor 
de partid, de sindicat și 
U.T.C.. ai comitetelor oameni
lor muncii, muncitori, 
cieni și ingineri din 
sectoare de activitate,

tehni- 
diferite

Avînd

sau a treia zi la comitelui dc 
partid cerindu-și scuze pentru 
faptele lor. solicitind să fie ri
dicată caricatura de la gazetă 
și angajîndusc ca nu vor mai 
săvirși asemenea fapte. Așa a 
fost cazul minerului Petru Tă. 
tar care a avut atitudini ne
principiale față de ortacii săi, 
a lui Constantin Negru, Petru 
Tudor, Elisabeta Ami, cri
ticați pentru diferite abateri.

reale aptitudini gazetărești, 
fiind pasionați în tot ceea ce 
fac. membrii colectivelor

Una din condițiile asigură
rii unul înalt grnd de eficien
tă tehnologiilor tot mai mo
derni introduse în subteran o 
constituie îmbunătățirea nive
lului de pregătire profesiona
lă a cadrelor tehnico-inginc- 
rești și muncitorești. Pe aceas
tă linie se înscrie și simpozio
nul desfășurat in cadrul minei 
Uricani cu tema „Aplicarea 
tehnologiilor noi in lucrările 
miniere, prin folosirea utilaje
lor cu acționare pneumatică și 
hidraulica". In cadrul primei 
părți a simpozionului, directo
rul tehnic adjunct cu proble
me dc dezvoltare, ing. Anton 
Bacu a prezentat o expunere, 
susținută de un bogat mate
ria) ilustrat, axată pe tematica 
menționată, cu referiri la po
sibilitățile concrete de 'îmbu
nătățire a tehnologiilor de lu
cru din cadrul minei Uricani, 
îndeosebi in domeniul perfo
rării și mecanizării complexe 
a lucrărilor de deschideri și 
pregătire. De asemenea prin 
intermediul unor proiecții de 
diapozitive, au fost prezentate 
aspecte ale fabricației de uti
laj minier din cadrul unor fir-

ine specializate din străinăta
te.

Cei prezenți la simpozion — 
ingineri, tehnicieni, maiștri, 
mineri șefi de brigadă electri
cieni și lăcătuși — au făcut 
cu acest prilej un amplu 
schimb do experiență privind 
posibilitățile existente in di
recția introducerii de noi uti
laje în subteran, a îmbunătă
țirii condițiilor de exploatare 
a acestora în vederea crește
rii productivității muncii și a 
impulsionării ritmului de exe
cuție a viitoarelor capacități 
de producție ale minei.

Simpozionul, căruia 
organizare, participarea 
meroasă. tematica de intere 
major i-au asigurat o reușită 
deplină, se înscrie in șirul de 
acțiuni inițiate dc comisia in
ginerilor șl tehnicienilor din 
cadrul minei Uricani a cărei 
activitate este orientată in di
recția creșterii ponderii mun
cii dc concepție tehnică in so
luționarea problemelor tehno
logice complexe ale întreprin
derii.

llie COANDRAȘ
E. M. Uricani

Preocupări perseverente pentru 
instruirea noilor angajați

H. CORNEL

Caricatura — o modalita
te de expresie cu multă a- 
derentu la public...

J
O cerință permanentă

Sondarea, cunoașterea 
vieții colectivului

...mai ales cînd este reali
zată cu gust ca aceste două 
instantanee de la mina Vul
can.

In ultimii ani gazeta de pe
rete „Minerul" de la E.M. Pe
trila a apărut cu multe ediții. 
Cercetindu-le observăm de la 
început eforturile pentru abor
darea unor tematici majore, 
de actualitate, cu un bogat 
conținut de idei și fapte. Enu
merarea cîtorva este conclu
dentă in acest sens : „îmbună
tățirea activității dc trans
port", „Să închidem robinetele 
risipei", „O mișcare care nu 
mișcă", „îmbunătățirea calită
ții cărbunelui", „Stop risipei 
de energie și dc combustibil", 
..Să îndeplinim exemplar sar
cinile economice' pe anul 
1974", „Sectorul V poate rea
liza ritmic sarcinile de plan" 
și altele.

Multe din aceste ediții au 
fost realizate pe baza unor 
raiduri-anchetă. prin testarea 
și imprimarea pe bandă de 
magnetofon a opiniilor factori, 
lor răspunzători, chemați să 
contribuie la soluționarea nea
junsurilor.

Prin modul de abordare a 
tematicii și caracterul concret 
al articolelor care au vizat 
deopotrivă experiența pozitivă 
dar și neajunsurile, gazeta 
noastră de perete se bucură de 
o bună reputație în cadrul ex
ploatării.

Alături de gazeta „Minerul" 
care contribuie la impulsiona
rea activității economice, și 
gazeta satirică „Piconul" s-a 
impus ca o formă eficientă în 
educarea salariaților prin cri
ticarea fenomenelor negative 
din activitatea unor colective 
de muncă. Trebuie să subli
niem faptul că în colegiul -ie

redacție al „Piconului" avem 
graficieni șl textieri talentați, 
care știu să prindă in... vîrful 
ascuțit al creionului tot ce este 
negativ în activitatea econo
mică, in comportamentul sala
riaților certați cu normele eti
cii socialiste.

In majoritatea situațiilor, a- 
gitatoril comentează cu sala
riații, faptele prezentate la 
gazeta satirică, arâtînd conse
cințele ce decurg din ele atit 
pentru persoana respectivă cit 
și pentru colectivul de muncâ.

Dacă in activitatea celor 
două gazete de la mina Petri
la s-au înregistrat numeroase 
succese privind traducerea în 
viață a hotărârilor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiem
brie 1971. trebuie să rccunouș- 
tem că au existat și unele lip
suri. Nu întotdeauna am ur
mărit răspunsurile la semna
lele critice ale gazetei, unele 
caricaturi au fost expuse prea 
mult timp pierzindu-și în a- 
cest fol noutatea, efectul, iar, 
uneori, nu am fost suficient de 
operativi in prezentarea fapte
lor.

Comisia de propagandă a 
comitetului de partid al E.M. 
Petrila consideră de datoria sa 
să îndrume și în viitor cu mai 
marc răspundere colegiile de 
redacție ale celor două gazete 
de perete, spre intervenții uti
le și eficiente in mobilizarea 
colectivelor ]a realizarea sar
cinilor de plan.

redacție, sesizează oportun tot 
ce este nou și merită să fie 
popularizat din viața sectoare
lor și a brigăzilor de mineri. 
Iată cîteva exemple :

0 Pentru tratarea proble
melor intr-o formă cit mai in
teresantă și atractivă colegiul 
dc redacție al gazetei de pere
te „Minerul" dc la E.M. Petri
la a abandonat edițiile „clasi
ce" bazate pe publicarea arti
colelor redactate pe foi mici 
care nu și-au dovedit eficiența. 
In prezent se redactează edi
ții de format mare care tratea
ză o singură problemă, abor
dată din diferite unghiuri de 
vedere. Prin această metodă 
de prezentare se reușește dez
baterea problemelor în pro
funzime, cu participarea mal 
multor factori.In același timp, 
s-a renunțat la articolele scri
se la mașină. Edițiile sînt rea
lizate flecare într-un stil șl o 
grafică plăcută care atrage ci
titorii.

© La gazeta satirică ..Pico
nul", de la aceeași mină, fie
care caricatură este însoțită 
de versuri incisive, cu adresă 
precisă. Majoritatea celor cri
ticați s-au prezentat a

© Colectivul de redacție al 
gazetei de perete dc la mina 
Aninoasa manifestă o atenție 
deosebită față de noii angajați. 
In articolele publicate se tra
tează atitudinea șefilor de bri
gadă în raporturile cu subal
ternii. sînt criticate cu princi
pialitate abaterile săvîrșite. In 
același timp, activitatea gaze
tei dc perete se îmbină cu cea 
a „Televizorului" și a stației 
de amplificare, care transmit 
aspecte din cronica întrecerii 
socialiste, preluind și populari- 
zînd materialele expuse la ga
zeta de perete.

© Iată cîteva aspecte nega
tive prinse în vîrful „Piconu
lui" : sectorul IV al E.M. Pe
trila ..La talcioc — Ce lipseș- 
tc-n subteran lemnul, trans
portul și- tov. ing. Grâjdan !“ 
Sectorul III — „Consecințe" j 
Ion Spătarii a provocat ex
plozia unei baterii care l-a ac
cidentat grav pe muncitorul 
Carol Csiszer ; „Atitudini" : 
paznicul Iosif Micloș de la 
poarta nr. 1 a fost găsit în 
stare dc ebrietate în timpul 
serviciului. Așa înțelege să-și 
facă datoria ?

Pe zi ce trece, calificarea 
superioară este considerată ca 
un factor important dc creș
tere a productivității și a gra
dului de securitate a muncii. 
In aceste condiții apar intru 
totul justificate preocupările 
actuale de a se asigura viitoa
relor cadre ale unităților mi
niere din Valea Jiului o pre
gătire cit mai bună incă din 
perioada efectuării instructa
jului care precede intrarea 
noilor angajați în subteran.

Existența celor două centre 
de instruire specializate pe 
lingă minele Dîlja și Vulcan 
și continua îmbunătățire a 
conținutului procesului de in
struire, constituie premise im
portante ale viitoarei integrări 
profesionale a noilor salariați.

In sălile spațioase ale cen
trului de instruire de la Dîlja 
sînt expuse machete sugestive 
reprezentând ansamblul lucră
rilor de deschidere, pregătire 
și exploatare a stratelor groa
se si subțiri dc înclinare mare. 
Alături de aceste machete su
gestive realizate în condiții 
calitative deosebite sînt expu- 

perforatoare, ventilatoare.

unelte 
niere, 
dă pe 
cli care toate la un loc contri
buie la inițierea rapidă a noi
lor angajați în specificul mun
cii din subteran.

specifice industriei mi- 
materiale de propagan- 
linie dc protecția mun-

Horațiu BORCA,
E. M. Petrila

Lucrări aeriene la între
ținerea liniei electrificate în 
stația C.F.R. Petroșani.

I

Cel mai scurt drum

se

Aproape zilnic (uneori chiar 
de două ori pe zi) unul (sau 
mai multe) autocamioane din 
dotarea Centrului de legume șl 
iructe din Petroșani, face cile 
o cursă de agrement, de genul 
celor intitulate „să ne cunoaș
tem localitatea, la volan", ta
tă cum, și in ce împrejurări:

GARAJUL acestor autove
hicule se află in extremitatea 
nordică a orașului, la capătul 
străzii Clementei. DEPOZITUL 
DE BENZINĂ care deservește 
autocamioanele este situat in 
partea opusă, la cealaltă exlre-

a

(Urmare din pag. 1)

unor neajunsuri ivite în ulti
mul timp, cărora li s-au cău
tat, și in parte găsit, soluțiile 
chiar In timpul dezbaterilor, 
sesizarea unor lipsuri din alte 
domenii declt cel strict econo
mic, luate imediat în atenți^ 
comitetului. Pe acest plan au 
fost evidențiate din nou cu
noașterea profundă a stării 
producției de către salariați 
în fazele ei multiple și di
verse, experiența izvorî tă din 
această cunoaștere, capacita
tea de gindire ca inestimabile 
bunuri de preț ale oricărui 
colectiv de muncă. Participan- 
ții la dezbateri au ridicat in 
fața comitetului oamenilor 
muncii o seamă de probleme, 
ințeleglnd că nu așteaptă ca 
rezolvarea lor să vină de la 
sine, ci exprimîndu-și hotări- 
rea de a le rezolva. Așa se 
explică numeroasele angaja
mente asumate pe loc, de vor
bitori, numeroasele chemări 
la întrecere lansate „pe plan 
intern'1, între brigăzile și sec
toarele minei. Cu fiecare vor
bitor care a urcat la pupi
trul dezbaterilor, comitetul 
oamenilor muncii a eîștigat 
un plus de competență in re- 
Fx/lvarea problemelor minei,

Succese predominante
(Urmare din pag. 1)

Din partea conducerilor teh
nice ale celor două mine exis
tă asigurări ferme că în ulti
ma decadă a lunii se vor recu
pera restanțele iar planul va 
fi realizat în bune condițiuni. 
Rezultatele ultimei zile susțin 
aceste afirmații, însă indică și 
disponibilități organizatorice 
și de mobilizare care vor tre
bui valorificate integral.

Prin traducerea în viață a 
uneia din cerințele exprese ale

Tiberlu SVOBODA, 
responsabil al comisiei de 

propagandă a comitetului de 
partid E.M. Petrila

Răspundere, angajare,
iar adunarea generală, colecti
vul acestei exploatări miniere 
cu o bogată tradiție, a înregis
trat un plus de câștig pe calea 
«dineirii, a aplicării creatoare 
a principiului muncii și con
ducerii colective.

Dar, iată pe scurt, cîteva 
din preocupările minei, cîteva 
din problemele luate în dezba
tere. Primul vorbitor, minerul 
șef de brigadă Vasile Rușito- 
ru s-a referit la necesitatea 
îmbunătățirii aprovizionării 
cu piese de schimb și cu 
lemn de calitate corespunză
toare. Sînt două probleme 
majore, în jurul cărora se 
discută mult. Dar vorbitorul 
a înțeles să sesizeze și alte 
aspecte, propunînd dotarea 
minei cu mai multe prese 
pentru îndreptarea armături
lor TH și recuperarea lor, în 
scopul economisirii lemnului. 
Minerii Ioan Sălăjan, Ion 
Gîrea, Petre Constantin, Emil 
Kopandi, mecanicul Anton 
Duban au adus in discuție, 
riad pe rlnd, probleme ale 
necesității creșterii dotării 
minei cu noi utilaje și insta- 
kiță de susțtaer®, dar și ale

răspunderii și grijii față de 
aceste utilaje, ale datoriei de 
a le exploata corespunzător. 
Au fost, de asemenea, relevate 
cerințele înlocuirii unor utila
je cu o vădită uzură morală, 
ale organizării de schimburi 
de experiență cu minele care 
au obținut rezultate bune în 
introducerea și folosirea de 
utilaje noi și altele. Inginerii 
Mircea Popescu, Grigore Po
pescu, Nicolae Râspopa, 
Gheorghe Modoi, șefi de sec
toare productive, Iureș Stan, 
inginer șef cu investițiile, au 
arătat că sînt imperios nece
sare întărirea disciplinei la 
locurile de muncă, folosirea 
timpului de lucru cu maxi
mum de eficiență, subliniind 
că. în egală măsură cu creș
terea dotării, pe aceste căi se 
poate obține sporirea produc
tivității muncii în abataje, a 
vitezelor de avansare 
crările miniere

Din dezbateri au 
multe probleme în 
cărora comitetul va trebui să 
acționeze cu toată fermitatea 
și exigența. Astfel, s-a arătat 
câ, în prezent, activitatea de

la lu-

reieșit 
direcția

milate a orașului, undeva lie 
strada Slâtinoara Dlmmeqiu 
inainle de a pleca in cursă (și 
uneori, mai către prlnz) condu
cătorii auto sc sfătuiesc cam 
așa: „Ia să mergem pină
depozitul nostru, să vedem da
că are sau nu. benzina" Si, ia- 
lă-i la drum.

Nu o singură dată s-a intim- 
Plat ca depozitul despre care e 
vorba (tot al C.L.F.) să nu dis
pună de benzină. Cuminți, șo
ferii s-au intors Înapoi, cu ul
timii stropi de carburanți in re
zervor, așteptind ptriâ a doua 
zi. S-au intors, deci, la garai, 
dar nu lărâ a înregistra o nead- 
misâ risipă de benzină cu pri
lejul inutilelor curse. dus-in- 
tors, intre garaj și de.oozit Si 
distanta pe care se petrece mi
cul agrement (cca. î-4 km) nu 
e deloc de neglijat...

Intr-o anumită măsuru. pen
tru această stare de lucruri ar 
li de vină șoferii. pentru ca nu 
se informează in prem'abd a- 
supra bunului meis al aprovi
zionării depozitului. Ar mai ti 
de vină și depozitul, pentru ca 
nu se îngrijește să-i prevină 
pe șoleri in cazul epuizării sto
cului de benzină. Dar nu-l pu
tem omite, nicidecum de pe lis
ta v inovaților pe cei „princi
pali" : conducerea unității, res
ponsabilii cu transportul, cu a- 
provizionarea, care au găsit o 
modalitate atit de puțin practi
că, și deloc economică, de or
ganizare a distribuirii benzinei 
și alimentării autovehiculelor 
pe această distanță Intre o ex
tremitate (sudică) la alia (nor
dică) a orașului.

Cumva, totuși să recunoaș
tem, situația ar putea ii și mai 
dificilă. După cum știm intre 
nord șl sud „distanta" e mult 
mai mare, iar C.L.F. a ales, pe 
această distantă, un segment 
destul de scurt...

activității tehnico-productive 
din acest an — impulsionarea 
ritmului de execuție a lucră
rilor de pregătire și prin asi
gurarea caracterului previzio
nal indispensabil activității de 
coordonare tehnică, vor trebui 
create capacități de producție 
de rezervă astfel încît linia 
dc front să înceteze să mai fie 
o problemă care să influențeze 
negativ ritmicitatea producției 
de cărbune.

Pășind în ultima decadă a 
lunii februarie, colectivele de 
oameni ai muncii de la minele 
Văii Jiului trebuie să desfă
șoare o activitate susținu'â în 
vederea recuperării urgen’e a 
restanțelor care mai există prin 
generalizarea rezultatelor bune 
de pînă acum, astfel încît bi
lanțul de sfîrșît de lună să 
consemneze realizări dintre 
cele mai bune sub asDect can
titativ și. calitativ. Adică, re
zultate pe măsura adevăratu
lui potential uman și tehnic 
disDnnibil în cadrul tuturor 
unităților miniere din bazin !

participare
reparații și revizii se desfă
șoară în condiții mai bune 
față de anul trecut, benefici
ind de cele două zile la sfîrșit 
de săptămînă cînd lăcătușii, 
mecanicii, electricienii pot 
lucra nestingheriți cu utilaje
le. Dar, paradoxal, numărul dc 
defecțiuni se menține ridicat. 
Se produc defecțiuni chiar ime
diat după cele două zile con
sacrate reviziei șj reparațiilor. 
Pe un alt plan s-a arătat că 
sectoarele, care au abandonat 
metoda de organizare a pro
ducției abatajelor frontale cu 
ajutorul ciclogramei nu mai 
obțin rezultatele de altă dată. 
Singurul sector care lucrează 
după ciclogramg — sectorul 
IV — înregistrează și rezul
tate superioare. în ce privește 
aprovizionarea locurilor de 
muncă cu piese de schimb, 
lemn, s-a constatat că punc
tele special amenajate în sub
teran. în acest scop, nu sînt 
bine gospodărite. Lucrătorii 
care răspund de aceste mici 
„depozite" nu cunosc stocurile, 
consumurile de materiale pen
tru a asigura împrospătarea

Dorință de afirmare, hotărîre unanimă

creatoare
lor permanentă. Discuții vii 
s-au purtat și pe alte teme : 
lucrările miniere sînt Însoțite 
(după recepție) de multe in
tervenții și remedieri; rapor
tate la volumul producției și 
al rambleului (ianuarie 1974. 
față de ianuarie 1972) și la do
tarea ce a intervenit în aceas
tă perioadă, consumurile spo- 
eifice nu au înregistrat scă
derea scontată, in parte au 
crescut chiar. De aici izvo
răsc sarcini majore în fața 
comitetului oamenilor muncii, 
a conducerii operative, dar și 
in fața sectoarelor, brigăzilor, 
a fiecărui salariat de a depu
ne eforturi tot mai susținute 
pentru desfășurarea unei acti
vități calitativ superioare, e- 
ficiente.

In cadrul dezbaterilor s-au 
făcut referiri și la climatul 
de muncă ce trebuie să dom
nească în rlndul salariaților, 
la cerințele respectării nor
melor eticii socialiste, ale e- 
ducării salariaților. Tovarășii 
Dumitru Leoveanu, președin
tele unei comisii de judecată 
și inginerul Tltus Costache pre
ședintele consiliului de control

muncitoresc, au reliefat unele 
lacune ce există în activita
tea conducătorilor locurilor de 
muncă, subliniind imperativul 
ca flecare conducător să-și 

* oxcrcite nu numai prerogati
vele de conducător tehnic sau 
administrativ, ci și pe ace
lea. de covîrșitoare impor
tanță, ale conducătorului po
litic, ale educatorului.

Aminteam la începutul a- 
cestor rinduri de faptul că în 
cadrul dezbaterilor s-au asu
mat numeroase angajamente, 
s-au lansat însuflețite chemări 
la întrecere intre sectoare sau 
brigăzi. Pe baza acestor an
gajamente, răspunsul minei 
Lupeni lu chemarea la între
cere lansată de mina Vulcan, 
a fost îmbunătățit. Răspun
derea cu care șefii de brigadă 
și do sectoare au anunțat a- 
dunării hotărîrile colectivelor 
ce le conduc de a-și suplimen
ta angajamentele inițiale, ca 
și întreaga lor participare la 
dezbaterea și soluționarea 
problemelor minei sînt prime
le garanții ale realizării exem
plare a angajamentelor. Și, 
nu numai atit, ci mai ales 
ale realizării unei producții 
de cărbune tot mai sporite, pe 
măsura cerințelor actualei 
etape, pe măsura bogatei tra
diții de muncă a colectivului.

Participarea activă a repre
zentanților salariaților la lu
crările adunării generale ce a 
avut loc de curind la E.M. Pa- 
roșeni a conferit acesteia un 
caracter viu. dinamic.

Din discuțiile purtate de nu
meroși participanți a reieșit 
că o bună parte din neajun
surile și greutățile cu care 
mina a fost confruntată in a 
doua parte a anului 1973 au 
fost eliminate sau sint în curs 
de rezolvare. Nu se mai ridi
că probleme ea : lipsa de pre
viziune a conducerii sectoare
lor, necorelarea între ieșirea 
unor abataje și intrarea in 
funcțiune calitatea nesatisfă
cătoare a reparațiilor electro
mecanice și asigurarea unui 
control eficient din partea fac
torilor responsabili la toate 
nivelele. Se pune in mai mică 
măsură problema slabei orga
nizări a lucrului la front, a 
stării de disciplină nesatisfă
cătoare și a respectării timpu
lui de muncă șl a tehnologiilor 
de lucru. Este în curs de re
zolvare și asigurarea funcțio
nării continue a funicularului 
de steril, folosirea rațională a 
utilajelor din dotare, întreți
nerea lucrărilor miniere, cu
rățirea vagonetelor.

Discuțiile au fost axate pe 
soluționarea problemelor de 
perspectivă. Vorbitorii au in
sistat, mai ales, pentru extin
derea acordului global la toate 
genurile de lucrări (Andrei 
Șandor. șef de brigadă la pre
gătiri), realizarea planului a- 
nual de investiții în trei tri
mestre (ing. Ioan Beserman. 
șeful sectorului de investiții), 
orientarea lucrărilor de pre
gătiri în blocul VI stratul 15 
(Nicolae Brutu, șef brigadă la 
abataje), mărirea vitezelor de 
avansare la lucrările de pre-

gâtiri prin introducerea meca
nizării la tăiere și Încărcare 
(ing. Gheorghe Marchiș. șef 
sector II), pregătirea și echi
parea din timp a abatajelor ce 
urmează să intre în producție 
(Ioan Demeter, șef de brigadă 
la abataj), folosirea rațională 
șl întreținerea corespunzătoa
re a complexelor de tăiere și 
susținere mecanizată (Vasile 
Băncilă. șef brigadă la abata
je), extinderea fluxului de 
transport continuu pe benzi 
cu covor de cauciuc (Ștefan 
Pavlovschi. șef echipă mon
taj). Alți vorbitori, ca șefii de 
brigadă Vasile Cerceja, A- 
lexandru Laszlo, maistrul Ni- 
colae Bunea. artifierul Grigo- 
re Dumitrașcu sau inginerii 
Traian Avramescu și loan Va- 
silescu au ridicat în fața adu
nării problema economisirii de 
materiale, energie electrică, 
termică și pneumatică, si ne
cesitatea îmbunătățirii calită
ții lucrărilor miniere. Tov. A- 
lexandru Cernita, inginer șef 
mecanic, remarca faptul că se 
acordă o atenție sporită la 
toate nivelele, organizării lu
crului ]a abataje, lucrărilor de 
deschideri și pregătiri dar 
mai puțin ne-am preocupat de 
organizarea activității efecti
velor de regie care reprezintă 
73 la sută din salariații unită
ții. Vorbitorul a propus și s-a 
angajat să extindă munca în 
acord global și la această ca
tegorie de salariați.

Angajamentele asumate, a- 
naliza responsabilă a proble
melor abordate dovedesc do
rința de afirmare a colectivu
lui minei Paroșcni și mai ales 
optimismul și climatul sănătos 
de muncă ce s-a statornicit în 
ultima perioadă la această li
ni ta tc.

Dorin GHEJA
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Preocupări, inițiative, acțiuni
• DETAȘAMENTUL CLA

SEI A V-A de la Școala ge
nerala nr. 6 Petri la — coman
dant instructor Rozalia Filtpi- 
ni — a organizat o emoționan
tă întâlnire cu un fost pionier, 
din prima generație. Invitata, 
comandanta unității Victoria 
Tolomei a vorbit despre prin
cipalele momente ale mișcă
rii pionierești, desure felul 
cum a fost primită în organi
zație șj mai ales despre ata
șamentul comuniștilor față de 
pionierii care au avut ferici
rea să poarte primii cravata 
roșie. Pionierii au prezentat în 
semn de omagiu un bogat 
program artistic.
• ÎN VEDEREA ÎNDRU

MĂRII PIONIERILOR $1 U-

Să sporească și mai mult funcția 
educativă a atelierului școală

(Urmare din pag. 1)

de automatizări de la 
?. U. M. P. Același lucru 
putem să-l facem în atelierele 
electromecanice de la exploa
tările miniere" : Dumitru
Brînduu : „Execut finisarea la 
o ramă pentru masa labora
torul ut îmi place disciplina 
muncii care există în atelier, 
apreciez îndrumarea atentă și 
plină de grijă a tovarășului 
maistru instructor" : Elena 
Mitache: ^Practica în atelier 
este foarte necesară fiindcă 
ne’ajută să înțelegem mai bi
ne cunoștințele predate in o- 
rele de fizică" : Ion Lubynaș: 
..Atelierul este bine dotat cu 
utilaje și scule, fapt ce mă a- 
jută să-tini aleg o profesie le
gată direct de producție. Mă 
gîndesc' la electrotehn ică.“

Acestea sînt numai citeva 
din gândurile elevilor expri
mate aici în atelier, în zum
zetul pe care îl produc utila
jele și sculele acționate de ei.

Din convorbirea avută cu 
maistrul instructor am reținut 
că orele de practică în ate
lier sînt foarte bine plasate în 
orarul școlii fără ca desfășu- 

! rarea lor să afecteze celelalte 
/ discipline de învățământ. E- 
' xistă o colaborare strînsă în
tre școală și unitatea patro- 
natoare — E.M. Dîlja care a 
contribuit cu tot ce a fost ne
cesar pînâ acum la dotarea 
atelierului. Tovarășul Dumi
tru Opriș, directorul minei 
Dîlja. se preocupă îndeaproa
pe de activitatea ’ehnico-pro- 
ductivă. din școală. Vizitează 
periodic atelierul. îndrumă 
si ajută concret conducerea 
școlii la rezolvarea unor pro
bleme. Există, așadar, o legă
tură strînsă între acești fac
tori interesați în legarea tot 
mai strînsă a învâțâmîntului 
de producție.

Din cele observate în timpul 
orelor de practică din discu
țiile cu elevii, am reținut fap
tul că a fost eliminată mo
notonia care intervine în ore
le de practică atunci cînd e- 

TECIȘT1LOR spre meseria de 
miner, detașamentele claselor 
a VI l-a împreună cu organi
zația U.T C. de la Școala ge
nerala nr. 6 Petrila. au orga
nizat o întâlnire cu șeful de 
brigadă Constantin Alcxe. mi
ner fruntaș și cu ing. Tudor 
Petru, șeful sectorului IV de 
la E.M. Petrila. Invitații au 
răspuns cu căldură întrebări
lor puse de către pionieri, su
bliniind satisfacțiile muncii în 
domeniul minoritului in con
dițiile create de partidul și 
statul nostru.

Unitatea de pionieri de 
la Școala generală nr. 1 Vul
can a organizat o întâlnire cu 
tovarășul Iosif Cotoi membru 
de partid din ilegalitate care 

levilor li se oferă lucrări mi
nore, fără importanță, din care 
nu se pot alege cu prea multe 
lucruri și care nu slujesc unui 
scop major.

In treacăt amintim că a- 
nul trecut elevii acestei școli 
au executat’ în orele de prac
tică numai lucrări interesante 
și mai ales utile pe care le-au 
valorificat rcalizînd un venit 
de 60 000 lei din care s-au pro
curat apoi o parte din dotă
rile atelierului. Și în atelierul 
de croitorie-broderie s-au e- 
xecutat 12 perechi de costume 
naționale pentru formația de 
dansuri a școlii. Iată deci, o ce
rință a activității tehnico-pro- 
ductive pe care conducerea 
școlii, atelierul de practică în 
producție o respectă, transpu- 
nînd în . medul, cel. mai- con
cret în viață principiile care 
stau la baza educației prin 
muncă și pentru muncă a e- 
levilor.

Intrucît se întîlnesc și la a- 
ceastă școală anumite greutăți 
în privința aprovizionării cu 
materiale necesare (fier cor
nier și laminat', aparatură e- 
lectrotehnică ș.a.) considerăm 
necesar să se intervină la ni
vel de municipiu pentru so
luționarea problemelor legate 
de aprovizionarea atelierelor 
școală. In acest sens înainta
rea. prin inspectoratul școlar, 
a necesarului de materiale 
corespunzător planului de pro
ducție anual al școlilor din 
municipiu la organele com
petente credem că ar facilita 
rezolvarea în mod pozitiv a 
problemei. Rămîne ca această 
propunere făcută de maiștrii 
instructori să fie luată în aten
ție de forurile competente.

In felul acesta atelierele 
școală își vor realiza și mai 
bine funcția educativă vor de
veni o prezență și mai activă 
în viata școlilor din municipiu, 
contribuind direct la trans
punerea în viață a sar
cinii pe care partidul 
a pus-o în fața învăță
mântului nostru, legarea lui 
tot mai strînsă de producția 
materială. 

a vorbii pionierilor despre 
semnificația grevei de la Lu- 
poni. Pionierii an prezentat un 
bogat program artistic. Deta
șamentele claselor a lll-a A 

a lll-a B s-au intîlnil cu 
minerul pensionar Aton Cris- 
lea discuțiile purtîndu-se pe 
aceeași temă. S-a prezentai 
montajul literar muzical inti
tulai „PIONIERII RAPOR
TEAZĂ*.

< In cadrul acțiunii „SĂ 
CUNOAȘTEM PRIMELE DE
TAȘAMENTE DE PIONIERI" 
elevii clasei a Vl-a A de la 
Școala generală nr.l Petroșani 
s_au întâlnit cu tatăl unuia 
dintre colegi care a făcut e- 
moționante evocări din primii 
ani de existență ai organiza
ției pionierilor.

Detașamentul clasei a 
V-a A de la Școala generală 
nr. 1 Petroșani își continuă ac
țiunea „LUPENI '29 — LUPE- 
NI ’74". In acest sens s-a făcut 
o vizită la Muzeul mineritului 
pentru a cunoaște condițiile 
muncii din trecut și a culege 
cît mai multe date din istoria 
mineritului.

& Pionierii dc la Școala nr. 
1 Petrila folosesc stația de 
amplificare din școală pentru 
acțiunile dedicate principale
lor evenimente ale poporului 
român din anul acesta. In 
săplămîna aceasta, detașamen
tul clasei a V_a B a prezen
tat un montaj artistic și con
cursul „7 contra 7" pe t'cma 
..ROMÂNIA SOCIALISTĂ LA 
CEI 30 DE ANI AI SĂI".

0 La Școala generală nr. 5 
Petrila s-a deschis o EXPO

Noua noastră rubrică, inau
gurată astăzi, dorește să su
pună atenției opiniei publice 
aspecte din activitatea de e- 
ducație politică și moral-civi- 
că a pionierilor din Valea 
Jiului. Invităm cu acest prilej 
pionierii, comandanții-instruc
tori și cadrele didactice să ne 
scrie despre gindurile lor in 
preajma sărbătoririi celor 
25 de ani de la crearea Or
ganizației pionierilor.

ZIȚIE PERMANENTA DE DE
SENE cu următoarele ...ine: 
aspecte din trecutul sîngeros 
al României, patria noastră pe 
drumul construcției socialiste 
și aspecte din viața pionie
rească.

$ UNITATEA DE PIONIE
RI de la Școala generală nr. 3 
Petrila a invitai, sâmbăta tre
cută. pe ceferistul llie Mă- 
rioane și pe secretarul dc par
tid al organizației cartierului 
Cimpa, Simion Mogoș, în sco
pul cunoașterii unor aspecte 
din mișcarea muncitorească 
din Valea Jiului a realizărilor 
orașului Petrila în pragul ce
lei dc a XXX-a aniversări a 
Eliberării. Oaspeții au fost 
apoi spectatorii programului 
artistic prezentat de pionieri.

© In urmă cu doi ani. la 
Școala generală nr. 2 Petrila 
a luat ființă CERCUL MICI
LOR POMPIERI condus de 
pioniera Fibia Vereș, care a 
desfășurat dc atunci o bogată 
activitate teoretică și practi
că. Recent. în ziua de 18 fe
bruarie a avut loc o activitate 
practică la unitatea de pom
pieri militari din Petroșani. 
Aici au fost prezentate aspec
te ale vieții de pompier, s-au 
dat' răspunsuri la o serie dc 
întrebări interesante. De ase
menea, a fost executat un mic 
exercițiu de apărare contra 
incendiului, care a fost aplicat 
de pionierii membri ai cercu
lui. printre care s-au remarcat 
Ileana Tanațcu, Viorel An_ 
dreica, Gheorghe Boșcodeală 
și alții.

lnlr-un i ■, W mutarea ttft
(Urmare din pag. 1)

noua locuință dectt citeva 
zile. Aflăm dc la vecinul său 
că ..vor reveni Ia primăvară, 
cînd va fi cald". Maria Fcke- 
te, șefă bucătăreasă la canti
na minei Petrila (ap. 60) nu 
beneficiază deloc dc căldură. 
(..Cred că o ceva înfundat. 
La fe| și la 6|. Noi nu stăm 
aici deocamdată"). Aparta
mentul 57 nu c locuit. Cheia 
apartamentului nr. 63 i-a fost 
dată, de către locatarul aces
tuia. Emerich Balint, vecinu
lui loan Popa „ca să aeriseas
că pereții". Vizităm și acest 
apartament. Deocamdată nu 
poate fi locuit. Nici la ap. 66 
nu stă nimeni... Coborâm. 
Care e situația la etajele in
ferioare ? loan Cioloca, mi
ner la E. M. Dîlja (ap. 53) : 
„Numai patru elemenți ai 
caloriferului sînt calzi" ; Con
stantin Roman, sectorul Live- 
zeni al E. M. Dîlja : „Abia 
acum, pe la ora 13, a început 
să se încălzească caloriferul. 
Am copil mic, soția c gra
vidă. folosim reșoul" ; Gheor
ghe Vlăduț, E. M. Aninoasa 
(ap. 51') : „Cant vreo săptămi- 
nă, după ce a fost pc-aici ci
neva de la E.G.L., am dus-o 
bine cu căldura. In rest..." ; 
Vasilc Mafiei, E. M. Dîlja (ap. 
42) : „E anemic de lot calori
ferul ! în ce privește apa 
caldă, să nu mai vorbim" ; 
Vasilc Chichișan, E. M. Dîlja 
(ap. 45) : „Folosim baia comu
nală, ce să facem ? Nu-i pot 
prinde acasă — știți, eu am 
primit cartea de imobil să-i 
notez pe toți — pe locatari. 
Nu stau. E frig, n-au apă 
caldă". (Cercetînd „cartea", 
observăm intr-adevăr doar 3 
nume notate la apartamentele 
etajelor 9 și 10 !). De Ia so
ția președintelui comitetului 
de- locatari (Adrian Manciu. 
tot de la E. M. Dîlja) aflăm 
că acesta a intervenit do ne
numărate, ori — ultima oară 
„a mers pentru o mașină de 
zgură", necesară amenajării 
căii de acces — la Asociația 
locatarilor nr. 1 „dar nu s-a 
rezolvat nimic". Nu am mai 
amintit, dar absolut toți lo
catarii intervievați ne-au con
firmat cele deja aflate în le
gătură cu apa caldă, căldura

Utilajul din m lider al campionatului municipal de popice
Tn sfîrșit, după cinci etape 

calme și cu rezultate sconta
te. etapa a Vl-a ne-a adus 
citeva surprize, care deschid 
lupta pentru titlu și dc evita
re a ultimelor locuri. Astfel, 
echipa Utilajul, umbra fostu
lui lider Parîngul Lonea ob
ține o victorie în deplasare în 
fața echipei Minerul Vulcan 
cu 4 539 — 4 517 p.d. și două 
puncte prețioase in lupta pen
tru titlu.

Tînăra echipă a minerilor 
din Lupeni reușește un rezul
tat surpriză și mult așteptat, 
victorie asupra rutinatei dar 
inconstantei echipe Vîscoza 

și liftul. Prima parte a ..do
cumentației" e deci făcută. Să 
mergem mai departe. Să aflăm, 
de cc sînt reci unele calori
fere, de ce nu urcă și coboară 
liftul, ce se intimplă cu apa 
caldă ?

@ Constantin Bălăsan, șeful 
centralei nr. 8 : „Noi dăm căl
dură și acestui bloc turn ca și 
celorlalte...

— Și lotuși, oamenii recla
mă ! .

— Poate, cine știe, dar nu 
cred. Doar Ia ultimele două 
etaje sini ceva probleme...

@ Aron Bursescu, împu
ternicitul Asociației de loca
tari nr. i Aeroport : „Multe 
treburi nu merg la blocul 34. 
Apa rece abia urcă la eta
jele superioare. Am „încer
cat" apa caldă la un aparta
ment al etajului 1. N-a mers! 
E vorba dc o defecțiune de 
construcție. Trebuiau să fie 
instalate un hidrofor și un 
vas de expansiune deasupra, 
pe bloc. Dacă ar exista presi
une, n-atn avea probleme 
nici cu apa caldă nici cu ca
loriferele...

— Locatarii plătesc aceste 
servicii !

— Nu s-a calculat plată 
pentru apa caldă.

— încălzirea apartamente
lor. totuși, se plătește !

— Asta da. N-avem ce 
face ! Nu noi sîntem de vină. 
Eu n-am văzut bloc turn fără 
hidrofor. Pe noi nu ne întrea
bă nimeni. N-am fost chemat 
la recepționarea acestui 
bloc..."

@ Stanislav Laig, șeful 
compartimentului spațiu lo

Ce se poale spune in concluzie ? înțelegem nemulțumi
rile oamenilor, ale locatarilor blocului 34. Sîntem de acord 
câ orice răbdare arc limite. Dar, dală fiind conjunctura 
specială in care a fost pus provizoriu in funcțiune blocul 
„cu pricina", in momentul de față nu pulem oferi locatari
lor care ne-au solicitat intervenția, o altă „satisfacție" in 
afara aceleia desprinsă din promisiunea tovarășului Emilian 
Tomulescu. Din nou vom apela la răbdare ? Da. Altă calc 
nu există. Să rămânem, deci, in așteptare, convinși că de
ficiențele vor fi grabnic remediate și să... nu uităm faptul 
că mai tnulți (adori vizați în rindurile de mai sus nu 
ne-au amintit nici măcar in treacăt că e vorba doar dc un 
stadiu de provizorat, pe care oricine — la urma urmei — 
îl pricepe. Și locatarii blocului, sîntem convinși, n-ar fi 
recurs la reclamații, dacă ar fi fost determinați să înțeleagă 
iminența greutăților de început. Dar n-au fost. Și aceasta 
deranjează...

Lupen'i cu 4 423 — 4 354 p.d. 
De asemenea, „mezinii" cam
pionatului, echipa Jiul Petri
la II (juniori) obține a doua 
victorie în deplasare asupra 
echipei Constructorul minier 
Petroșani cu 4 389 — 4 333 
p.d. Celelalte rezultate : Pre- 
parația Petrila — Minerul 
Uricani 4 421 — 4 337 : Vis
coza (femei) — Parîngul Lo
nea 1 881 — 2 205.

Cei mai preciși jucători, 
care formează echipa săptă- 
mînii sînt loan Popa (815 
p.d.). Victor Miclea (808 p.d.) 
ambii do la Jiul Petrila, 
Gheorghe Petric (805 p.d.) Mi

cativ do Ia E.G.L. : „Nu am 
participat la recepția blocului 
respectiv. Trebuia să fiu și eu 
chemat. Am rămas surprins 
că s-a trecut peste mine. Ul
terior, am aliat că locatarii 
de-acolo au niște necazuri".

Ing. Andrei Gabor, dc la 
E.G.C., secretarul comisiei de 
recepție a blocului nr. 34 : 
„Am aminal o dată recepția. 
Cind am primit blocul, încăl
zirea a mers perfect. Apa 
rece, e adevărat, nu urca decît 
pînă la etajul 9...

— Și totuși blocul a fost 
luat în primire și......... oferit"
oamenilor !

— Așa e ! Pe urmă, lucruri
le s-au rezolvat...

— Nici acum nu sînt rezol
vate !

— Asta n-o mai știu. In 
privința liftului, nu pot să 
spun decîl că nu e încă auto
rizat.

— Și cînd va fi ?
— Așteptăm...
«t Și acum, în final, păre

rea tovarășului ing. Emilîan 
Tomulescu, vicepreședinte al 
Consiliului popular municipal: 
„în primul rînd. aș vrea să 
informați cititorii ziarului, pe 
locatarii blocului 34 că'recep
ția propriu-zisă a blocului nu 
a avut încă loc. Nici nu se 
putea face ! Mai sînt atâtea 
lucruri acolo de pus la punct. 
Nu a avut loc decît o punere 
provizorie in funcțiune... Știu, 
sînt necazuri mari acolo, noi 
am stat de vorbă cu o parte 
a locatarilor, am apelat la în
țelegere. Cel târziu in cursul 
lunii martie toate lipsurile 
vor fi puse la punct, inclusiv 
tencuielile exterioare. calea 
dc acces, ascensorul...

nerul Lupeni, loan peatcu 
(798 p.d.'). Vîscoza. Vasilc Bo
boc (791 p.d.). Utilajul. Emil 
Lazea (782 p.d.). Minerul Vul
can.

Rezultatul echipei femini-
1. Utilajul
2. Parîngul
3. Jiul II
4. Minerul Vulcan
5. Vîscoza
6. Minerul Uricani
7. Constructorul minier
8. Preparația Petrila
9. Minerul Lupeni

Dar nu dc orice fel. 
plăcea să călătorească 
tren... tară bilet. Asta 
adus la toți o „câlăto- 
pc un Itinerarul pres- 
dc Decretai 328/I9«6î

Gheorghe Jurchi, din ju
dețul Cluj, Gheorghe Busu
ioc, din Tlrgul Frumos — 
Ia-;!. Ioan Suștcr din Petrila 
și Tibcriu Toma din Turda 
erau mari amatori dc călă
torii. 
Le 
pe 
lc-a 
rie" 
cris 
au fost condamnați la pe
depse între 15 — 30 sile în
chisoare contravențională. 
Acum... pauză. Șl învățătu
ră de minte. Pentru ei și... 
alți amatori posibili.

Vitezomanul
la „relanti"

Aurel Notar, angajat în 
calitate dc conducător auto 
la C.D.E.E. Petroșani, în 
ziua de 23 ianuarie a.c. ig- 
norînd cele mai elementare 
reguli privind circulația pe 
drumurile publice, în timp 
ce se găsea la volanul auto
camionului 21-HD-2054, a 
circulat cu o viteză excesivă. 
Consecința ? A răsturnați 
mașina, avari ind-o grav. 
Pentru o lungă perioadă dc 
timp mașina a fost scoasă 
din circulație. Dar și vitezo
manul Notar a fost scos pu
țin din „viteze" : a primit 
o sancțiune, fiind obligat 
totodată sâ plătească și... 
„oalele sparte" (pagubele).

„Garaj“ Îlî

apartament
Lui Vasile Munteanu din 

Petroșani, sir. Viitorului nr. 
46/2 la un moment dat nu 
i-a mai plăcut locuința în 
care .domicilia. Și, într-o 
noapte a spart ușa unui a- 
partament. liber din blocul 
nr. 34 de pe strada Unirii, 
unde s-a mutat în mod abu
ziv. Intr-o cameră și-a a- 
menajat în pripă un „garaj" 
sui-generis, unde și-a insta
lat motocicleta și alte piese 
și scule auto. Dar decizia 
de evacuare emisă de fo
rurile competente a fost 
fermă șj executată 
promptitudine. Așa a luat' 
sfîrșit abuzul săvîrșit. Cît 
privește „ideea" cu garajul 
aceasta îl definește suficient 
pe V.M. in privința grijii 
față de avutei obștesc.

cu

Cpt. Toma FALON

ne Vîscoza cît și rezultatele 
individuale sînt modeste cu 
excepția celor obținute de Ioa
na Strinu (373 p.d.).

Dar iată clasamentul după 
VI etape :

Aurel SLABII

5 5 0 0 13 907 p.d. 10
5 5 0 0 13 567 p.d. 10
6 4 0 2 , 12 666 p.d. 8
5 4 0 1 4 622 p.d. 8
6 2 0 4 17 515 p.d. 4
6 1 0 5 16 804 p.d. 2
5 1 0 4 8 483 p.d. 2
5 1 0 4 8 483 p.d. 2
5 1 0 4 8 378 p.d. 2

dinții carte a unei na-

DUMINICA 24 FEBRUARIE Nicolae Ceaușescu în română. Lecturi litera de televiziunea belgia
Libia, Liban. Siria și re ilustrate ; nă.

8,30 Deschiderea programu Irak (II). Dicționar ortografic: 22,15 24 de orc. 16,00
lui. Gimnastica pentru 20.35 Spectacol de varietăți scrierea cu consoană
toți. cu public. dublă. MIERCURI 27 FEBRUARIE

8,40 Cravatele roșii. Unora te place... hazul. Mărturii — Demostene
9,35 Film serial pentru co Cu ; Stela Popescu, Va- Botez despre Mihail Teleșcoală. 17.30

pii : Comoara din 13 silica Tastaman. Dem Sadoveanu. 9,00 Introducere in infor 17,35
case, (episodul IV). Rădulescu. Marina Voi- 9.35 Chimie : Metale. (Ciclu matică — Suporturi de

10,00 Viața satului. ca, Horia Șcrbănescu, in sprijinul candidați- informație (II). 18,05
11,15 „Biruit-au gîndul". Mihai Constantinescu, lor la concursul de ad- 9.15 Literatură română „Cea 18,30

..Las vouă moștenire.
Poeții Văcărești. 

11,40 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13.00 Album duminical.
15.30 Magazin sportiv.

Stadion — rubrică 
reportaje 
tul de 
chei pe gheață : 
mânia — Ungaria. (Se- 
lecțiuni înregistrate la 
patinoarul „23 August". 
Marele Premiu al Euro
pei la călărie. (Trans
misiune de la Aachen). 

17.00 Film serial : Pistruia
tul. Ultimul episod.

17,35 Cel mai bun.„ conti
nuă ’
Emisiune concurs de 
cultură generală și pre
gătire multilaterală. 
(Participă reprezentan
ții județelor Argeș. Ba
cău și Bihor).

18,45 Melodii de p<- Mureș 
interpretate la oboi de 
Pavel Torn ea.

18,55 Publicitate 
19,00 Lumea copiilor.

Clubul profesorului 
Allegretto

19,30 Telejurnal.
SSptâmine politică in
ternă și internațională 
in iqiagini.

20.00 Vizita tovarășului

din 
mase.

de 
spor- 

Ho- 
Ro-

Corina Chiriac. Cornel 
, Vulpe. Radu Zahares- 

cu. Cristina Stamate, 
Adrian Romcescu,
George Mihăiță. Mircea 
Florian, Cornel Con- 
stantiniu, Marius Mari
nescu, R. Zolla, Paula 
Radulescu. Mihai Stoe- 
nescu și alții.

22.10 Telejurnal.
Sport.

LUNI 25 FEBRUARIE

16.30

19.00

19.15
19,20

19.30
20,00
20.35

21.20

Emisiune in limba ma
ghiară.
Melodii . . 
Aurelian Bănică. 
Publicitate.
1 001 de seri. Iepurașul 
Bunny Bugs.
Telejurnal.
Plaiurile Mioriței. 
Revista literar-artistică 
TV. „Oglindă a firii".
Roman foileton. Germi
nai. Episodul III — 
..Legea mulțimii".
24 de ore.

populare cu

M \RȚI 26 FEBRUARIE

Teleșcoală.
9,00 Matematica. Piramida 

(1). (Consultații pentru 
elevii clasei a VlII-a).

9,15 Extemporal la limba

mitere în invățâmîntul 
postliceal și superior). 

10.00 Curs de limba germa
nă. Lecția 81 (reluare).

10.30 Curs de limba france
ză. Lecția 81 (reluare).

11,00 Intîlniri cu filmul 
cu iubitorii lui. 
— 17.00 Lecții TV 
tru lucrătorii din 
cultură.

17.30 Telex.
17.35 Curs dc limbă

Lecția 80 
18,05 Curs de li

Lecția 79.
18.35 Vetre folclorici

Oașului
18.55 Publicitate. 
19,00 Drumuri in

Curtea dc Argeș.
19,20 1 001 de seri. Iepurașul

Bunny Bugs.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.30 Publicitate.
20.35 Teatru T\’. Istoria Co

mediei.
Comedia
Spectacol 
colaborare 
Tineretului 
Neamț, 
sala teatrului

21.55 Singură... intr-un stu
dio : Ann Christie. 
Film muzical realizat

16,00

cu-Brăila. Eugenia Bo- 
sînceanu.
— 17,00 Lecții TV. pen
tru lucrătorii din agri
cultură. Creșterea ani
malelor 
Telex.
Curs dc limbă france
ză. Lecției 82.
Micii meșteri mari. . 
Istoria operetei în per
sonaje. In mijlocul e-

după romanul lui Jesse 
Hill Ford.
In distribuție ; Lee 
Cobb. Anthony 
Roscoe Lee 
Lola Falana.

22,15 24 de ore.

J.
Zerbe, 

Browne,

JOI 28 FEBRUARIE

PROGRAMUL
istorie :

pentru 
săplămîna 

viitoare

VINERI 1 MARTIE

medievală. 
realizat in 
cu Teatrul 
din Piatra 

transmis din

ții". (începuturile isto
riografiei românești
moderne : Bălcescu,
Kogălniceanu, Barițiu). 
Interferențe științifice. 
Chimia fizică. Prezintă 
acad. Ilie Murgulescu. 
Curs de limbă engleză 
Lecția 79 (reluare).
Curs de limbă rusă. 
Lecția 80 (reluare).
Film pentru tineret. A- 
tunci i-am condamnat 
pe toți la moarte. In 
distribuție : Arnza Pel- 
lca. Ion Besoiu, Cristian 
Sofran. Ioana Bulcâ, 
Octavian Cotescu, Iurie 
Darie, Ștefan Mihâilcs-

20,35

roilor din „O noapte la 
Veneția" de J. Strauss. 
Atenție la... neatenție. 
Tragerea Pronoexpres. 
1 001 de seri. Iepurașul 
Bunny Bugs.
Telejurnal.
Baschet feminin.
IEFS București — Sesto 
San Giovanni (Italia) 
— repriza a Il-a, fneci 
retur in sferturile de 
finală ale „Cupei Cu
pelor". Transmisiune 
directă din sala sportu
rilor Floreasca. 
Telecinemateca. 
rarea lui L. B. 
Premieră.

Elibe- 
Jones. 

Ecranizare

16,00 — 17,00 Teleșcoală.
16,00 Științe sociale (consul

tații). Creșterea și afir
marea rolului conducă
tor al partidului in eta
pa făuririi societății 
socialiste multilateral 
dezvoltate.

16,20 Album istoric. Nicolae 
Iorga la Vălenii de 
Munte.

16.30 Matematică. Locuri 
geometrice (consultații 
in sprijinul candidați- 
lor la concursul dc ad
mitere in învățămîntul 
postliccal și superior). 
Telex
Curs de limbă germa
nă. Lecția 82.
Film serial pentru co
pii. George. Episodul 
„George merge la școa
lă". (reluare).

18.30 Campionatul 
de handbal 
România — 
Transmisiune 
de la Schwerin. In pau
ză : Tragerea 
tizare ADAS.

19,45 Publicitate.
19.50 1 001 de seri. 

Bunny Bugs.
20,00 Telejurnal.
20.30 Seară pentru
22,15 24 de Ore.

mondial 
masculin.

Polonia, 
directă

de amor-

Iepurașul

tineret.

16,00 — 17,00 Teleșcoală. 
16,00 Geografic. Ghețarii. 
16,10 Matematica. Piramida 

(II). (Consultații pentru 
elevii clasei a Vlll-a).

16,25 Album școlar. George 
Bacovia — reportaj.

16,35 „Domn al Țării Româ
nești și Ardealului și 
Moldovei". (Mihai' Vi
teazul).

17.30 Emisiune în limba ger
mană.

18.30 Campionatul 
de handbal 
România — 
Transmisiune 
de ia Rostock.

19.45 Publicitate.
19,50 1 001 de seri. Iepurașul 

Bunny Bugs.
20.00 Telejurnal.
20.30 România — anul XXX. 
21,00 Ți-am luat un mărți

șor : Emisiune muzical. 
distractivă cu : Florin 
Piersic. Dem Radules
cu, Ștefan Bănică. Octa
vian Cotescu, Nicu 
Constantin, floria Șer- 
bănescu. Ion Dichisea- 
nu, Cristina Stamate, 
Maria Mitrache, Aure
lian Andreescu, Paula 
Radulescu.
Publicitate.
Aventuri in epoca 
piatră.
24 de ore.

mondial 
masculin. 

Spania, 
directă

21,40
21.45

22,10

SIMBAtA 2 MARTIE

do

9.00 De la afla ța omega.
9,30 Film serial. Pistruiatul. 

Episodul IX.
10.05 Gala maeștrilor (rclua-

re). Valentin Gheor
ghiu.

10.35 Telecinemateca (relua
re).

12.15 Bucureștiul necunoscut. 
16,00 Fotba] (prima etapă a

returului campionatu
lui național — divizia 
A): F.C. Constanța — 
Dinamo București. 
Transmisiune directă 
de la Constanta. In 
pauză : Publicitate.

17,45 Telex.
17.50 Caleidoscop cultural- 

artistic.
18,05 Familia.
18.35 „Omule, pomule...".

Un film despre obi
ceiuri de iarnă, eînte- 
ce de leagăn, de dra
goste, de cătănie^ de 
nuntă și de joc dm Ța
ra de Sus.

19,00 Cam vorbim.
19.15 Pnblicitate.
19,20 1 001 de seri. Iepurașul 

Bunny Bugs.
19,30 Telejurnal. 
20,00 Teleenoiclopedia. 

Tezaur. Arta filmului 
științiiie (1>). Secolul 
lui Pericle (IV). Martie. 
Zoo vana.

20,40 Film serial Columbo. 
„Jocul decisiv",

21.50 Telejurnal. 
Sport.

22,10 Dragă-mi este dragos
tea. Aux«a Urzieeâhu ne 
oferă — întT-un spec
tacol cu public. înre
gistrat la Sala Palatu
lui — piese muzicale 
din repertoriul româ
nesc și internațional în 
acompaniamentel or
chestrei conduse de 
Richard OsehaUitzfci.
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Sosirea în Capitală
(Urmare din pag. 1)

Momentul emoționant al 
reîntilnirii cu tovarășul
Nicolae Ceaușcscu a avut loc 
pe aeroportul Bănoasa, care, 
in aceasta zi, avea un aer 
sărbătoresc. Pe frontispiciul 
aerogării se afla portretul to
varășului Nicolae Ccaușescu, 
încadrat de drapele roșii și 
tricolore.

La coboriroa din avion, to
varășul Nicolae Ceaușcscu este 
salutat cu deosebită cordialita
te de conducătorii de partid 
și de stat prezenti la aeroport.

Au venit în întimpinare to
varășa Elena Ceaușescu. to
varășii Ion Gheorghe Maurer 
Emil Bodnaraș. Manca Mă- 
nescu. Paul Niculescu—Mi zii 
Gheorghe Pană. Gheorghe Ra
dulescu. Virgil Trofin. Ilic 
Vcrdeț. Maxim Berghianu. 
Gheorghe Cioară. Lina Ciobn- 
nu. Florian Dănălachc. Emil 
Drăgănescu. .Janos Fazekaș. 
Petre Lupu, Dumitru Popescu.

Leon te Râutu, Gheorghe Stoi
ca, Ștefan Voilec, C'hivu Stoi
ca, Constantin Bâbâlâu, Mihai 
Dalea. Mihai Gere. Magdalena 
Filipaș. Ion Ioniță, Ștefan An
drei.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stal și ai gu
vernului. conducători de ins
tituții centrale și organizații 
obștești, personalități ale vie
ții noastre științifice, culturale 
și artistice, generali, ziariști.

Mulțimea aplaudă și ovațio
nează. scandează îndelung 
,.Ceaușescu-P.C.R.“. ..Ceaușescu 
și poporul". ..Stima noastră și 
mîndria — partidul. Ceaușescu 
România**

Pionierii se apropie de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. ofe- 
rindu-i flori.

In aclamațiile celor de față, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
îndreaptă spre mulțime. răs_ 
punzînd cu căldură manifesta
țiilor pline de dragoste, con
siderație și recunoștință.

Profunda mîndric. deplina 
aprobare, entuziasta apreciere 
cu care întreaga noastră na
țiune a urmărit, zi de zi. fie
care moment al vizitei își gă
sesc acum. în aceste clipe deo
sebite, o vibrantă expresie. 
Cetățenii Capitalei trăiesc cu 
adîncă bucurie clipa reîntoar
cerii secretarului general al 
partidului, adresindu-i un căl
duros bun sosit și cele mai 
sincere mulțumiri pentru ac
tivitatea laborioasa, cu pro
funde rezonanțe internaționale, 
pe care a desfășurat-o și cu 
prilejul acestei vizite. Ei rea
firmă. în același timp, hotârî- 
rea întregului popor de a mi
lita cu vigoare sporită pentru 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului, cu con
știința fermă câ aceasta răs
punde intereselor vitale ale 
propășirii României socialiste, 
și. totodată, alo promovării 
țelurilor nobile ale păcii. în
țelegerii și cooperării interna
ționale.

Plecarea din Bagdad
(Urmare din pag. 1)

șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la Bagdad.

Are loc ceremonia oficială 
marcată prin intonarea imnu
rilor de stat ale celor două 
țări și prin 21 de salve de ar
tilerie trase în semn de salut.

Coborînd de pe podiumul 
special amenajat, cei doi pre
ședinți însoțiți de comandan
tul gărzii de onoare trec în 
revistă detașamentul de ostași, 
îmbrăcați în uniformă de 
gală. Președintele Nicolae

Ceaușescu se înclină în fața 
drapelului dc stat al Republi
cii Irak.

Apoi. tovarășul Nicolae 
Ccaușescu își ia rămas bun de 
la persoanele oficiale irakiene 
aflate pe aeroport, de la șefii 
misiunilor diplomatice.

Grupul de români. repre- 
zentînd specialiști aflați în 
Irak în cadrul acordurilor de 
cooperare economică, membri 
ai ambasadei și agenției eco
nomice. împreună cu famili
ile lor. fac tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o călduroa
să manifestație.

Doi copii oferă buchete dr 
flori celor doi președinți, îi 
îmbrățișează.

Președintele Ahmed Hassan 
Al-Bakr își conduce oaspetele 
la scara avionului. Aici, cei 
doi președinți își iau un căl
duros rămas bun. își string 
îndelung mîinile. Din ușa ae
ronavei. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu face semne priete
nești de salut tuturor celor 
veniți să-1 conducă.

La ora 12,00, ora locală, a- 
vionul decolează, îndreptîn- 
du-se spre țară.

COMUNICAT
cu privire la vizita în Republica Irak a secretarului general 
al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu

La invitația secretarului ge
neral al Conducerii Regionale 
a Partidului Socialist Arab 
Baas. președintele Republicii 
Irak, tovarășul Ahmed Hassan 
Al-Bakr, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a făcut o vizită o- 
ficială de partid și de stal în 
Republica Irak. între 19 și 21 
februarie 1974.

In timpul șederii în Irak, 
înaltului oaspete român i-a 
fost rezervată o primire cor
dială. expresie a sentimente
lor de prietenie și respect 
dintre popoarele român și ira
kian.

Cei doi conducători de par
tid și de stat au avut între
vederi. în cursul cărora au 
prezentat pozițiile țărilor lor 
in probleme care interesează 
cele două părți.

întrevederile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de sinceritate 
și prietenie.

La discuții au participat, 
din partea română : Cornel 
Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ion Pățan. 
membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul

comerțului exterior. George 
Macovescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, Bujor Almășan, 
membru al C. C. al P.C.R., 
ministrul minelor. petrolu
lui și geologiei. Mircea 
Malița, membru al C.C al 
P.C.R.. consilier al președinte
lui Consiliului de Stat, Nicolae 
Doicaru. consilier al preșe
dintelui Consiliului de Stat, 
Gheorghe Vasile, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Irak. Lucian 
Petrescu, director in ministe
rul Afacerilor Externe.

Din partea irakiană au par
ticipat : Aii Ghannam, mem
bru al conducerii naționale a 
Partidului Socialist Arab 
Baas. Taha Al Jazrawi, mem
bru al Consiliului Comanda
mentului Revoluției, ministrul 
industriei. Hikmat Al Azzawi, 
ministrul economiei, Saadun 
Hammadi, ministrul petrolu
lui și mineralelor. Fakri Kad- 
douri. șeful Biroului probleme 
economice al Consiliului Co
mandamentului Revoluției. 
Shadhel Taqa, subsecretar de 
stat în Ministerul Afacerilor 
Externe. Ahmed Hussein Al- 
Samarraie, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Irak la București, 
Nazar Adib. directorul Sec

ției Țări Socialiste din De
partamentul Politic al Ministe
rului Afacerilor Externe.

în cadrul discuțiilor, părțile 
au făcut un schimb de ve
deri in legătură cu dezvolta
rea relațiilor bilaterale dintre 
România și Irak și au anali
zat posibilitățile de extindere 
în continuare a acestor rela
ții.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat cele mai 
sincere mulțumiri președin
telui Ahmed Hassan Al-Bakr, 
guvernului și poporului ira
kian. pentru cordialitatea și 
ospitalitatea ce i-au fost re
zervate în timpul vizitei în 
Irak.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
na, Nicolae Ceaușescu. a reîn
noit invitația adresată secre
tarului general al Conducerii 
Regionale a Partidului Socia
list Arab Baas. președintele 
Republicii Irak, Ahmed Has
san Al-Bakr, de a face o vizi
tă oficială în România. Invi
tația a fost acceptată cu plă
cere, data vizitei urmînd a fi 
stabilită ulterior pe cale di
plomatică.

BAGDAD, 21 februarie 1974

MESAJUL
președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, adresat Conferinței țărilor islamice 
de la Lahore — Pakistan

(Urmare din pag. 1) 

de la tendința de destindere internaționa
lă. de pace și colaborare între popoare și 
că va găsi soluții, inclusiv in problema 
Orientului Apropiat, care să contribuie Ia 
afirmarea noului curs al situației interna
ționale.

România consideră că, în actualele con
diții. trebuie depuse noi eforturi de către 
toate statele. în acest sens, ea își extinde 
relațiile cu (oale țările socialiste, cu sta
tele care au pășit pe calea dezvoltării in
dependente, cu toate țările lumii, indi
ferent de orinduirea lor social-politică.

Fiind ea însăși o țară în curs de dezvol
tare, România se pronunță și acționează cu 
hotărîre pentru reducerea și lichidarea 
decalajelor economice care reprezintă o 
sursă permanentă de încordare, pentru 
afirmarea dreptului fiecărui popor de a 
dispune liber de resursele naționale, pen
tru crearea unor raporturi de egalitate și 
echitate intre state, care să asigure înain
tarea tuturor popoarelor pe calea progre
sului economic și social.

Bazindu-se pe aceste principii și plecind 
dc la dreptul legitim al țărilor in curs de 
dezvoltare de a avea acces la cuceririle 
progresului științific și ale tehnologiei 
moderne. România apreciază că probleme
le energiei, ale materiilor prime, ale pro
duselor industriale și agricole trebuie să 
fie discutate și să-și găsească soluții in 
cadrul O.N.U., pe baza justiției și împotri
va exploatării.

Participînd activ la efortul comun pen
tru așezarea relațiilor dintre state în Eu

ropa pe principii noi, țara mea consideră 
că înfăptuirea unui sistem de securitate 
europeană trebuie să servească, in același 
timp, cauza înțelegerii și colaborării in 
întreaga lume.

Apreciem că interesele fundamentale 
ale popoarelor reclamă o însănătoșire ra
dicală a ansamblului situației internațio
nale. De aceea, considerăm că trebuie asi
gurate condițiile necesare pentru rezolva
rea problemelor existente pe cale politică, 
pentru lichidarea tuturor focarelor de în
cordare și conflict. în acest sens, sîntem 
de părere că trebuie să acționăm pentru 
reglementarea situației din Orientul Mij
lociu, pentru statornicirea unei păci drep
te și durabile. Este necesar să se aplice 
rezoluțiile Consiliului de Securitate, ceea 
ce presupune retragerea trupelor israclie- 
ne din teritoriile arabe ocupate în 1967 
și o reglementare justă a problemei po
porului palestinian, căruia să i se acorde 
dreptul de a-și hotărî propriul destin în 
conformitate cu năzuințele sale naționale.

Astăzi, mai mult ca oricînd, este impe
rios necesar ca toate statele să acționeze 
pentru întărirea rolului și eficienței Or
ganizației Națiunilor Unite în soluționarea 
problemelor cu care este confruntată o- 
menirea, in promovarea unui curs nou în 
relațiile internaționale, în edificarea unej 
lumi mai drepte și mai bune.

Urez ca actuala conferință de la Lahore 
să reprezinte o contribuție semnificativă 
la întărirea luptei pentru pace, înțelegere 
și cooperare internațională și transmit 
tuturor participanților cele mai sincere 
urări de succes în realizarea acestor no
bile scopuri.
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Adoptarea de către Comisia 0. N. U. 
pentru drepturile omului a unui proiect 

de rezoluție prezentat de România
NEW YORK 21 — Cores

pondentul Agerpres, C. A- 
lexandroaie, transmite : Comi
sia O.N.U. pentru drepturile 
omului a luat in dezbatere și 
a adoptat proiectul dc rezolu
ție prezentat de România — 
„Evoluția istorică și contem
porană a dreptului popoarelor 
la autodeterminare, in baza 
principiilor Cartei Națiunilor 
Unite și a altor instrumente 
adoptate do organismele 
O.N.U.. care se referă, în spe
cial. la promovarea și prote
jarea drepturilor omului și li
bertăților sale fundamentale".

Subliniind necesitatea de a 
se întreprinde un studiu deta
liat asupra dreptului popoare
lor la autodeterminare — 
drept cc reprezintă una dintre 
bazele esențiale ale exercită
rii drepturilor omului și liber
tăților sale fundamentale și a- 
le dezvoltării relațiilor prie
tenești între popoare — rezo
luția română propune ca acest 
studiu să fie întocmit in baza 
unei abordări universale și 
multidisciplinare a problemei, 
în vederea sintetizării și clari
ficării sale și în scopul promo
vării si înfăptuirii dreptului 
inalienabil al popoarelor la 
autodeterminare. Totodată, ea 
propune desemnarea unui ra
portor special pentru întocmi
rea acestui studiu. în colabo
rare cu Secretariatul O.N.U.

In discursul dc prezentare a 
proiectului de rezoluție, rapor
torul Comisiei, N. Ropoteanu, 
vorbind in calitate de repre-

zentant al țării noastre, subli
nia că. in opinia României, de
plina realizare a dreptului po
poarelor la autodeterminare 
și eliberarea lor dc sub domi
nația străină constituie condi
țiile elementare ale promovă
rii păcii și cooperării intre 
toate statele, ale încurajării și 
respectării efective a dreptu
rilor omului.

Vorbitorul a relevat că stu
diul propus in rezoluția româ
nă vizează identificarea cazu
rilor dc ncaplicarc a rezoluți
ilor și hotărîrilor O.N.U., re
comandarea unor căi și măsuri 
eficiente pentru transpunerea 
lor în viață și concentrarea a- 
tenției O.N.U. și a opiniei pu
blice mondiale asupra impli
cațiilor negative ale negării, 
de către forțele colonialiste, a 
dreptului popoarelor la liber
tate și independență.

Ambasadorul panamez Ia 
Națiunile Unite. Didimo Rios, 
salutînd inițiativa României 
și evidențiind modul cum ța
ra noastră înțelege să promo
veze in relațiile sale externe 
principiile Cartei și dreptului 
internațional, a citat ca exem
plu „Declarația comună a pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, și 
a președintelui Statelor Uni
te ale Americii. Richard Ni
xon". semnată la 5 decembrie 
1973, in care — sublinia vor
bitorul — se exprimă convin
gerea că ..toate statele, indife
rent de mărime, de sisteme po-

litice. economice sau sociale 
ori dc nivelul de dezvoltare 
trebuie să contribuie la o pace 
durabilă în lume, bazată pe 
libertate, egalitate, justiție și 
respectarea drepturilor omu
lui".

In sprijinul rezoluției Ro
mâniei au luat cuvîntul nu
meroși reprezentanți ai state
lor membre, între care cei ai 
Angliei, Austriei. Egiptului, Ti
ranului, Perului Olandei, 
U.R.S.S. și Statelor Unite.

In continuarea lucrărilor sa
le. Comisia pentru drepturile 
omului a adoptat prin con
sens, un proiect de rezoluție 
supus dezbaterilor de Ghana. 
Senegal și Tunisia, vizînd 
..transpunerea în viață a re
zoluțiilor Națiunilor Unite pri. 
vitoare la dreptul la autode
terminare al popoarelor colo
niale și aflate sub dominația 
străină".

La încheierea viziteilui Andrei Gromîko în Italia
ROMA 21 (Agerpres). — In 

comunicatul cu privire la vizi
ta oficială efectuată in Italia 
de ministrul afacerilor externe 
al Uniunii Sovietice. Andrei 
Gromîko, se arată că în con
vorbirile cu ministrul afaceri
lor externe al Italiei Aldo Mo
ro au fost examinate diferite 
aspecte ale relațiilor sovieto-i- 
taliene.

Cei doi miniștri au semnat 
un acord de colaborare știin
țifică si tehnică intre U.R.S.S. 
și Italia.

O atenție deosebită s-a acor
dat conferinței pentru securi
tate și cooperare în Europa, 
părțile convenind-Sâ depună 
și pe viitor eforturi pentru a 
contribui la încheierea ei cu 
succes și cît mai grabnic posi
bil.

Un bilanț al succeselor
forțelor patriotice cambodgiene

CAMBODGIA 21 (Agerpres). 
— Potrivit unui bilanț militar 
transmis de Agenția khmeră 
de informații (AKI), în pe
rioada 16 ianuarie — 16 fe
bruarie, Forțele armate de e-

— ♦ —

Retragerea
ultimelor trupe
israeiiene de pe
malul occidental

liberare națională ale poporu
lui cambodgian, care au acțio
nat pe fronturile de la sud și 
sud-vest de Pnom Penh, au 
scos din luptă peste 2 300 de 
militari lonnoliști, au captu
rat peste 600 de piese de ar
mament de diferite tipuri, au 
distrus 29 de blindate și 12 
autocamioane și au doborît 
sau avariat 8 avioane inamice.

In aceeași perioadă, patrio- 
ții khmeri au distrus 23 de po
ziții întărite ale inamicului, 
iar peste 1 000 de familii din 
teritoriul controlat de trupele 
lonnoliste s-au refugiat în zo
nele eliberate.

al
Canalului Suez
CAIRO 21 (Agerpres). — Cea 

de-a patra etapă a dezangajă
rii militare, desfășurată în 
conformitate cu prevederile a- 
cordului încheiat, în acest 
sens. între Egipt și Israel, a 
luat sfirșit, miercuri, prin re
tragerea ultimelor trupe israe
iiene de pe malul occidental 
al Canalului Suez — a anunțat 
un purtător dc cuvînt al 
O.N.U., reluat de agențiile 
Reuter și France Presse.

In cursul nopții, teritoriul 
respectiv a fost preluat de for
țele egiptene.

ROMA
Miercuri, 
muncitori ______ _____ _____
gie, industria chimică, textilă 
și alimentară au declarat gre
vă. Programul greviștilor cu
prinde atit revendicări speci
fice — îmbunătățirea condiți
ilor de muncă și de viață —. 
cit și revendicări cu un carac
ter mai larg : necesitatea 
laborării de către guvern a u- 
nui program de investiții în 
sudul țârii, regiune rămasă în 
urmă din punct de vedere eco
nomic.

21 (Agerpres). — 
peste un milion de 
italieni din metalur-

c-

Intrarea în vigoare 
a noii Constituții 

iugoslave
BELGRAD 21 — Corespon

dentul Agerprcs, S. Morcovcs- 
cu, transmite: In adunarea 
Federală a R.S.F. Iugoslavia, 
s-a desfășurat, joi, festivitatea 
care a marcat intrarea în vi
goare a noii Constituții a țârii.

întrunit în ședința festivă, 
Consiliul Popoarelor — una 
din camerele Adunării — a 
proclamai noua Constituție.

Asistența a ascultat, stînd 
în picioare, hotârîrea privind 
proclamarea noii Constituții a 
R.S.F. Iugoslavia, care a fost 
citită de președintele Consi
liului Popoarelor, Mika Șpi- 
liak.

Concomitent, la Belgrad și 
în capitalele republicilor și 
provinciilor autonome au fost 
trase salve dc tun, au sunat 
sirenele fabricilor și uzinelor. 
Acest eveniment solemn a fost 
marcat, de asemenea, prin mi
tinguri în întreprinderi, școli.

instituții și unități militare 
din întreaga țară.' Mii de ce
tățeni ai capitalei iugoslave, 
adunați în fața clădirii Adu
nării Federale, au ascultat la 
megafoane desfășurarea ședin
ței festive, care a fost trans
misă, în direct, de către toate 
posturile de radio și televiziu
ne din Iugoslavia.

Actul dc proclamare a in
trării în vigoare a Legii su
preme a țării încheie proce
sul de modificare a întregului 
sistem constituțional — care 
a durat trei ani — si marchea
ză totodată încheierea activi
tății de cinci ani a Adunării 
Federale a actualei legislaturi. 
In lunile următoare, în întrea
ga țară vor avea loc alegeri în 
organele reprezentative de la 
nivel comunal pînă la nivel 
federal, pe baza principiilor 
noii Constituții.

Lucrările Conferinței pentru
securitate

GENEVA 21 (Agerpres). — 
Șefii delegațiilor țărilor parti
cipante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa. întruniți in cadrul Co
mitetului de coordonare, au 
efectuat, joi. un schimb de ve
deri cu privire la munca de
pusă pînă în prezent și pro
gresele realizate în organele 
de lucru. La dezbateri au luat 
cuvîntul 25 de reprezentanți 
care au apreciat. în unanimi
tate. că ritmul activității 
redactare a documentelor

—
de 
fi-

Plenara 
C.C. al P.C. 
din Japonia
TOKlO 21 — Coresponden

tul Agerpres. Paul Diaconu, 
transmite: La Tokio s-au 
desfășurat, între 17 și 20 fe
bruarie, lucrările celei de-a 
doua plenare a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Japonia. Plenara a adop
tat în unanimitate rapoartele 
C.C. „Cu privire la victoria 
in alegerile pentru Camera 
Consilierilor", „Asupra luptei 
pentru apărarea nivelului de 
trai al populației și actualelor 
acțiuni de masă" și „Asupra 
programului de trei ani pri
vind construcția de partid și 
situația actuală a construc
ției de partid".

Președintele Prezidiului C.C. 
al P.C.J., Kenji Miyamoto, a 
subliniat, în încheierea dez
baterilor, că plenara, ținută 
în preajma alegerilor, are o 
semnificație deosebită. întru- 
cît ea a avut loc într-un mo
ment în care se desfășoară 
o luptă serioasă pentru apăra
rea nivelului de viață al po
porului, iar sarcinile impor
tante ale partidului au fost 
discutate sub toate aspectele.

Acțiuni de protest au desfă
șurat și lucrătorii din agricul
tură. Astfel, la Bari, peste 
10 000 de agricultori au pro
testat, marți, în fața clădirii 
administrației provinciale, ce- 
rînd majorarea preturilor de 
achiziție la produsele agricole 
și măsuri pentru relansarea a- 
griculturii.

Pe de altă parte. Alianța na
țională a țăranilor a anunțat 
că membrii ei vor participa la 
greva generală din 27 februa
rie și la manifestațiile de ma
să din 7 martie.

și cooperare
nale este încă greoi și lent și 
că se impune luarea de mă
suri care să asigure eforturi 
sporite pentru evitarea discu
țiilor sterile și punerea de 
acord într-o atmosferă con
structivă. de lucru, a puncte
lor de vedere.

In acest sens. în intervenția 
sa. șeful delegației României, 
ambasadorul Valentin Lipatti, 
evidențiind rolul și răspunde
rea care revine Comitetului 
de coordonare, a insistat asu
pra necesității adoptării unui 
program intens de redactare a 
documentelor prin sporirea 
numărului de ședințe. Faptul 
că într-o serie de organe sub
sidiare nu s-a trecut încă Ia 
munca de elaborare a textelor 
comune, ședințele prelungin- 
du-se prin discuții de ordin 
general, constituie un motiv 
de îngrijorare care trebuie în
depărtat cît mai curînd. Dele
gația română, a declarat vor
bitorul, dorește să se realize
ze progrese reale în elabora-

în Europa
rea textelor comune în toate 
organele subsidiare. Ritmul 
accelerat al redactării nu tre
buie să se facă în detrin ef.- 
tul calității, ci dimpotrivă tre
buie să se ajungă la finali
zarea unor documente care să 
conțină prevederi angajante 
cît mai clare și precise pe 
toate cele patru puncte ale 
ordinii de zi.

Ideile exprimate de repre
zentantul român au fost spri
jinite de numeroși reprezen
tanți. printre care cei ai Iu
goslaviei. Italiei, Turciei. Mal
tei, Greciei. Liechtenstein, 
Franței și Canadei. Șeful de
legației iugoslave, ambasado
rul Djura Nincici. a subliniat, 
în acest sens, câ trebuie folo
sit pe deplin timpul pe care 
conferința îl are la dispoziție 
în prezent pentru a se evita 
situația ca. în ultima parte a 
lucrărilor, să se facă muncă 
în asalt, ceea ce ar fi de na
tură să dăuneze calității docu
mentelor.
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Virus care provoacă 
leucemie la om

Doi cercetători canadieni 
în domeniul cancerului au a- 
firmat că au reușit să desco
pere și să fotografieze un vi
rus care provoacă leucemia 
la om. Clișeele pe care le-au 
prezentat aceștia. în sprijinul 
afirmațiilor lor „Societății de 
biochimie și biofizică din To
ronto" înfățișează „particule" 
a căror structură o amintește 
pe aceea a virusului deja cu
noscut, care provoacă leuce
mia la animale. Particulele 
virale au putut fi izolate por- 
nindu-se de la culturi de ce
lule cancerigene.

Cei doi cercetători cana
dieni apreciază că este nece
sar să se stabilească dacă a- 
ceste particule sini active din 
punct de vedere biologic și 
capabile, deci, să contamineze 
celulele sănătoase ale orga
nismului uman.

Mini-automobil 
cu trei roți

Societatea „E.V.I.", din De
troit, a anunfat realizarea u- 
nui mini-automobil cu trei 
roți, dotat cu motor electric, 
dispunind de o autonomie de 
70 de km și capabil să dez
volte o viteză maximă de 40 
km pe oră.

VINERI 22 FEBRUARIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Joe Kidd : Republica : 
Antoniu și Cleopatra ; PE- 
TRILA : Infailibilul Raffles: 
LONEA — Minerul : Morgia- 
na : ANINOASA : Copcrnik ; 
VULCAN : Ultimele 6 minu
te ; LUPENI — Cultural : 
Veronica se întoarce : Mun
citoresc: 17 acționează ; URI- 
CaNI : Jucătorul.

5.00 Buletin de știri; 5,05 
Drumeție folclorică muzica
lă ; 5,40 Jurnal agrar ; 6,00 
Radioprogramul dimineții ; 
8,00 Sumarul presei ; 8.08 La 
microfon, melodia preferată ;

9.00 Buletin dc știri ; 9,05 A- 
vanpremieră Radio-TV ; 9,20 
Muzică populară : 9.40 In rit
mul zarzuelelor : 10.00 Bule
tin de știri ; 10.05 Curier eco
nomic ; 10,10 De la debut la 
consacrare — compozitorul 
Richard Bartzer : 10,30 Să
nătatea. Accidentele de cir
culație rutieră : 10,45 Din
folclorul muzical al popoare
lor ; 11.00 Buletin dc știri: 
11,05 Cîntcce tinerești de 
muncă de Nelu Ionescu ; 
11,20 Muzică ușoară: 12,00 
Buletin de știri ; 12,05 Intîl- 
nire cu melodia populară și 
interpretul proferat : 12,30
Știința la zi : 12,35 Piese co
rale de Ion Croitorii : 13,00
Radiojurnal : 13,15 Concert 
de prînz ; 14,00 Buletin de 
știri ; 14,05 Varietăți muzica
le : 14,40 Cîntece populare ; 
15,00 Buletin de știri ; 15,05

Divertis-club ; 16,00 Radio
jurnal ; 16,15 Partidul, că
lăuza noastră : 16,25 Miorița : 
16,45 Discul zilei — Peter 
Spaleny ; 17,00 Buletin dc 
știri : 17,05 Radiopublicitate; 
17,15 Pentru patrie ; 17,40
Muzică populară ; 18,00 Orele 
scrii ; 20,00 Concert de muzi
că populară ; 20,30 Itinerar 
la harta țării ; 20,40 Muzică 
pe adresa dumneavoastră ; 
21,00 Buletin de știri : 21,30 
Consemnări : 22,00 Radiojur
nal ; 22,30 Bijuterii muzicale; 
23,02 — 3,00 Estrada noctur
nă.

[tv
16,00-17.00 Teleșcoală.

Matematică. (Consulta

ții pentru elevii clasei 
a VUI-a. Patrulatere 
(II).
Biologie (Anul III). Fi
ziologia analizatorilor.

Literatură română : A- 
nul 1848 în creația li
terară.

17.30 Emisiune în limba ger
mană.

19,10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri. Iepurașul 

Bunny Bugs.
19.30 Telejurnal.
20,00 România — anul XXX. 

Revistă social-politică 
T.V. In cuprins : Con
fruntări în timp. Cro
nica ideilor. Mărturii 
în contemporaneitate. 
Rcmânia în lume.

Motorul autovehiculului es
te acționai de doua baterii de 
cile Î2 volți fiecare, ce pot fi 
reîncărcate în 7 ore, prin sim
pla lor racordare la rețeaua 
electrică a locuinței. Avînd 
caroseria din plastic, mini-au- 
tomobilul are două locuri și 
cîntărește numai 180 kg. Pro
ducția sa de serie va începe 
în toamna acestui an, prețul 
de desfacere urmînd a fi de 
proximativ 1 200 de dolari.

Parc național 
în zona centrală 

a Amazonici 
braziliene

a-

In zona centrală a Amazo- 
niei braziliene, în regiunea I- 
taituba a fost amenajat un 
parc national, extins pe o su
prafață de circa un milion de 
hectare și considerat de spe
cialiști ca fiind cel mai mare 
de acest gen din Brazilia și 
unul dintre cele mai mari din 
lume.

Potrivit afirmației lui Mau
ro Cavalcanti, ministrul bra
zilian al agriculturii, această 
imensă rezervație forestieră, 
care va ii mărginită în unele 
zone de Transamazonian, cu
prinde și o serie de puncte 
turistice, îndeosebi de-a lun
gul fluviului Tapajoz, unul 
din cei mai mari afluenți ai 
Amazonului.

20,35 Crupierul îndrăgostit. 
Un film muzical-co- 
regrafic francez. « 

21,00 Film artistic. Ținutul 
pulberii de aur. Pre
mieră pe țară.

22,15 24 de ore.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele: Petroșani 5 
grade ; Paring 452 grade.

Minimele: Petroșani 652 
grade ; Paring —2 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 47 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE :

Vremea se menține închi
să. Cer acoperit. Temporar 
vor cădea precipitații sub 
formă de ploaie. Vînt slab 
din sud.

Tiparul - întreprinderea poligrafica H'inodnr.fa — SutJumlatea Petroșani 40 396


