
Ședința Comitetului Executiv 
al C. C. al P. C. R.

Pentru realizarea cincinalului
inainte de termen
Rezultate bogate 

în întrecerea constructorilor

PREȘEDINTELE CONSILIULUI Dl STAT 
Al REPUBLICII SOCIALIȘTI ROMÂNIA, 

TOVARĂȘUL NICOLAI CEAUȘESCU, 
VA EACE, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 

ELENA CEAUSESCU, 0 VIZITĂ OFICIALĂ 
ÎN REPUBLICA ARGENTINA

In ziua de 22 februarie 1971, a avut 
loc ședința Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a prezentat o in
formare in legătură cu vizita oficială e- 
fectuata in Republica Arabă Libiana, 
Republica Liban, Republica Arabă Si
riană și Republica Irak.

In legătură cu informarea prezentată, 
au luai cuvîntul numeroși participant 
care au apreciat importanța și utilita
tea deosebită a vizitei, au exprimat via 
satisfacție și apreciere deplină față de 
rezultatele acesteia, subliniind, tot

odată, necesitatea de a se depune efor
turi pentru realizarea înțelegerilor și 
acordurilor convenite cu acest prilej.

In cadrul ședinței s-a dat o inaltă a- 
preciere și deplină aprobare activității 
remarcabile desfășurate do tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cursul acestei vi
zite, consecvenței cu care acționează 
pentru aplicarea în viața a politicii in
terne și externe a partidului si statului 
elaborată de Congresul al X-lea al 
partidului.

In legătură cu vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Republica Arabă 
Libiana, Republica Liban, Republica 
Arabă Siriană și Republica Irak, Comi
tetul Executiv a adoptat în unanimita
te o liotărîre care se dă publicității.

HOTĂRIREA
Comitetului Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român cu privire 
la vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 

în unele tari arabe

Șantierul 71 Construcții 
C. F. Petroșani

Planul primelor 
două luni, realizat 

în cinci decade!
Pinâ la finele celei de-a doua decade a 

lunii februarie, colectivul Șantierului 7] 
Construcții C. F. din Petroșani raportează 
îndeplinirea integrală a sarcinilor pe pri
mele două luni ale anului. ..Plusul" de 
investiții in valoare de un milion realizat 
în ianuarie. însumat cu depășirile de plan 
pe cele două decade trecute din această 
lună îngăduie să se prevadă cu certitu
dine că pinâ la finele lunii februarie co
lectivul va realiza peste 20 la sută din 
planul anual.

Aceste lăudabile succese fac dovada 
entuziasmului cu care muncesc construc
torii de cale ferată din Valea Jiului, a 
emulației vii de care sint cuprinși in do
rința de a întîmpina așa cum se cuvine 
evenimentele remarcabile pe care le vom 
sărbători în acest an — a XXX-a ani
versare a eliberării patriei și cel de-al 
XI-lea Congres al P.C.R.

• La Lupeni...
...se muncește în 

ritm de execuție in
tens la etajul trei al 
blocului LI cu 78 a- 
partamente. Deși ter
menul de dare în fo
losință a blocului, 
după graficul de e- 
xecuție, este 30 mai, 
constructorii din Lu
peni sînt hotărîți sâ 
termine complet lu
crările cu cel puțin 
10 zile mai devreme.

Zidarii conduși de 
Tudor Sandu. Nico- 
lap Avram, dulgherii 
din brigada lui loan 
Călina, fierar-beto- 
niștii conduși de 
Gheorghc Ristea și 
instalatorii din echi
pa condusă de Petru 
Vasiu. sprijiniți în
deaproape de maca
ragiul Aurica Stoica 
se străduiesc din răs
puteri să-și respecte 
cuvîntul dat.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialisto 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, va face, împreu
nă cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o vizită oficială de

prietenie în Republica Ar
gentina, între 5 și 9 martie 
1974, la invitația președinte
lui Republicii Argentina, ge
neralul locotenent Juan Do
mingo Peron.

• La Uricani...
...constructorii blo

cului C3, cu 60 apar
tamente, sînt anga
jați într-o aprigă bă
tălie cu timpul pen
tru accelerarea rit
mului de lucru la 
toate cele trei tron
soane ale blocului. 
Stadiul fizic atins es
te mult avansat —la 
tronsonul I se lucrea
ză la zidăria etajului 
I. la tronsonul ÎI es

te în lucru parterul 
iar concomitent se 
toarnă fundațiile la 
tronsonul III. Se evi
dențiază zidarii din 
brigada lui Vasile 
Taloș, dulgherii con
duși de Nicolae Că- 
plescu și conducătorii 
auto Alexandru Bu- 
țu, Gavrilă Pop, Mir
cea Pardos. Vasile 
Vîntu și alții.

Ședința comună a birou’ui 
Comitetului județean de partid, 

biroului Comitetului municipal 
de partid Petroșani și biroului 

executiv al Centralei cărbunelui
Ieri a avut loc, la Petroșani, ședința comună a biroului 

Comitetului județean de partid, biroului Comitetului municipal 
de partid și a biroului executiv al Centralei cărbunelui.

In cadrul ședinței a fost analizat stadiul aplicării măsu
rilor stat'! te pentru îmbunătățirea muncii economice și de 
partid in exploatările carbonifere din Valea Jiului în vederea 
realizării planului de stat.

De asemenea, au fost examinate : stadiul îndeplinirii 
principalelor sarcini reieșite din hotărirea Conferinței orga
nizației județene de partid din ianuarie 1973, precum și po
sibilitățile de utilizare a spațiilor disponibile existente in uni
tățile economice.

In problemele analizate au fost adoptate măsuri cores
punzătoare.

Adunări generale ale oameraHor muncy

Conținut calitativ
ridicat întregii

activități de extracție
Esența imperativului ex

primat de 
trînduri — 
CALITATIV 
TAȚII — a 
reu ca un ____ .
parcursul desfășurării adu
nării generale a oamenilor 
muncii de la mina 
a dominat dezbaterile. 
LITATIV ! MAI BINE ! 
cuvinte ce au fost nelipsite de 
pe buzele aproape fiecărui 
muncitor, tehnician și ingi
ner din colectivul minei care 
au luat parte activă la dez
bateri. dîndu-le tăria de a 
dezvălui lipsurile și deficien
tele, de a analiza cu exigen
ță și responsabilitate cauze
le acestora și a veni cu su
gestii și propuneri valoroa
se pentru înlăturarea lor.

Ascultînd bilanțul activi
tății colectivului minier de la 
Dilja pe anul 1973. înfățișat 
de darea de seamă prezentată 
de tovarășul ing. ~ 
Opriș. președintele 
lui 
era 
ral 
ției 
lia 
s-a 
cinile anului trecut, răminind 
dator cu peste 13 000 
de cărbune.

titlul acestor 
CONȚINUTUL 
AL ACTIVI- 

revenît tot me- 
lait motiv, pe

adunării gene-

Comitetul Executiv al Comi
tetului Central al P.C.R. — în
trunit în ziua de 22 februarie 
1974 — a luat cunoștință cu 
deosebită satisfacție de rezul
tatele rodnice ale vizitei pe 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a întreprins-o, intre 
12 și 21 februarie 1974, în Re
publica Arabă Libiană, Repu
blica Liban, Republica Arabă 
Siriană și Republica Irak.

Comitetul Executiv dă o 
înaltă apreciere activității re
marcabile desfășurate cu a- 
cest prilej de secretarul gene
ral al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ca sol al prieteniei 
și solidarității poporului 
român cu popoarele țărilor vi
zitate, pentru promovarea po
liticii internaționale a parti
dului și statului, precum și 
modului strălucit în care a ac
ționat pentru dezvoltarea re
lațiilor de colaborare dintre 
România și țările arabe în in
teresul deplin al poporului 
român și al acestor popoare, 
al cauzei păcii și colaborării 
internaționale. Și cu prilejul 
acestei vizite a ieșit puternic 
in evidență rolul esențial pe 
care îl arc în elaborarea și 
realizarea întregii politici ex
terne a României secretarul 
general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care, printr-o activitate dina

mică, neobosită, plină de pa
siune revoluționară, servește 
cu înaltă răspundere interese
le poporului român, cauza so
cialismului, idealurile do pa
ce și progres social, de colabo
rare și înțelegere între nați
uni.

Inscriindu-se ca un moment 
de importanță istorică în dez
voltarea relațiilor României 
socialiste cu aceste târî, vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a reprezentat o puternică ma
nifestare a prieteniei si cola
borării româno-arah<?. o expre
sie grăitoare a sprijinului 
constant acordat de România 
țârilor arabe în lupta pentru 
întărirea independenței și su
veranității lor naționale, a so
lidarității cu lupta lor pentru 
Progres social și pace.

Vizita în cele patru țâri a- 
rabe a confirmat încă o dată, 
cu putere, justețea și realis
mul politicii interne și exter
ne stabilită de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională 
ale partidului, a analizei și a- 
precierilor făcute de partidul 
și statul nostru în legătură cu 
situația din Orientul Mijlociu.

Vizita a prilejuit reafirma
rea poziției promovate con
secvent de Partidul Comunist 
Român și de Guvernul Româ
niei socialiste în legătură cu 
situația din Orientul Apropiat, 
afirmarea necesității de a se 
intensifica eforturile pentru 
realizarea unei păci trainice 
și drepte în această zonă.

In spiritul politicii de prin

cipiu a țării noastre care s-a 
pronunțat și se pronunță pen
tru solutionarea conflictelor 
dintre state pe cale politică, 
în cadru! convorbirilor avute 
in aceste țări, a fost exprima
tă poziția României potrivit 
căreia asigurarea unei păci 
drepte și trainice în Orientul 
Mijlociu se poate realiza nu
mai prin retragerea trupelor 
israelione din teritoriile arabe 
ocupate în urma războiului 
din 1967, prin crearea tuturor 
condițiilor necesare pentru ca 
fiecare popor din această zo
nă să aibă asigurate indepen
dența, suveranitatea si integri
tatea teritorială, să-și poată 
concentra eforturile în direc
ția dezvoltării lor economico- 
sociale. O pace dreaptă și du
rabilă presupune, de aseme
nea, reglementarea problemei 
poporului palestinian, căruia 
să i se recunoască dreptul de
plin de a-și hotărî propriul 
destin. în conformitate cu nă
zuințele sale naționale, de 
a-și asigura bunăstarea și fe
ricirea sa.

In cadrul convorbirilor, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a salutat — în numele parti
dului și statului român — în
țelegerea realizată între Egipt 
și Israel cu privire la dezan
gajarea militară, aceasta fiind 
considerată ca un prim pas 
spre desfășurarea în conti
nuare a luptei politice, a.

(Continuare în pag. a 3-a)

Ion 
de

Vizita oficială de prietenie a tovarășului 
Gheorghe Maurer, președintele Consiliului 
Miniștri al Republicii Socialiste România, 

în Republica Populară Ungară
Ion GheorgheTovarășul

Maurer. președintele Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, va

Populare Ungare, o vizită 
oficială de prietenie în Re
publica Populară Ungară.

face, în următoarele zile, la 
invitația tovarășului Jeno 
Fock. președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republiciial minții specialiștilor să-și a- 

ducă aportul concret în rezol
varea unor cerințe reale din 
procesul extractiv. Orice stag
nare pe drumul străbătut de 
o nouă idee pină la materiali
zarea ei înseamnă în final pen
tru activitatea materială pier
deri in producție. încetinire a 
ritmului de dezvoltare preco
nizat pentru unele mine din 
Valea Jiului. In acest scop, 
remarca tovarășul ing. Cornel 
Burice, secretarul comitetului 
do partid al institutului cali
tatea studiilor — și aici noi 
toți putem și sîntem datori să 
acționăm direct — are influ
ență covîrșitoare. Pentru că 
beneficiarul. Centrala cărbu
nelui Petroșani ne-a adus re
proșuri de mai multe ori a- 
supra acestui lucru cu prilejul 
avizărilor. este necesar să-i a- 
cordâm de acum înainte aten
ția cuvenită. Dar, dacă am po
menit de avizări, vreau să a- 
trag atenția că. uneori, nejus
tificat. studii de mare interes 
pentru mineritul Văii Jiului, 
cu toate că tocmai factori din 
centrală insistau la un mo
ment dat să fie grabnic fina
lizate chiar în defavoarea al
tora. au rămas neavizate. Un 
exemplu: în condițiile adoptă
rii do către centrală. în urmă 
cu cîteva luni a programului

Cu prilejul 
rale a salariaților Institutului 
de cercetări și proiectări mi
niere pentru huilă din Petro
șani, dezbateri vii, angajante 
au relevat cu pregnantă con
tribuția sporită pe care cerce
tătorii minieri și proiectanții 
sînt hotărîți să și-o aducă la 
dezvoltarea rapidă- și moder
nizarea mineritului carbonifer 
și. îndeosebi, a celui din Va
lea Jiului prin participarea 
nemijlocită a fiecăruia la pro
movarea progresului științific 
și tehnologic în viața exploa
tărilor miniere și unităților de 
preparare. Rezultatele obținu
te în anul încheiat stau mărtu
rie că, în bună măsură, colec
tivul a aplicat în activitatea 
sa normele călăuzitoare care 
asigură desfășurarea unei ac
tivități de cercetare și proiec
tare eficientă. In anul 1973 te
mele de cercetare elaborate 
au vizat soluționarea unor 
probleme complexe pe care Ie 
reclamă procesele de produc
ție în unitățile miniere din 
Valea Jiului, atît în ce pri
vește creșterea eficientei acti
vității de exploatare propriu- 
zisă cît și în valorificarea su
perioară a cărbunelui. Rezol
varea acestora s-a realizat in
tegral și în termenele contrac
tuale stabilite cu beneficiarii, 
iar cele mai multe în avans 
față de acestea. In conținut, 
rezolvarea s-a făcut prin adap-

tarea, utilizarea procedeelor 
tehnice noi. a metodelor și 
tehnologiilor de lucru perfec
ționate, promovîndu-se în ac> 
tivitatoa minieră nemijlocită 
ultimele cuceriri ale științei 
și tehnologiei. Aidoma s-au 
petrecut lucrurile și în activi
tatea dc proiectare. Rezultate
le de bilanț, determinate de 
modul in care s-a muncit, au 
fost, firesc, pozitive, concreti
zate în obținerea unor benefi
cii suplimentare de peste un 
milion lei prin reducerea 
cheltuielilor la 1 000 lei pro
ducție marfă, cu 143 lei față de 
sarcină, în elaborarea unui 
număr sporit de studii și teme 
de cercetare și proiectare de
cît cel planificat.

Totuși, așa cum au apreciat 
în spirit critic și autocritic cei 
care au luat cuvîntul în ca
drul dezbaterilor, rezervele 
potențiale ale colectivului nu 
sint epuizate. Dimpotrivă, re
alizările în anul 1974 pot fi 
mult îmbunătățite. Ne vom re
feri în continuare la 
aspecte relevate dc 
panții la dezbateri ca 
sențiale în atingerea 
tel.

Pentru ca munca de 
ție a cercetătorilor să se justi
fice și să urce pe noi trepte a- 
le eficienței obligatoriu este 
ca studiul elaborat să se rea
lizeze în practică. Adică, ur- 
mînd filiera cercetare-proiec- 
tare-producție un nou produs

I Sectorul IV
E.M. Aninoasa

La cantina minei Lonea

n. ANTON

(Continuare în pag. a 3-a)

(Cont. în pag. a 3-a)

cîteva 
nartici- 
fiind e- 
acestui

Dilja,
CA-
Sint

la 
s-a

Mircea BOLUNDUȚ, 
tehnician E.M. Aninoasa

tone 
Acestei nerea- 
alâturat

concep-

coopcrati-
magazinului 
zenlare al 
vei.

PRODUSE 
.A COMANDA

Dumitru 
comitetu- 

oamenilor muncii — nu 
greu de imaginat izvo- 
voinței colective, ambi- 
spre MAI BINE în bătă- 
cărbunelui. Colectivul nu 
achitat integral de sar-

le : producția marfă a fost 
realizată numai in propor
ție de 96,8 la sută, iar pro
ductivitatea pe muncitor în 
proporție de 92,1 la sută: 
lucrările de pregătire
înregistrat un minus de 825 
ml (și încă 874 ml la sec
torul Livezeni). prețul de 
cost a fost depășit cu 38,50 
lei/tonă. suma beneficiilor 
planificate nu s-a realizat 

Cifrele rezultatelor ne
gative înscrise în bilanțul 
anual dau implacabil califi
cativul nesatisfăcâtor din 
punct de vedere economiic 
activității minei Dîlja. Iată 
de ce atît darea de seamă, 
dar mai ales reprezentanții 
salariaților care au luat 
parte la discuții s-au refe
rit pe ’ 
gative 
faptul 
anul 
nuat 
lui s-au 
neritmicitatea
(mai ales din lunile ultimu
lui trimestru), lucrul supli
mentar din zilele de repaus 
pentru recuperarea pier
derilor de producție — cu 
toate implicațiile sale tehni-

larg la aspectele ne- 
ale activității — la 
că neajunsurile din 
1973, care au dimi- 
rezultatele colectivu- 

numit m esență : 
producției

(Continuare in pag. a 3-a)

Programul Universității serale de partid 
pentru zilele de 25 și 26 februarie 

SECȚIA ECONOMIE: anul II (secția de la Lupeni') — 
in ziua de luni 25 februarie, ora 17, la clubul din lo
calitate ; anul III — în ziua dc luni 25 februarie, ora 17, 
la cabinetul municipal de partid Petroșani.

SECȚIA DE POLITICA ENTER?,’A a P.C.R.: nul I §i 
II — in ziua de marți, 26 februarie, ora 17, la cabinetul 
municipal dc partid.

Secțiile de croitorie 
ale cooperatorilor meș
teșugari din Lupeni au 
început să confecțione
ze. la comandă, halate 
de interior pentru băr
bați. Frumos lucrate 
cu combinații de mat- 
lasuri. halate de inte
rior pentru bărbați se 
află deja în rafturile

Pină la 1 martie a.c. 
va lua ființă in ora
șul Uricani o unitate 
de rame-geamuri. a- 
parținînd de Coopera
tiva meșteșugărească 
„Deservirea" Lupeni. 
înființarea acestei noi 
unită(i se înscrie în 
planul dc dezvoltare 
a cooperativei pe a- 
nuj în curs.

Producti 
vitate 

sporită
După două decade din 

luna februarie, colecti
vul vrednic al sectorului 
IV al minei Aninoasa, 
condus de inginerul 
Virgil Costinaș raporta 
depășirea planului la 
producția de cărbune pe 
perioada respectivă cu 
1 148 tone. Rezultatul 
este firesc dacă ne re
ferim la entuziasmul cu 
care participă, unanim, 
membrii colectivului la 
sporirea productivității 
muncii — nivelul reali
zat este mai „ridicat" 
decît cel planificat, pe 
sector, cu 950 kg./post.

Strădaniile depuse se 
materializează, mai a- 
les. în abataje. De nildă, 
în cele două frontale a- 
le sectorului, brigăzile 
conduse dc Teodor Tăr- 
buzan și Alexandru Ve- 
reș realizează producti
vități alo muncii majo
rate1 față de sarcină cu 
2,27 și, respectiv. 2,20 to- 
ne/'post, iar in abatajul 
cameră nr. 8 ortacii șe
fului de brigadă Con
stantin Lăbușcă au obți-

In cadrul preocupă
rilor privind sărbăto
rirea unor evenimen
te importante din via
ța personală a tineri
lor. Comitetul munici
pal U.T.C. și Centrul 
militar, in colaborare 
cu Casa de cultură din 
Petroșani, organizează 
duminică 24 februarie 
la ora 20, „Balu| recru
ților".

Constituind un eve
niment deosebit pen
tru cei care vor răs
punde prezent la che

si nouă-s toate
...Adică cum vine asta? — 

vă veți întreba. Adică, și a- 
cum — ca și cu prilejul altor 
raiduri întreprinse de redac
ție prin cantinele exploatări
lor miniere — situația la can
tina minerilor din Lonea. se 
prezintă aceeași. Nici o... ame
liorare. măcar in „statistica" 
nemulțumirilor. Calitatea me
niurilor continuă să fie o... 
problemă. Ambianța generală 
continuă să nu... îmbie. Discu
țiile dintre administrator și 
abonați, pe teme dintre cele 
mai diverse, se mențin. Canti
tativ, de asemenea, mîncăruri- 
le oferite abonaților nu cores
pund pretențiilor. Sînt acestea 
cumva... mult prea mari? Por
nind de la această întrebare, 
ne reamintim „datele" genera
le ale unei discuții „la temă** 
pe care am avut-o cîndva la 
sediul E.M. Lonea. Nemulțu
miți de criticile aduse activi
tății cantinei minerilor din 
Lonea. interlocutorii noștri 
ne-au reproșat că abonații ca
re și-au exprimat nemulțumi
rile, cu prilejul unui raid prin 
cantină, nu sînt cei mai... re
prezentativi, că vechii abonați 
„nu găsesc reproșuri calității 
meniurilor1. „înarmați" cu... 
detalii suplimentare celor a- 
firmate în ziar, am obținut pî- 
nă la urmă o recunoaștere — 
faptul că „mai sînt și lipsuri** 
— și o promisiune — „ne pre
ocupă. bineînțeles, condițiile

marea patriei, balul o- 
feră tinerilor prilejul 
să-și ia rămas bun de 
la prieteni și colegii 
de muncă într-o ambi
anță plăcută.

BRIGADA
ȘTIINȚIFIC/! 

PE TEREN
Ieri, una din brigăzi

le științifice ce activea
ză pe lingă Casa de 
cultură din Petroșani 
s-a intilnit cu salari- 
ați ai întreprinderii 
de morărit și panifica
ție din Petroșani. Cu a-

cest prilej s-au purtat 
discuții pe teme referi
toare la evoluția vieții 
Pe pămînt. cît și des
pre unele aspecte ale 
politicii externe a 
partidului și statului 
nostru, o politică de 
pace și colaborare cu 
toate popoarele lumii.

INTILNIRE CU 
CITITORII

Cu prilejul apariției 
volumului „Alungarea 
balaurului" de Irimie 
Străuț, în intimpinarea 
celei de a 25-a aniver-

u

în care se desfășoară activita
tea cantinei și sîntem convinși 
că și aici munca se va îmbu
nătăți..."

A trecut, de 
timp, 
tinuă 
delele de asemenea; ,. „ 
tate din această sală e încon
tinuu ocupată cu mese și sca
une întoarse cu picioarele în 
sus. neutilizate; pe pereți — 
cuiere strîmbe și aplice-veio- 
ze fără becuri. Frig în sală. 
Abonații servesc masa îmbră- 
cați în șube și paltoane, ca 
căciuli pe cap. Mediul ambi
ant nu „forțează" deloc... men
ținerea curățeniei. Resturi de 
mîncare la tot pasul! In bucă
tărie există curățenie, ordi
ne. însă, nu. Toate sînt alan
dala! „Probele de mîncare** 
sînt schimbate rar, foarte rar. 
Pentru „amnezie** în efectua
rea acestei obligații de servi
ciu bucătăreasa Elisabeta Co
vaci a fost amendată... Stăm 
de vorbă în sfîrșit. cu ad
ministratoarea cantinei. Ioana 
Merca. Recunoaște observați
ile. nu fără a încerca să le a- 
copere cu fel de fel de justi
ficări anemice. Recunoaște că 
uneori e nervoasă, că intră în 
discuții contradictorii cu abo- 
nații („dar nu neprincipiale, 
eu caut să-i lămuresc...**), cu

atunci.
Sala de mese 

sâ fie afumată

mult 
con- 
per- 

jumâ-

V. TEODORESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

N 
sări a Organizației pi
onierilor, a avut loc la 
Școala generală nr. 1 
din Petroșani o întîl- 
niro a autorului cu ci
titorii. Scriitorul’ a 
prezentat fragmente 
din noul său volum 
,.O faptă de un mili
on", în curs de apari
ție la Editura 
Creangă**.
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Un debut reușit
al celor mai tinere

talente

M. LOMAN

Audiție muzicală

CĂMINUL CULTURAL
instituție de educație multilaterală

cic

—* —

la
..A-

> comori" — 
ica.ă la fel 
~>banul din
■ itorul de pe

Pitoreasca așezare CAmpu Iul 
Neag. păstrează Încă nealtera- 
le trăsături specliice ale satu
lui românesc, cu țoale că și aici 
schimbările înnoitoare ale na
nului XXX* sini la lei de pre
zente ca și în celelalte locali- 
tâ(i ale \ aii Jiului. Slrot echilo 
duhni și obiceiuri folclorice —

â și eme 
Hernie pe 
, sau pe n 

șantier.
Preocuparea pentru a menți

ne mereu vii aceste frumușel i 
zămislite In trecutul îndepărtat, 
sau în anii luminoși ai socialis
mului am inlîlnit-o in tot ce se 
face la căminul cultural. Cu 
toate că așezarea nu -beneiîcia
ră de o tumultuoasă activitate 
economică care să concentreze 
un mare număr de muncitori. 
Iar prin pozifra ei geografică 
este departe de centrul muni
cipiului, conducerea căminului 
cultural, in persoana inimosu
lui profesor Gheorghe Vite ian. 
se îngrijește in pcrmunenfâ să 
asigure un bogat program de 
Qcth itălt educativ e și artistice 
pentru celătenii din localitate. 
Sprij.nit și îndrumat cu atenfie 
de organele locale și municipa
le de partid și de stal, căminul 
cultural din Cîmpu lui Neag o- 
1cră publicului lucruri bine 
gindite, atractiv prezentate.

Dacă nc-am referi, de exem- 
p’u, la programul unei zile de 
duminică — considerată „ziua 
plină** a căminului cultural — 
constatăm cd tematica activită
ților esle variată, complexă. In 
ziua de 10 februarie, în sala

bibliotecii s-a organizat pentru 
cei mici o dimineață de basme 
unde educatoarea Emilia Vilc- 
jan Ic-a povestit copiilor citeva 
din cele mai frumoase basme. 
Brigada știinliiicâ a căminului 
cultural a avut o ini/lnire cu fe
meile din localitate. După amia
ză. a lost 
tema 
do 
comunișt 
lății soc 
film arh 
căminului cultural, 
artistice, 
vocal de 
că popularii și soliștii vocali, e- 
chipa de dansuri și brigada ar- 
hsticci de agitat ic au prezentat 
un program artistic cu gene
ricul „PREZENT - chemării 
vieții ii răspundem”.

Pară sâ uzăm de elementele 
cc le oferă fiecare din genuri
le acțiunilor organizate, ne vom 
rcleri lotuși .'a citeva lucruri 
care trebuie să constituie un 
punct de plecare Dentru activi
tățile viitoare. Un prim aspect 
este cel legal de antrenarea cit 
mai multor factori la realizarea 
actului de cultură. Subliniind 
aportul deosebii pe care edu
catoarea Emilia Vftejan il are 
in pregătirea iormaliilor artis
tice ale căminului cultural (ca 
instructor de dansuri, grup 
vocal, brigadă artistică, apoi in 
calitatea de textier pentru a- 
ceeași brigadă, considerăm nu 
numai ulii, dar și necesar să 
fie atrase in această activitate 
și alte cadre didactice de la 
școala generală din localitate, 
sau chiar din rindurile artiști
lor amatori cu o pregătire co

-xpusâ o con/ennfâ pe 
icmniifca/Iei Proîecfu/iu 

norme ale vfetit și muncii 
dot. ale clicii și echi- 

urmam de un 
Scara, uc scena 

larmafiilc 
respectiv. grupul 

lele. taratul ilc muzi-

Pe agenda mișcării artistice de amatori

Amplu program de manifestări 
cultural-artistice de masă închinate 

celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării patriei

In ansamblul acțiunilor cultural-artistice preconizate pen
tru anul celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei, miș
carea artistică de amatori și-a conturat un amplu și variat pro
gram de manifestări, omagiu fierbinte adus patriei și partidu
lui la mărețul jubileu.

Pentru a asigura o cit mai 
largă arie de cuprindere a 
diverselor acțiuni cultural- 
artistice de masa. Consiliul 
Culturii și Educației Socia
liste, Consiliul Central al 
U.G.S.R.. C.C. al U.T.C., 
UCECOM și Consiliul Politic 
Superior al Armatei au ini
țiat un mare concurs repu
blican al formațiilor teatra
le și muzical-coregralice de 
amatori de ia orașe și sate.

Conceput sâ se desfășoare 
în trei faze — etapa de ma
să (ianuarie — aprilie) eta
pa județeană (mai — iunie) 
și etapa finală (iunie — au
gust) — concursul cuprinde, 
pentru prima oară, toate ge
nurile de formații și cercuri 
artistice: formații de teatru, 
brigăzi artistice de agitație, 
coruri, grupuri vocale, or
chestre simfonice, de came
ră. de muzică ușoară, de 
mandoline, muzicuțe, fanfa
re, tarafuri, formații de dan
suri, ansambluri și grupuri 
folclorice, teatru folcloric și 
de păpuși, colective de mon
taje literar-muzicale și de 
recitaluri de poezie, recita
tori și povestitori, rapsozi 
populari, soliști vocali, in
strumentiști și dansatori.

In cadrul etapei de masă, 
care se află in plină desfă
șurare in întreprinderi și in
stituții, in cluburi, case de 
cultură și cămine culturale, 
in cooperative meșteșugă
rești, în toaie localitățile ru
rale și urbane in care există 
formații artistice de amatori, 
sînt prezentate un mare nu
măr de spectacole. Faza ju
dețeană, care va îmbrăca 
forma unei treceri în revis
tă a celor mai bune forma
ții, va avea loc în mai multe 
centre din cadrul județelor. 
Etapa finală, în cadrul căre
ia vor fi prezentate cele mai 
reușite spectacole, va fi orga
nizată pe genuri de formații 
și în centre diferite. Astfel, 
echipele de teatru, teatru 
folcloric și de păpuși, colec
tivele de montaje literar-mu
zicale, recitatori de poezie și 
povestitori se vor întrece la

Arad, .Alba Iulia. Miercurea 
Ciuc, Dej, Caracal. Tîrgu 
Jiu, Buzău, Slobozia. Boto
șani și Galați, grupindu-se 
cite patru județe în fiecare 
din aceste orașe; formațiile 
muzical-coregrafice se vor 
intîlni la Suceava. Focșani, 
Tulcea, Giurgiu. Rm. Vilcea, 
Drobeta-Tr. Severin. Sibiu. 
Timișoara. Brașov, Bistrița, 
iar brigăzile artistice de agi
tație la Roman, Vaslui. Bră
ila, Alexandria. Ploiești, Pi
tești, Reșița. Hunedoara. O- 
radea și Zalău. Cele mai va 
loroase formații, care se vor 
distinge cu prilejul etapei 
finale, vor participa la une
le spectacole de amploare, 
care vor avea loc m Capita
lă, în preajma Zilei de 23 
August.

Repertoriul promovat de 
artiștii amatori este o- 
rientat spre lucrări inspira
te din trecutul de luptă al 
clasei muncitoare și ai parti
dului comunist, din eveni
mentele actului istoric de la 
23 August 1944, din mărețe
le realizări ale celor trei de
cenii de edificare a unei noi 
orinduiri sociale.

Alături de formațiile mu
zical-coregrafice, cineaștii și 
artiștii plastici amatori își 
aduc și ei omagiul la marea 
sărbătoare, prin alte mani
festări specifice acestor do
menii.

La gala filmului de ama
tori care se va desfășura, de 
asemenea. în trei etape, par
ticipă filmele de diferite ge
nuri realizate de cincclubu- 
rile de la orașe și sate în ul
timii doi ani.

In ceea ce privește creația 
artiștilor plastici, prezenta
tă inițial în expoziții locale, 
cele mai reușite lucrări vor 
fi selecționate și expuse in 
cadru] Expoziției naționale 
de artă populară, ce se va 
organiza, în luna august, pe 
litoral, sau la Expoziția re
publicană a fotografilor a- 
rnatori. ce se va deschide, în 
aceeași lună, la Brașov.

(Agerpres)

respunzătoare. Colectivele ar
tistice vor trebui sâ se ancore
ze și mai mult in realitățile lo
cal Halii. să surprindă aspecte
le cele mai caracteristice, să 
acorde atenfie conținutului te
matic al textelor și interpretă
rii artistice, să găsească noi 
modal ttăfi de prezentare cit 
mai expresive, cu rezonantă 
profundă la spectatori. întreba
rea sc pune. reușește un sin
gur om să asigure pentru fie
care din ele lot ceea ce se 
așteaptă pe linia prezentei ac- 
'ivc in actualitate șl a eficien
tei educative ? Evităm un răs
puns categoric. Dat, oricine 
poate să-și dea scama de greu
tatea realizării atllor cerințe. 
In acest sens, ni se parc nece
sar ca participarea cadrelor di
dactice la activitățile cultural- 
artistice in mediul sătesc să lie 
Îndreptată, in special, nu al it 
spre latura interpretativă, cit 
spre aceea de concepție, de în
drumare și organizare.

Al doilea aspect este legal 
de exigenta fală de acțiunile 
organizate la căminul cultural. 
Pentru a asigura un succes real 
iiecărei activități este necesar 
să se acorde întreaga atenfie 
confinutulul și formei progra
melor oferite spectatorilor. Exi
genta impusă de numeroasele 
confruntări nu numai cu alte 
formații artistice in fala juriilor 
de selecție, ci și cu publicul 
devenit din ce in ce mai exi
gent iată de conținutul și cali
tatea manifestărilor, a devenit 
o condiție a întregii activități 
desfășurate pentru educația po
litică și cultural-artistica a ce
tățenilor. In această direcție 
considerăm că selectarea ior
maliilor de la Cîmpu lui Neag 
pentru a susține programe de 
finulă artistică, care să fie re
marcate chiar de către televi
ziune, obligă la mai multe stră
danii.

Al it conducerea căminului 
cultural, cil și organul de spe
cialitate, în sarcina căruia cad 
astlel de obligații, vor trebui 
să stimuleze mai mult anima
torii culturali pasionali, mem
brii iormafiilor artistice, sâ re- 
vilalizeze lormele tradiționale 
folosite pînă nu de mult la că
minele culturale. Ne reierim a- 
ici și la formațiile de teatru, 
care, să ne fie cu iertare, sînt 
superbe, dar lipsesc cu desăvâr
șire.

Sugerăm conducerii căminu
lui cultural din Cîmpu lui Neag 
să pună în continuare un ac
cent deosebit pe conținutul și 
calilalea programelor prezenta
te. să valorifice cu îndrăznea
lă creatoare bogatele tradiții 
iolclorice din această zonă a 
Văii Jiului, să se ancoreze 
plenar în realitățile și proble
mele localității pentru a răs
punde deplin cerințelor actuale.

Acestea sint numai citeva din 
dezideratele ce se cer realiza
te la căminul cultural din 
Cîmpu lui Neag pentru a de
veni un important centru de 
desfășurare a activității politi
co-educative.

Corne! HOGMAN

21 februarie, de la ora 
17, cei mai mici elevi ai Șco
lii de muzică din Petroșani au 
oferit auditoriului, intr-un 
cadru intim, un program muzi
cal cu cele mai reprezentative 
piese din literatura muzicală 
pentru copii.

Pe parcursul audiției cele 
mai tinere talente ale școlii, 
deși cuprinse de acel trac I- 
nerent debutului, au demos- 
trat realele lor calități inter
pretative, precum și marile lor 
posibilități de asimilare, sub 
îndrumarea atentă și com
petentă a profesorilor aces
tei școli. De la primul și pină 
la ultimul punct al programu
lui, elevii au ținut să incinte 
prin evoluția lor părinții, pro
fesorii, colegii, dindu-le sa
tisfacția unui început bun și 
promițător.

Micii pianiști : Maria Bo- 
ciat - clasa I, Adrian Apostu, 
cis. I, Tiberiu Minulescu, cls. 
a ll-a (toți din clasa prof. 
Natalia Man), Mircea O- 
mota, cls. I, Mariana Bădoi, 
cls. a lll-a (clasa 
beta Mărz), 
Septimio, cls. I. 
rea, cls. a ll-a 
Elisabeta Mike), 
colaescu, cls.
Stoici, cls. a lll-a (clasa prof. 
Ghizela Csorik) au abordat

prof, Eliso- 
Smaranda 

Dana Mi- 
(clasa prol. 
Lucian Ni- 

I, Adrian

in repertoriul lor piese cunos
cute ca : „Banul Mărăcine". 
„Menuet" de Mozart, „An
dante" de Haydn etc. Micii 
violoniști n-au fost mai prejos, 
el oferind cunocute melodii 
pentru vioară ca ,,Rondo" 
de Haydn (eleva Cristina Bu- 
soi, clasa a ll-a. prof. P. 
Borbăroșie), „Plugarul vesel" 
de Schuman (elev Ladislau 
Pali, clasa a ll-a).

Finalul recitalului o aparți
nut unor elevi din clasele 
mai mari care, prin virtuozi
tatea lor. au entuziasmat au
ditoriul și pe colegii lor mal 
mici, dîndu-le un imbold pen- 
tr i activitatea lor viitoare. 
Astfel, Monica Mărz (clasa a 
Vl-a) a interpretat la pian o 
invențiune Io două voci de 
J. S. Bach, iar Gabriel Be- 
lenyesl, clasa a Vll-a, Tatia
na Afloarei, clasa a Vll-a, și 
Carol Kacsor au interpretai 
Io violoncel o piesă de Bach 
și „Fuga" de Weber.

Referindu-ne la activitatea 
viitoare a acestor mici muzici 
eni, am fost de pe acum invi
tați la recitalurile care vor o 
vea loc la Casa de cultură 
din Petroșani, în 7 -și 31 mar 
tie a. c. Le dorim din toată I- 

succes !

D/o creafiîfe membrilor cenaclurilor literare

Iubesc fruntea ta carpatină 
cu timplele brumate, 
cu rîuri de lumină, 
cu zgomot de copite de cerbi 
și cu miros de cetină 
de brad.
Iubesc balada, fluierul de fag, 
fecioarelor le iubesc zimbetul, 
flăcăilor cintecul.
Iubesc catargele și schelele 
înalțăte spre soare, 
iubesc timpla asudată a bărbatului, 
somnul liniștit al copilului, 
mina muncită a femeii 
și iubesc...
Iubesc liniștea zilelor tale 
născute
din legile cu pîine și sare.

Nicoleta SANDULESCU, 
cenaclul literar „Orfeu** Vulcan

VASILE ROAiTA
e țLruitre noi !

Legămînt
Noi om jurot luminii legămînt 
Și căutăm adincurilor hrana, 
In întuneric zăcăminte sint, 
Izvoare limpezi umplu subterana. 
Afund in munte brațele răzbat, 
Prin noi, din vremuri, zarea scinteiază, 
Ne înălțăm in adincimi, curat 
Ca lacrima ni-e gindul, cer și rază. 
Pămintul ne primește înțelept, 
El dăruie prin luptă bogăția, 
Și dacă fulgerul se stinge-n piept 
Și sărutăm ca Decebaiii glia, 
Renaștem, din țărini, veac după veac, 
Și dăruim adincurilor hrana, 
Luminile cu noi răsor și tac, 
Noi sintem țării mume, subterana.

Silviu VULCANESCU, 
cenaclul literar „Orfeu** Vulcan

ÎN DAR
Pădure, dă-mi freamătul 

tău în dar,
Și puterea de-a-nccrca să 

cînt

Pregătiri 
la „Videofilm“ 

Vulcan
In vederea participării 

cel dc-al doilea festival 
mafilm” ce se va desfășura 
in luna mai în orașul Lupeni, 
cineaștii amatori din cadrul 
clubului sindicatelor Vulcan 
pregătesc filmele „Roșu și 
negru" după scenariul lui 
Carol Simon is și „De ce cad 
stele" al cărui scenariu apar
ține lui Gh. Dricu. De amin
tit insă că activitatea cine- 
amatorilor de la „Videofilm" 
Vulcan ar fi cu mult mai 
rodnică dacă sindicatele i-ar 
sprijini cu o sală corespunză
toare, cu peliculă și unele a- 
parataje.

Instantaneu din evoluția formației de muzică ușoară a 
clubului muncitoresc din Vulcan.

Etnografia — știința care 
studiază modul de viață, cul
tura și civilizația popoarelor, 
definidu-le trăsăturile carac
teristice, obîrșia și căile de e- 
voluție — oferă o cheie spre 
înțelegerea psihologiei poporu
lui, a comportamentului său 
de-a lungul devenirii istorice, a 
felului in care a știut să-și folo
sească inteligența creatoare 
pentru a supune natura și a 
dăinui prin veacuri. In modul 
de viață. în cultura populară 
românească. s-au păstrat, 
transmise din generație în ge
nerație, neprețuite valori ma
teriale și spirituale. Interesul 
pentru acestea apare încă din 
secolul al XVlI-lea la croni
cari, la Dimitrie Canicm’r. cel 
mai do seamă precursor al et 
nografiei românești, pentru a 
deveni cercetare sistematică 
in a doua jumătate a secolului 
trecut, cînd un însemnat aport 
il aduce B. P. Ilașdeu, și sc 
afirmă ca disciplină de sine 
stătătoare la începutul secolu
lui nostru prin G. Vilsan. S. 
Mehedinți. N. Iorga și alții. 
Insă, cu toată bogăția studiilor 
și monografiilor apărute pînă 
acum, o lucrare de sinteză ca
re sâ ofere un tablou etnogra
fic al întregului teritoriu ro
mânesc nu a fost elaborată.
Iată de ce recentul tratat al 
lui Ion Vlăduțiu, „Etnografia 
românească. Istorie. Cultură

Desprc vitejii plecați 
departe,

Despre crengile care ascund 
păsările

Cînd furtuna se-apropie, 
Despre fulgii care cad 

diafani.
Pădure, dă-mi freamătul 

tău în dar.
Tu, atotcunoscătoare, 
Din spusele umbrelor 
Sub bolta verde, 
Sub crengile nemișcate.
Să cînt pe margini de 

izvoare

Tiberiu 
cenaclu!

în urmă, 
sclipire, 
nu se curmă

Nu-i creangă ruptă dusă de șuvoaie, 
La voia întîmplărilor purtată.
E printre noi, pe stradă, în odaie 

flacăra din inimă curată I...

Din cite timpul a lăsat 
Memoria le naște-ntr-o 
Din tot ce-i bun nimica 
Și-ndemnuri calde sint in amintire.

o ni u n i s

loan CHIRAȘ,
cenaclul literar „Meșterul” Manole**

Petroșani

Vasile Roaită - il simt ca pe-un frate 
Trăiește in mine, mergem înainte !
Căci pe eroi de viață nu-i desparte 
Țarina aruncată pe morminte.

La-ntemeierea lumii ne numeam văzduh,
□ apă fără margini, un neant, 
am început pe rind să fim ca flori 
spre-a ne numi o patrie, un neam. 
Nc-am așezat spre cele patru zări 
de strajă la hotar din străbunie, 
țărinii datorăm cinstire, * 
prin ea sintem, din ea, plămadă azi, 
destin sublim de frați întru aceeași pîine, 
izvoarele sint ale noastre, sîntem noi, 
din noi aceste bogății sporesc mereu, 
noi sîntem mai adinei ca marea, 
mai sori ca cerul în lumini, mai zoi, 
în gind, pe trup, avem istoria cu noi, 
și bucurii, dureri demult, și voievozi, 
avem legende, răsfirate-n slavă, 
un ideal, un crez al nostru, comunist 
o viață fără moarte — ROMÂNIA.

V. SILVIU

Un eveniment editoriai:

ETNOGRAFIA
materială. Obiceiuri" (Editura 
științifică, 1973) are in plus 
meritul de a fi prima lucrare 
de acest gen in literatura noas
tră de specialitate.

Intr-o amplă introducere 
Ion Vlăduțiu, discuta proble
mele do bazei ale etnografici: 
obiectul ci. raporturile cu ce
lelalte științe, izvoarele de 
cercetare, oferind o imagine 
clara asupra pt incipalelor o- 
rientărj in studiul civilizației 
și culturii populare in Româ
nia și pe plan mondial. Lucra
rea propriu-zisă cuprinde două 
părți, prima ocupindu-se do 
istoricul etnografiei românești 
și de rezultatele cercetărilor 
întreprinse in ultimii ani in 
condițiile transformărilor pe 
care construcția socialistă le-a 
adus in fața așezărilor țără
nești secular . Cea de a doua 
parte constituie substanța de 
bază a lucrării și prezintă, 
așa cum se arată in titlu (Cul
tura materială. Obiceiuri), for
mele principale de cultura 
materială a poporului nostru, 
așezările și gospodăriile țără
nești, locuința, ocupațiile cu

toată diversitatea lor, por
tul și arta populară; a 
poi obiceiurile legate de 
principalele eveniment" din 
viața omului (naștere, nun
tă, înmormîntare) și ' ce

Gindurile mele.
Pădure, dă-mi freamătul 

tău în dar
Și puterea să cint
Despre florile toamnei tîrzii, 
Răstignite de bruma 

acesteia.

lâpadatoni.
literar ..Orfeu 
Vulcan

Cîntec de leagăn
Vom ajunge și noi ta basmul din leagăn 
la marea cea mare cu valuri cîl cerul, 
vom fi lingă ierbi pui de cerbi supli 
aproape de buza fintinii 
cuprinși de mirare in fala oglinzii 
vom ride cu soare și vom bea din pămînt 
și din noi 
amintirea u ceea ce anii ne-au curs... 
Prin treizeci de primăveri, 
vom privi înapoi...

Dan SIMIONESCU, 
cenaclul literar „Orfeu” Vulcan

înfrățire
Sc-ntrcce chiar cu munții semeți în înălțime, 
Că-1 văd pină departe tuspatru zări de lume 
Și-aproape ai să-1 afli de toți cei din mulțime, 
Fără să poți prin portu-i a-1 osebi anume. 
Nu poartă ca-mpărații cunună pc-a lui frunte, 
Ci diadem de fapte și gînduri îndrăznețe, 
Unind înțelepciunea din frunțile cărunte, 
Cu-avîntul și puterea a tot ce-i tinerețe. 
El tălmăcește fapta atîtor bravi bărbați 
Cc-au apărat de dușmani, prin veacuri, România. 
E simplu-n port și vorbă, feciorul din Carpați, 
Și-aici, acasă-n toate e înfrățit cu glia. 
Această înfrățire dă vieții nou avînt, 
Știind ce vrea poporul, din fabrici și din sat. 
El duce, către zare, popoarelor cuvînt. 
— Spunîndu-1 românește, deschis și răspicat.

Iulian ANTOCE. 
cenaclul literar Orfeu'* Vulcan

pe bună dreptate, fiindcă mi
neritul își are începuturile pe 
teritoriul țării noastre încă 
din epoca neolitică — dacii și 
apoi romanii l-au practicat și 
transmis.

© Note de lector. Și o propunere în a- 
tenția Comitetului municipal pentru cultu
ră și educație socialistă

le legate de viața socială 
(la sărbătorile celor patru a- 
notimpuri) cele legate de mun
că. etc. Folosind, în general, 
clasificarea tradițională. . Ion 
Vlăduțiu introduce și o serie 
de elemente noi. precum in
cluderea mineritului țărănesc 
(exploatarea rudimentară a 
sării aurului, fierului și pie
trei de var) in sfera ocupați
ilor tradiționale. Și aceasta

Intre zonele și formele tra
diționale prezentate, „Etnogra
fia românească" relevă bogă
ția și frumusețea pe care o a- 
duce ținutul Hunedoarei și al 
Văii Jiului în peisajul etno
grafic și folcloric românesc. In 
special Cîmpu lui Neag este 
păstrătorul unor elemente tra
diționale de mare valoare: 
tipul de gospodărie țărăneas
că cu ocol întărit, tipul de in
terior al locuinței și vatra li

beră cu coș, obiectele lucrate 
din lemn cu încrustații geo
metrice și zoomorfice sau cu
săturile geometrice pe ic. Pe 
harta atașată lucrării. Cîmpu 
lui Neag este un punct etno
grafic distinct Este și motivul 
pentru care a fost reprezentat 
și la Muzeul satului din Bucu
rești.

Lucrarea este însoțită de un 
valoros material ilustrativ 
Păcat doar că fotografiile în 
culori, altfe] ireproșabile ca 
execuție tehnică. reprezintă 
orășeni in straie țărănești și 
cu incălțâininte modernă, dînd 
o notă de artificialitate nepo
trivită cu seriozitatea acestei 
cărți.

In totalitatea ei. ..Etnografia 
românească" a lui ion Vlădu
țiu este un eveniment în lite
ratura de specialitate Ea rele
vă încă o dată marca bogăție 
și originalitate a culturii tradi
ționale românești, geniul cre
ator al poporului nostru

Corneliu RADULESCU
P.S. Și o propunere: ținutul 

Văii Jiului și în special Cîmpu

Iui Neag păstrează unele din 
cele mai vechi tipuri de așe
zări țărănești de certă prove
niența dacică. In urma dez
voltării impetuoase a Văii Ji
ului, ca și a întregii țări, case
le vechi nu mai corespund ce
rințelor actuale și altele mai 
confortabilo le iau locul. Este 
rezultatul .normal și pozitiv al 
progresului, dar aceasta nu în
seamnă că o parte din ele nu 
trebuie păstrate ca valori a- 
le culturii materiale româ
nești. Așa cum din alte zone 
ale țării, casele vechi țără
nești au putut fi duse la 
București, în arcurile din ora
șele noastre sau în locurile 
de agrement, ar putea fi așe
zate citeva locuințe tipice ca 
valori muzeale. Ele ar da un 
plus de frumusețe și originali
tate. Chiar fără a leza acele 
„ciuperci" de un gust foarte 
îndoielnic, construite cu mul
tă rîvnă în parcuri. Pentru a- 
ceasta nu e nevoie de cine 
știe ce investiții bănești, ci 
mai mult de bunăvoința și 
dragostea pentru creația noas
tră populară.

Iar dacă am zîmbi la o ase
menea propunere este bine să 
ne gindini că sînt pe această 
lume oameni care străbat do
uă continente și un ocean nu
mai pentru a vedea cîtev» ca
so de lemn așezate la margi
nea Bucureștiului.
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HOTĂRIRE A
Comitetului Executiv al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român cu privire la vizita 
tovarășului Nicolae Ceausescu în unele țări arabe

SECVENȚE
din viața minei Lupeni

(Urmare din pag. 1) 

activității pentru retrage
rea trupelor Israelienc 
din toate teritoriile oeu» 
Pa^. S-a exprimat speranța 
că se va ajunge la o înțelege
re corespunzătoare și in ceea 
ce privește Siria, la crearea 
condițiilor pentru eliberarea 
in cel mai scurt timp a teri
toriilor siriene orupate.

Comitetul Executiv aprecia
ză că. prin poziția și ideile ex
primate de secretarul general 
al partidului <u privire la si
tuația din Orientul Mijlociu, 
în cadrul convorbirilor cu con
ducătorii statelor respective, 
cu conducătorii Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei 
și cu uiți reprezentanți ai tor
telor progresiste din aceste 
tari, vizita s-a înscris ca o 
contribuție a României socia
liste la rezolvarea politica a 
conflictului din Orientul Mij
lociu, la găsirea unor soluții 
realiste in concordantă cu in
teresele popoarelor din aceas
tă zonă, ale păcii și destinde
rii internaționale.

Vizita a contribuit, in ace
lași timp, la promovarea prin
cipiilor cu privire la noile re
lații dintre state, bazate pe c- 
galilate deplină in drepturi, 
respectul independenței și su
veranității naționale, neames
tecul in treburile interne, a- 
vantajuj reciproc, pe dreptul 
inalienabil nl fiecărui popor 
de a-și alege sistemul politic, 
economic și Social, corespun
zător voinței și intereselor 
proprii.

Cu prilejul vizitei a fost ex
primat sprijinul României 
pentru lupta de eliberare a 
popoarelor de sub jugul co
lonial. pentru lupta împotriva 
tendințelor neocolonialiste. 
pentru lichidarea regimurilor 
rasiste. In cadrul convorbiri
lor oficiale, precum și in do
cumentele adoptate s-a apreci
at. de comun acord, că redu
cerea și lichidarea decalajului 
intre țările în curs de dezvol
tare și țările economic dezvol
tate reprezintă o problemă de 
importanță majoră, soluționa
rea sa corespunzătoare fiind 
în interesul întăririi păcii, al 
progresului omenirii întregi.

In cursul vizitei au fost pu
se temeliile unei conlucrări 
trainice. îndelungate intre 
România și țările respective, 
pe plan economic, politic, teh- 
nico-științific, cultural și în 
alte domenii. S-a afirmat do
rința comună ca. în spiritul 
vechilor tradiții de prietenie 
și colaborare, existente între 
poporul român și popoarele a- 
rabe, să se acționeze, în con
dițiile noi de astăzi, pentru 
lărgirea cooperării pe multi
ple planuri, pentru întărirea

• GHEORGHE R. MATEI — Uricani: 
Dacă am crede toate „poveștile*1 (cu sau 
fără haz și miez) care se spun, diminea
ța, in autobuz, cine știe unde am... ajun
ge. Dacă, totuși, pînă acum — n-ați în
țeles. vă informăm că. la urma urmei, și 
cel care oferă și cel care primește mită 
(sau ciubuc) tot... vinovat se numește ! 
.Așa că, e mult mai bine să nu credem 
in... „snoave vînâtorești“.

e GHEORGHE LACATUȘU — Vulcan: 
Ne vom ocupa, cit de curînd, și de pro
blema pe care dv. ne-o supuneți dezbate
rii.

dv.
fadă

@ ION ȘOPTEREANU — Lupeni : 
Vă înțelegem „necazul**, dar nu putem in
terveni pentru rezolvarea lui. cum ne-o 
cereți. De ce ? Din o mie și unul de mo
tive, dintre care unul este și acela că pre- 
tindeți o... ilegalitate (deocamdată !)

£. COSTICA APROFIREI — Petrila : 
Dc- acord, toți nu dorim altceva decît să 
ne facem conștiincios datoria. Și pe cei ce 
ne ..încurcă" ițele nu-i putem tolera. M<ti 
intli, însă, e foarte necesar să știm pre
cis dacă ni s-au băgat sau nu... bețe in 
roate !
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care încearcă sâ-i convingă 
să-și... restrângă pretențiile.

— De ce?
— Avem și noi greutăți. 

Trebuie sâ ne înțeleagă și ei...
— întotdeauna aveți greu

tăți?
— Nu, dar... oamenii mai 

sint și răi! Greșesc mereu.
— Cînd observi lipsa de 

preocupare a celui ce trebuie 
să fie mereu un exemplu, cazi 
parcă mai ușor in eroare!

— Noi ne străduim. Încer
căm, ne zbatem...

...Cum? Neluînd în seamă 
nemulțumirile oamenilor (..E- 
vităm orice discuție cu dinsa, 
nu-i place să i se facă obser
vații dacâ-i zici că ceva nu-i 
bun te trimite la restaurant*’... 
— Toader Elisei, Constantin 
Brașoveanu Ion Cosma)? 
Continuînd ..oferta1’ meniuri
lor inconsistente (..Preferăm 
să ne cumpărăm hrană rece 
de la alimentară, mîncarea ia 
cantină e slabă1’. — Romulus 
lanculescu și Zenoviu Buha, 
sectorul TV)? Sau insuficiente 
cantitativ („Eu nu pot spune 
că mi-a ajuns vreodată mîn- 

solidarității în lupta pentru 
dezvoltarea economică și soci
ală. consolidarea independen
ței și suveranității, pentru e- 
dificarra unei lumi mai bune 
Și mai drepte.

Comitetul Exevuth aprobă 
in unanimitate documentele 
semnate in timpul vizitei — 
comunicate comune, acorduri 
de colaborare și cooperare in 
domeniul economic, tehnico- 
științific, agricol, cultural, al 
informațiilor, sănătății, ințclr- 
t-erile și convențiile stabilite 
— și apreciază că ele deschid 
noi și vaste perspective cursu
lui ascendent ai relațiilor 
dintre Republica Socialistă 
România și țările arabe.

Potrivit stilului de muncă 
propriu tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in timpul vizitelor 
au avut loc contacte si convor
biri cu oameni politici și rc- 
pr< zentanți de frunte ai vieții 
economice, culturale, științifi
ce, eu muncitori, ingineri, spe
cialiști din mari uzine și între
prinderi. intilniri directe cu 
masele de cetățeni. Toate a- 
cestea au contribuit la mai bu
na cunoaștere a politicii inter
ne și externe a României, a 
realizărilor remarcabile do- 
bîndite de poporul nostru pe 
drumul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvolta
te. au făcut să crească tot mai 
«nuli prestigiul țării noastre, 
ne-au adus noi și noi prieteni.

In același timp, vizita a pri
lejuit cunoașterea nemijlocită 
a realităților din statele vizi
tate. a eforturilor popoarelor 
din zonă pentru a-și asigura 
o dezvoltare economico-socia- 
lă de sine' stătătoare, de a-și 
afirma identitatea proprie, de 
a-și apăra și întări indepen
dența și suveranitatea națio
nala.

Primirea călduroasă de care 
s-a bucurat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in aceste țări re
prezintă o expresie pregnantă 
a sentimentelor de adincă pri
etenie și stimă reciprocă e- 
xislente între statele și po
poarele noastre, a deosebitei 
prețuiri ce se acordă persona
lității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca remarcabil om 
de stat, ca prieten al popoare
lor arabe.

Comitetul Executiv își ex
primă deosebita satisfacție 
pentru înlîlnirile și convorbi
rile avute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in timpul vizitei cu 
conducătorii unor partide co
muniste, progresiste și demo
cratice. ai Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei — apre
ciind că acestea reprezintă o 
nouă și puternică afirmare a 
solidarității Partidului Comu
nist Român cu partidele și or
ganizațiile politice respective, 
o contribuție la întărirea for- 

carea la cantina aceasta!" — 
Filip Macovei sectorul VII)? 
Cu prilejul unei recente vizite 
in căminul muncitoresc al mi
nei. aproape toți interlocuto
rii, în oricare cameră am in

„Toate-s vechi (deficiențele) și 
nouă-s toate (nemulțumirile)"

trat, n-au pregetat să se refe
re mai mult la nemulțumirile 
pe care le au la adresa canti
nei. Reproșuri de toate felu
rile: mincarea nu are caloriile 
necesare, suplimentul nu ajun
ge seara pentru toți abonații: 
dispare carnea din porții tot 
seara, la abonații întîrziati; 
celor ci- fac ..gălăgie** pe a- 
ceasta temă li se răspunde să- 
scrie acasă sau că nu li se va 
mai da bon, sau sint acuzați 
de „instigație in masă": nu este 
afișat meniul pe două zile, ca 

ților progresiste, nntilmpcrla- 
listo, a unității și coeziunii 
mișcării comuniste și munci
torești Internaționale. In ca
drul acestor intilniri, repre
zentanții partidelor comunis
te, ai partidelor democratice 
și progresiste din țările vizita
te au salutat cu bucurie vizi
ta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. apreciind-» ca un 
aport de marc însemnătate la 
nobila cauză a întăririi prie
teniei și solidarității româno- 
arabc.

Aprobind pe deplin rezulta
tele deosebit de pozitive ale 
vizitei. Comitetul Executiv 
trasează sarcină tuturor minis
terelor. instituțiilor și orga
nismelor interesate să acțio
neze cu fermitate pentru înde
plinirea exemplară a prevede
rilor acordurilor, convențiilor 
și înțelegerilor convenite. Tre
buie întreprinse imediat mă
suri pentru a se trece la apli
carea practică a acordurilor 
și convențiilor privind coope
rarea in producție, realizarea 
de societăți mixte in diferite 
domenii, construirea unor o- 
biective economice și social- 
culturale in aceste țări, lărgi
rea considerabilă a schimbu
rilor economico etc.

Va trebui să se ia măsuri 
pentru intensificarea schimbu
rilor de experiență, a legă
turilor dintre instituțiile de 
știință, artă și cultură, dintre 
școli și universități din Româ
nia și țările arabe, să se lăr
gească studierea limbii și li
teraturii acestor popoare, să 
se facă mai bine cunoscute în 
aceste țări cultura și civiliza
ția românească.

Comitetul Executiv stabileș
te să se ia toate măsurile pen
tru întărirea și lărgirea rela
țiilor dintre Partidul Comu
nist Român și partidele comu
niste, muncitorești, progresis
te din aceste țări, dintre orga
nizațiile de masă și obștești, 
contribuind astfel la adîncirea 
prieteniei și solidarității din
tre poporul român și popoare
le arabe, la accelerarea pro
gresului lor economico-social.

întrunind calda apreciere a 
întregului nostru partid, a în
tregului popor, vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu in ce
le patru țări arabe se înscrie' 
în linia politică generală a 
Partidului Comunist Român, 
a României socialiste de a 
dezvolta relații bune de prie
tenie. colaborare și solidarita
te cu țările arabe, cu toate 
statele care luptă pentru dez
voltarea independentă, pentru 
progres economic .și social, îm
potriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialis- 
mului, pentru pace și colabo
rare între popoare.

să fie cunoscut de abonați: de
sert nu se servește decît du
minica etc. Administratoarea 
ne informează că stă ..foarte 
bine’1 cu silozurile de iarnă, 
dar la parterul căminului, cînd 

am vizitat acest lăcaș social, 
ne-a izbit un miros greu de 
la silozul de morcovi unde se 
efectua o... nouă selecție. A- 
flăm cu stupoare că Toana 
Merca continuă sâ se creadă 
de neinlocuit că n-o coate în
locui nimeni, câ are ..prize in 
finite", deși... întîrzie de la 
serviciu, e mereu plecată, iși 
ia dese învoiri de cile trei zi
le pe care apoi le recuperea
ză ..stînd1’ de pază in cantină 
după-amiezile cînd nu are 
practic ce face...

Maistrul Constantin Șcrban constată că operația coinci
de cu desenul tehnic al reperului pentru stîlpul hidraulic 
ce se află în execuția competentului strungar Samson Si- 
laghi — comunist de nădejde al S.S.II. Vulcan.
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ce. economice și sociale —, 
calitatea sub cerințe a pro
ducției. consumul suplimen
tar și nejustificat de lemn, 
neglijarea unor obligații 
gospodărești majore cum ar 
fi recuperarea integrală a 
armăturilor metalice din lu
crările vechi etc. etc. — 
neajunsuri agravate de fluc
tuație și indisciplină (în fi
nul 1 973 la mina Dîlja s-au 
înregistrat 7 900 absențe ne
motivate și 4 153 motivate 
care echivalează cu 13 000 
tone de cărbune nerealizate).

Reflectând ' asupra insuc
ceselor anului trecut, dar 
mai ales la exigențele calita
tive ale anului 1 974 — anul 
jubiliar al celei de a XXX-a 
aniversări a eliberării pa
triei și al celui de al XI-lea 
Congres al partidului — toți 
cei care au luat cuvîntul în 
adunare ca minerii Mihii 
Cozma, Vasile Sidorov, Mi
hai Cocoveanu, Ștefan A- 
dam, Constantin Scutaru, 
maistrul Petru Marcu, in
ginerii loan Ceaureanu, Ion 
Bocanu, Miron Rcbedea, 
Aurel Amzer, Remus Onto- 
ta au criticat cu asprime 
lipsurile ce au existat și 
pe vinovați, și-au exprimat 
în unanimitate voința fer
mă, hotărârea neclintită de 
a elimina lipsurile din acti
vitate, au făcut propuneri 
judicioase în direcția ridi
cării pe cote superioare a 
eficienței economice, și-au 
luat angajamente mobiliza
toare vizînd depășirea in
dicatorilor economici în toa
te sectoarele. Cîteva spicu
iri din cadrul discuțiilor 
sînt semnificative în acest

Spiritul creator - mai mult in sprijinul progresului 
tehmic in mineritul Văii Jiului

(Urmare din pag. 1)

de mecanizare a minelor din 
Valea Jiului, studiul privind 
raționalizarea mecanizării, so
licitat institutului nostru pen
tru luna noiembrie anul tre
cut. a fost analizat de centra
lă abia în ianuarie — după e- 
laborarea programului.

Asupra necesității imperioa
se ca cercetătorii și proiectan- 
ții institutului cu sprijinul 
consistent al beneficiarului 
să-și aducă o contribuție și 
mai mare la perfecționarea 
tehnologiilor de exploatare la 
minele din Valea Jiului, la ac
celerarea procesului dc me
canizare a operațiilor miniere 
s-au oprit în cuvîntul lor și 
al ți vorbitori. între care tova
rășii Lidia Mihăileseu, Doina

Fără a îmbrățișa concluzia 
unanimă a abonaților cantinei 
pe care i-am interpelat — că 
nu se va îmbunătăți activita
tea acestei cantine cit timp 
de ea sc va „ocupa11 așa cum 
se ocupă acum ioana Merca 
— considerăm necesar să a- 
minim conducerii administra
tive a minei Lonea câ... așa 
nu sc mai poat<-. Dintre toa
te cantinele miniere, cea de 
la Lonea se menține de atita 
timp pe ultimul loc. Numele 
și numărul abonaților se mo
difică de la lună la lună, de 
la... zi la zi. Renunță sâ ser
vească aici masa unii abo
nați, vin alții, oleacă apoi și 
aceștia, apar... alții. ..Toate-s 
vechi și nouă-s toate!1* Nu se 
poate. în nici un caz, pune un 
stop categoric fluctuației dc 
abonați? De ce? Și pinâ cînd? 
Socotim necesară intervenția 
fermă, intransigentă a condu
cerii minei, pentru punerea 
urgentă la punct a activității i 
cantinei* Lipsa de preocupare 1 
a administratoarei Ioana Mer
ca a intolerabilă. Constatată de 
noi de atitea ori. pinâ cînd s-o 
reamintim celor care... deja o , 
știu, o observă, o cunosc?

Conținut calitativ ridicat
sens : ,,/Xprovizionarea lo
curilor dc muncă se face 
încă defectuos. Comitetul 
oamenilor muncii sâ contro
leze modul de îndeplinire 
a programului dc măsuri vi
zînd îmbunătățirea acestei 
activități, sâ tragă la răs
pundere personalul de 'dc - 
servire a brigăzilor ce nu-și 
face conștiincios datoria. 
Atenția să fie în acest 
sens concentrată asupra
frontalelor din sectorul II 
— baza producției minei
Dîlja" (Constantin Scuta
ru, miner șef dc brigadă la 
sectorul II); „Pentru a de
pune o muncă calitativ mai 
bună la frontul de lucru, 
sub aspectul randamen
tului. sînt necesare unelte 
corespunzătoare. Burghiile 
cu care perforăm roca la 
lucrările de înaintare să 
aibă manșoanele nu suda
te, cum sînt în prezent .(din 
care cauză se rup tot des), 
ci matrițate la cald pen
tru a prezenta rezistență 
mai mare*1 (Mihai Cocovea
nu, Joiner șef de brigadă 
sectorul 'V): „Anul 1974
este anul în care trebuie 
să muncim mai bine, mai 
eficient. De aceea prezintă 
mare importanță deciziile 
luate de comitetul oameni
lor muncii : trebuie urmări
te și duse pînă la capăt mă
surile privind creșterea res
ponsabilității fiecărui sala
riat de a-și face datoria la 
locul de muncă. corelarea 
judicioasă a lucrărilor de 
deschideri și pregătire cu 
colo dc exploatare îneît să 
nu se ajungă la refacerea 
unor galerii prematur să
pate. trebuie folosite la ca
pacitate maximă utilajele 
și evitată orice risipă de ma

Perini, Vasile Krupa, Iosif 
N.vitrai, Vasile Jurcan, Benia
min Goldstein, Nicolae Petrie, 
Ghcorghe Rancea. De aseme
nea, fiecare din ei a ținut să 
sublinieze că — cităm din 
spusele inginerului Gheorghe

Angajamentele 
colectivului I. C. P. M. H.

® scurtarea duratei de realizare — cu 
10 zile — la un număr de trei studii de 
cercetare și șapte proiecte ;

® execuția peste sarcina anuală a patru 
studii și proiecte ;

® realizarea unui beneficiu suplimentar 
anual în valoare de 250 000 lei ;

O găsirea soluției de valorificare supe
rioară, în scopuri energetice, a șlamului 
rezultat de la preparațiile din Petrila și 
Coroești, care, în prezent, se inhaldează, 
avînd ca efect obținerea unei cantități de 
cărbune energetic de 150 000 tone/an.

Bătăcui — „temele și studiile 
de cercetare ca și proiectel» 
pe care le elaborăm neapărat 
trebuie să răspundă necesită 
Iilor reale, dc moment și de 
perspectivă, ale mineritului 
din Valea Jiului, condițiilor 
specifice ale zăcămîntului di 
aici. Avem datoria de a pre
găti. utilizînd integral capaci 
latea noastră de concepție 
prin aportul personal al fiecă
ruia, cadrul tehnic corespun
zător. propice desfășurării li

Agitația vizuală 
își spune cuvîntul

In incintei minei Lupeni 
s-au amenajat din Inițiativa 
comitetului dc partid al ex
ploatării, panouri atractive, 
agitatorice. I’e aceste pa
nouri, care pot fi schimbate 
periodic, stau înscrise anga
jamentele minerilor, răspun- 

’ sul la chemarea lansată dc 
minerii vulcâneni, rezultate
le în muncă ale brigăzilor, 
precum și aspecte negative 
— abateri de la N.D.P.M., 
nemotivați etc. In felul a- 
cesta sc va Intensifica la 
E.M. Lupeni agitația vizuală 
în scopul educării salariați- 
lor.

Disciplină exemplară
Organizația de bază nr. 12 

întreținere de la mina Lu
peni, secretar MIRCEA MA- 
tAsAREAN, este considera
tă o organizație de partid 
exemplară în privința disci
plinei. Și pe bună dreptate. 
La ultima ci adunare gene
rală s-a analizat disciplina 
și viața dc partid a comuniș
tilor. Prezența a fost dc 100 
la sută ; participarea la dez
bateri — foarte activă. Toți 
comuniștii din această orga

teriale11 (Radu Lupașcu, se
cretarul comitetului de partid 

Din cuvîntul 
de partid am 
asemenea, pro- 

a se institui

al minei), 
secretarului 
reținut, dc 
punerea dc
la nivelul exploatării o co
misie care să aibă sub 
veghe și control modul 
cum se face casarea u- 
tilajelor uzate. evitîndu-se 
în acest fel cazurile de fe
lul celor semnalate în adu
nare cînd armături metali
ce încă perfect utilizabile 
erau cu ușurință date la fier 
vechi.

La un cerc de probleme 
majore cu care este confrun
tat colectivul minei s-au
referit în cadrul discuțiilor 
tovarășii Vasile Martineli, ac
tivist al Uniunii sindicatelor 
pe ramură și Iosif Remete, 
inspector șef adjunct al 
Inspectoratului județean
pentru protecția muncii. In
tre aceste probleme priori
tare pe agenda preocupărilor 
comitetului oamenilor mun
cii, întregului colectiv tre
buie sâ stea : ritmicitatea 
producției, îmbunătățirea ca
lității cărbunelui. reducerea 
cheltuielilor de producție 
— concomitent cu o grijă 
sporită pentru îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și 
sociale ale minerilor, întă
rirea disciplinei sub toate 
aspectele, respectarea rigu
roasă a normelor de secu
ritate în subteran.

Recomandări prețioase a 
făcut organizațiilor de partid, 
sindicat și U.T.C. din sec
toare, conducerii minei — 
întregului colectiv al ex
ploatării tovarășul Clement 

nei munci eficiente la minele 
din bazin. In consecință nu 
ne putem îngădui să fim alt
fel decît extrem de exigenți. 
Cu noi înșine, dar și cu cei da
tori să ne asigure condiții de 
dotare din cele mai moderne

— mă gindesc în primul rînd 
la factorii din Centrala căr
bunelui —. in stare să ne spri
jine in realizarea la un înalt 
nivel calitativ a sarcinilor ce 
ne revin".

Utilizarea, punerea în valoa
re a gindirii creatoare a cerce
tătorilor și proiectantilor se 
realizează numai în activita
tea practică. De aceea odată 
cu elaborarea studiilor și a 
proiectelor, contactul cu acti
vitatea nemijlocită din abata- 

nizație dovedesc o disciplină 
exemplară.

„Miezul" becurilor
Electricienii din sectorul de 

transport al E.M. Lupeni, 
sub îndrumarea maistrului 
energetic dc sector. Cornel 
Borza, au adunat 0 000 de 
becuri arse din care au re
cuperat Wolframul, adică 
„miezul" dătător de lumină, 
produs important despre ca
re se știe că ar costa foarte 
scump. Acțiunea de recupe
rare a acestui metal prețios 
continuă.

Sprijin producției
O brigada de feroviari și 

mineri de întreținere din sec
torul dc transport de la E.M. 
Lupeni condusă de Dionlsie 
Andraș lucrează intens la 
înlocuirea căii ferate subte
rane și reamenajarea traseu
lui pe o distanță de circa 
500 de metri din porțiunea 
„5 macazo" spre puțul nr. 7. 
Lucrarea este extrem de ne
cesară. avind în vedere că 
pe acest traseu urmează să 
se desfășoare un transport 
intens dc cărbune.

A. MICA 
subredacția Lupeni

Negruț, prim-secretar al 
comitetului municipal de 
partid. Sub îndrumarea 
organizației de partid a 
minei. comitetul oamenilor 
muncii, comisiile pe pro
bleme, sâ pună accentul pe 
introducerea noului în teh
nologia de extracție a 
cărbunelui. Fiecare inginer 
si tehnician să rezolve o 
problemă tehnică de con
cepție în afara orelor de 
producție, pentru a avea o 
participare directă și con
cretă la sporirea rodniciei 
muncii care să faciliteze 
creșterea productivității mun
cii, reducerea cheltuieli
lor de producție — în- 
tr-un cuvint obținerea unei 
eficiențe economice ridi
cate. Se cere accentuat cu 
mai multă perseverență pe 
asigurarea capacităților de 
producție în perspectivă, 
reducerea consumului de 
materiale, ele energie și 
combustibili. menținerea în 
permanentă ordine a lucră
rilor miniere din subteran, 
grija față de om, protecția 
muncii, consultarea largă a 
muncitorilor și cadrelor teh
nice în toate problemele 
minei pentru a se lua cele 
mai judicioase hotârîri. ce
le mai eficiente decizii. Ca
pacitatea creatoare și de 
acțiune a colectivului ca
pabil de la Dîlja trebuie 
astfel mobilizată în acest 
an îneît concretizarea anga
jamentelor de întrecere în 
cinstea celei de a XXX-a a- 
niversări a eliberării patriei 
și a celui de-al XI-lea Con
gres al partidului, rezulta
tele muncii cu care minerii 
cinstesc aceste mărețe e- 
venimente sâ fie din cele mai 
prestigioase.

I •
je sau alte lucrări miniere a 
lucrătorilor de concepție tre
buie să fie permanent, pen
tru a se înlătura incă din sta
diul elaborării soluțiile nea- 
decvaîe. Desfășurarea în pa
ralel a creației cu experiența 
este condiția indispensabilă a 
succesului, chezășia reușitei 
depline. Așa cum au remar
cat o parte din vorbitori, a- 
ceasta constituie incă o re
zervă insuficient valorificată 
la I.C.P.M.H., rezervă menită 
să sporească eficienta muncii 
întregului colectiv.

In acest context tovarășul 
ing. Mircea Felea, directorul 
Cabinetului municipal pentru 
organizarea științifică a pro
ducției și a muncii, evidenția 
că pentru sporirea rodniciei 
activității de cercetare și pro
iectare în anul 1974, este ne
cesar ca adunarea generală să 
adopte un judicios plan de 
măsuri. „Fiecărui cercetător și 
proiectant îi este încredințată 
o sarcină în rezolvarea pro
blemelor tehnice și economice 
de mare interes pentru mine
ritul Văii Jiului. De aceea, a- 
portul consistent al fiecăruia 
să se resimtă în fiecare proces 
tehnologic, desfășurat la uni
tățile miniere, in fiecare tonă 
de cărbune extrasă".

Productivitate sporită
(Urmare din pag. 1)

nul un adevărat record de pro 
ductivitate a muncii pentri 
condițiile concrete ale frontu 
lui lor dc lucru — 9,40 tone p 
post. Șeful de brigadă loan Io 
nescu, dintr-un alt abataj ca 
merâ al sectorului, sprijinit d< 
ortacii săi, prin cele 1,25 tont 
cărbune/post obținute în me 
die peste nivelul planificat al 
productivității muncii dă do 
vada bunei alegeri făcută de 
conducerea sectorului în mo-

Maria Nicolae și Ilorica 
Ionesi, din Petroșani, anga
jate la E.M. Dilja. respec
tiv, E.G.C.. trucind prin sta
ția C.F.R. Petroșani, cu cît- 
va timp în urmă, 
sil pe peron un 
în care se afla suma 
604 lei Cele două femei nu 
au ezitai nici o clipă și au 
predat portmoneul la mili
ția gării, pentru a fi restitu
it păgubașului. Un gest plin 
de omenie care le face 
cinste celor două salariate.

...„Să am și eu

Un gest cinstii I

n-mu. au câ- j

in portmoncu, I 
a suma de ■

I
I
I
I
I
I
I
1
1
1
1
I
I
I
I
I
I

Tiberiu Tomuș, conducă
tor auto la Șantierul 71 C.F., 
deși avea carnetul dc con
ducere suspendat pe o peri
oadă de timp, a condus to
tuși pe drumurile publice. 
(Oare conducerea șantieru
lui a știut ceva de această 
ilegalitate comisă?). Dar nu 
s-a limitat doar la atît cu 
abaterile; a mai comis 
și o infracțiune de furt din 
avutul obștesc. Intr-o zi și-a 
încărcat mașina cu cițiva 
saci de ciment sustrași de 
pe șantier în scopul de a-i 
comercializa, așa doar, „ca 
să am și eu de-un șpriț11 — 
după cum, cu seninătate, a 
declarat cînd a fost prins 
de organele de ordine.

Acum urmează să dea so
coteală pentru faptele săvîr-

laI Cornel Ungur, angajat
I.U.M.P.. face naveta zilnic 
pînă la Livadia, unde do- 

Imiciliazâ. In ziua de 24 ia
nuarie a.c.. îndreptîndu-se 

Ispre casă cu trenul de per
soane nr. 2 707 a provocat 
un scandal în tren, lovin- I du-1 pe consăteanul său, V. 

! Lascu. După o cursă de ur- I mărire prin garnitura de
vagoane aflată în mers, cel I lovit de-abia a scăpat de
furia urmăritorului, dîn- 
du-se jos în stația Baru Ma- 

Ire. preferind să-și continue
drumul pe jos. Amenda de 1 500 de lei poate fl va liniști
pe belicosul navetist.

Un alt act de huliganism I a fost comis de tînărul Va- 
• sile Florian, în vîrstă de 20 

de ani, angajat al sectoru- I lui E.L.F. din stația C.F.R. I Petroșani. In 13 II 1974. a- 1 flîndu-se în stare de ebri- I etate, a bruscat pe pasarela ,
din gară mai mulți cetățeni. | I Chiar și la intervenția’ orga- .
nelor de ordine, tînărul s-a | 
comportat reprobabil. A fost . 

(amendat cu 800 lei, conform
Decretului 153/1970. Deși e- I 

Ira pe pasarelă F. V. nu a I 
fost deloc la...... înălțime". i

Cpt. iulian PIRVU

j H-8 să-i țină J 

j cald... | 
I Profitînd de faptul că în | I dimineața zilei de 5 octom- I 

brie 1973, la locuința lui M. ’ I Gavrilă din Uricani nu se I 
• afla nimeni acasă, Hie Ada- | I mache — 43 ani, fără ocu- i I pație, recidivist — a pătruns I 
I înăuntru prin escaladarea !

unui gard de unde a furat o I 
Ișubă. niște cizme, o pătură !

și un jerseu. Șuba a vîndu- I 
t-o doar cu o sută de Ici, | 

1 motivînd chilipirgiului de | 
I ocazie că are... greutăți fa- I 

miliale. ‘
IDar șuba și toate obiecte- I 

le furate n-o sâ-i țină de ■ 
Icald acolo unde „a mers" I 

pentru un an de zile. !
N. GTIERGHIN, | 

judecător ■

Mica 
publicitate
PIERDUT legitimație dc 

serviciu pe numele Pandu
rii Constantina, eliberată de 
Preparația cărbunelui Co- 
roești. O declar nulă.

PIERDUT ecuson nr, 
5 852 pe numele Mărculescu 
loan, eliberat de Prepara
ția cărbunelui Petrila. II 
declar nul.

montul numirii sale recente 
■a șef de brigadă.

Se cere subliniat aportul pe 
.are maiștrii mineri îl aduc la 
realizările globale obținute pe 
-cctor. motiv pentru care ci- 
'ăm cîțiva din ei: maiștrii 
principali Nandra C'euță, Nico
lae Ceapă și Ioan Marintan. 
maiștrii Victor Bîrdea, Nico
lae Feler, Iosif Merck, Con
stantin Anton, Pândele Lincă, 
Dimitrle Cristian, loan Ben- 
dea și Iosif Guran.
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Dezbaterile din Comisia O.N.U
pentru drepturile omului

Cuvîntul reprezentantului României

«•—

Convorbiri

început 
între

zi, au 
oficiale 

premierul Con
de Stat al R. P. Chi- 
i președintele Ken-

Președintele 
Zambiei 
la Pekin

Vizita delegație: P.C.R., 
condusă de tovarășul 

Miron Constantinescu,
în R. A Egipt

NAȚIUNILE UNITE 22 (A- 
gerpres — Corespondență de 
la Constantin Alexandroaie): 
Comisia O.N.U. pentru drep
turile omului a trecut la a- 
bordarea punctului intitulat 
„Problema drepturilor econo
mice, sociale și culturale con
ținute în Declarația universa
lă a drepturilor omului și in 
pactul internațional asupra 
drepturilor economice, socia
le și culturale ale omului", 
punct la care raportorul special 
a] comisiei. Manochehr Ganji 
(Iran), a prezentat un amplu 
raport despre starea respectă
rii drepturilor omului si li
bertăților salo fundamentale 
în lume.

Luînd cuvîntul la dezbateri, 
ambasadorul României la 
O.N.U.. Ion Da teu, a apreciat 
raportul, arătînd câ acesta a- 
bordează într-o manieră ana
litică drepturile omului în in
terdependență directă cu con
dițiile economice și sociale, 
curs3 înarmărilor și relațiile • 
comerciale internaționale. Gă
sim pe deplin întemeiate — 
sublinia ambasadorul român 
— observațiile raportului re
feritoare la necesitatea dez-

voltârii comerțului internațio
nal, la promovarea unei ade
vărate cooperări economice, 
menite să atenueze consecin
țele nefavorabile ale grupări
lor economice regionale ale 
țârilor dezvoltate. De aseme
nea. considerăm deosebit de 
oportune recomandările privi
toare la necesitatea instaură
rii unei politici comerciale 
mondiale vizînd eliminarea 
obstacolelor artificiale din ca
lea circuitului liber de valori 
materiale și ameliorarea ter
menilor de schimb în favoa
rea produselor provenite din 
țările în curs de dezvoltare. 
Eforturile proprii ale fiecărei 
țări pentru dezvoltarea sa so
cială și economica, factor fun-

damental al dezvoltării, trebu
ie să fie sprijinite de o asisten
ță substanțială din partea sta
telor industrializate și a 
O.N.U. De asemenea, lichida
rea subdezvoltării presupune 
exercitarea de către fiecare 
stat a dreptului său suveran 
și permanent asupra bogăți
ilor naționale.

In încheiere, ambasadorul 
român a subliniat necesitatea 
unei examinări mai aprofun
date de către Comisia O.N.U. 
pentru drepturile omului a re
lației dezarmare-dezvoltare, 
în scopul elaborării unor pro
puneri concrete care să fie 
avansate organismelor compe
tente ale O.N.U. și guvernelor 
statelor membre.

PEKIN 22 — Coresponden- 
1 Agerpres, I. Tecuță, 

transmite : Cu prilejul vizi
tei în R. P. Chineză a lui 
Kenneth David Kaunda, pre
ședintele Republicii Zam
bia. a avut loc o recepție, în 
cursul căreia premierul Ciu 
En-lai și președintele Kaun
da au rostit alocuțiuni : ei 
au relevat dorința celor două 
popoare, țări și guverne de 
a consolida și dezvolta con
tinuu relațiile de prietenie 
și cooperare dintre R.P. Chi
neză și Zambia. pe baza 
principiilor coexistenței paș
nice. in interesul păcii și se
curității în întreaga lume.

CAIRO 22 — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae N. 
Lupu, transmite : In conti
nuarea vizitei pe care o în
treprinde în Republica Ara- 

Egipt. delegația Partidu- 
Comunist Român, con- 

de tovarășul Miron 
Constantincscu. membru su
pleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C:C. al 
P.C.R. a avut o întrevedere, 
la sediul Comitetului Uniu
nii Socialisto ' Arabe al gu- 
vernoratului Cairo, cu cadre 
din conducerea acestei orga
nizații, în frunte cu Sayed 
Zaki, membru al C.C. al U.S.A.

prim secretar al Comitetului 
U.S.A. al guvernoratului 
Cairo.

întrevederea s-a desfășu
rat intr-o atmosferă prie
tenească.

Do asemenea, delegația ro
mână a făcut o vizită la 
complexul siderurgic He- 
luan, undo a luat un con
tact direct cu activitatea 
organizației Uniunii Socia
liste Arabe din acest mare 
centru industrial egiptean. 
Totodată, la Cairo a avut 

o întîlnire cordiala cu 
ai conducerii Aso- 

de prietenie Ro- 
— Egipt.

loc 
membri 
ciației 
mânia

Deschiderea celei de-a doua

Fidel Castro
Erich Honecker

HAVANA 22 (Agerpres). — 
La Havana au început con
vorbirile 
gația de 
mentală 
condusă 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, primul ministru 
al Guvernului revoluționar, 
și delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii 
Democrate Germane, condu
să de Erich Honecker, prim- 
secretar al C. C. al P.S.U.G., 
informează agenția A.D.N.

oficiale dintre dele- 
partid și guverna- 
a Republicii Cuba, 

de Fidel Castro,

♦

Componența
noului guvern

brazilian
(Agerpres). 

ales al Bra- 
Ernesto Gei-

BRASILIA 22
— Președintele 
ziliei, generalul 
sel. a anunțat oficial compo
nența noului guvern al țării, 
care își va prelua atribuțiile 
la 15 martie. Portofoliul afa
cerilor externe a fost atribuit 
lui Antonio Azeredo de Sil
veira. în prezent ambasador 
al Braziliei în Argentina, 
iar cel al internelor lui Mau
ricio Rangel Rais. Econo
mistul Mario Henrique Si
monsen a fost numit ministru 
de finanțe. Portofoliile avia
ției, forțelor terestre și ma-

• rinei
tiv, de Joelmir de j 
Macedo și Vincente 
Coutinho (generali) 
Iul Geraldo de 
Henning.

Potrivit agenției
Presse, numai doi dintre ac
tualii miniștri — ai planului 
și aviației — își păstrează 
posturile în noul cabinet.

vor fi deținute, respec- 
de Joelmir de Ararife 

și Vincente Dale 
și amira- 
Azevedo

France

O declarație a M.A.E*» 

al Republicii 
Vietnamului de Sud

PEKIN (Agerpres). — 
Președintele Mao Tzedun 
a primit, vineri după—amia
ză. pe președintele Zambi
ei. Kenneth Kaunda. care 
se află într-o vizită oficială 
in R. P. Chineză — transmi
te agenția China Nouă, Cu 

loc o 
priete-

SUD 22
- Ministerul de 
Republicii Viet- 

a dat publi
care
Re

al

VIETNAMUL DE 
(Agerpres). 
Externe al 
namului de Sud 
citații o declarație, în 
subliniază 
voluționar 
R.V.S. nu va 
un contract 
Administrația

că Guvernul 
Provizoriu 

recunoaște nici 
semnat între 
saigoneză și

vreo companie străină 
privire la exploatarea rezer
velor de petrol din Vietna
mul de Sud.

Declarația M.A.E. al R.V.S. 
a fost publicată in legătură 
cu o recentă ofertă saigone- 
ză în acest domeniu adresată 
companiilor capitaliste străi
ne.

agenția China Nouă, 
acest prilej a avut 
convorbire cordială, 
nească.

In aceeași 
convorbirile 
Ciu En—lai. 
siliului c 
neze, și 
neth Kaunda.

Reuniunea miniștrilor afacerilor externe 
din America Latină, 

zona Mării Caraibilor și S.U.Ă.

LAHORE 22 — Corespon
dență de la Ion “ 
In orașul 
re au fost 
lucrările ( 
Conferințe 
ce, reunind 
de guvern, 
terne și alți oameni dc 
din 37 de țări, 
fii de stat prezenți 
ferință 
mediene, 
riei, 
ședințele 
mer 
tele 
sad, 
far 
Sudanului, regele Feisal al A- 
rabiei Saudite. La lucrări 
participă, de asemenea. Yas
ser Arafat, președintele Co
mitetului “ ‘ ‘ ~
nizației 
Palestinei, 
zentanți ai unor țări care au 
statut de observator.

La festivitatea de deschi
dere a reuniunii, președinte
le Republicii Islamice Pa
kistan, Fazal Elahi Chau- 
dury, a rostit un cuvînt de 
salut adresat participanților 
la lucrări. Convocată la ce-

Puținelu : 
pakistanez Laho- 

t deschise, 
celei de-a 

a țărilor 
șefi de 

miniștri de cx-
... __ stat
Printre șe- 

la Con- 
se află Houari Bou- 

preșcdintele Alge- 
pre- 

Moa-

vineri, 
doua 

islami- 
stat și

Anwar Sadat, 
Egiptului, 

El Gcddafi, președin- 
Libiei, Hafez Al As- 

președintele Siriei. Gaf- 
Numeiri, președintele

Executiv al Orga- 
pentru Eliberarea 
precum și repre-

Arabiei Saudite — 
Secretariatului Per- 
al acestei manifes- 

caractcr internațional 
Pakistanului, actua- 

• la Conferința, ale cărei lu
crări vor dura trei zile, se 
desfășoară sub conducerea 
primului ministru al țării 
gazdă. Zulfikar Aii Bhutto. 

Dezbaterile Conferinței se 
vor referi, în principal, la 
situația din Orientul Apro - 
piat, în lumina actualelor 
mutații înregistrate în zonă, 
la problema palestiniană și 
la statutul Ierusalimului. A- 
ceste puncte au fost înscrise 
pe agenda de lucru la reco
mandarea reuniunii pregăti
toare a miniștrilor de externe, 
care s-a desfășurat — tot la 
Lahore — între 19 și 
bruarie. Conferinței 
supuse 
proiecte de 
referitor 
entul 
rea 
poporului palestinian și, 
doilea, privind statutul 
rusalimului. De asemenea, 
fost pregătit un proiect 
declarație, care urmează 
fie adoptat la încheierea 
crărilor.

manent 
țări cu 
— și a

’0 fe-
i-au fost 

spre aprobare două 
rezoluție, unul 

la situația din Ori- 
Apropiat și restabili- 

drepturilor legitime ale 
al 

Ic- 
a 

de 
să 

lu-

Suspendarea vizitelor navelor militare
cu propulsie nucleară ale S.U.A.

în porturile japoneze
Guvernul japonez a anun

țat oficial suspendarea tuturor 
vizitelor proiectate ale nave
lor cu propulsie nucleară ale 
S.U.A. in porturile japoneze, 
în cursul acestei luni — a de
clarat ministrul de externe 
Masayoshi Ohira, informează 
agenția Kyodo. Motivul aces
tei hotărîri este completarea 
programului privind preveni-

rea efectelor nocive ale radi
ațiilor nucleare in porturile 
japoneze.

La Washington, purtătorul 
de cuvînt al Departamentului 
de Stat a confirmat că S.U.A., 
conform cererii prezentate de 
guvernul japonez, a oprit vizi
tele acestor tipuri de nave în 
porturile nipone.

(Agerpres)

Creșteri substanțiale
de prețuri în Coreea de sud

SEUL 22 (Agerpres). — 
In Coreea de sud a fost a- 
nunțată sporirea cu peste 
20 la sută a prețurilor a 30 
de categorii de mărfuri in
dustriale, ceea ce face ca nu
mărul articolelor care s-au

aici în ultimele do- 
săptămîni să se apropie 

60. Creșteri substanțiale

scumpit
uă 
de 
de prețuri au fost înregis
trate la mărfurile alimenta
re și la îmbrăcăminte.

CIUDAD DE MEXICO 22 
(Agerpres). — Ședința solem
nă de inaugurare a conferin
ței celor 25 de miniștri ai a- 
facerilor externe din America 
Latină, zona Mării Caraibilor 
și S.U.A. a fost deschisă de 
președintele țării gazdă. Luis 
Echeverria Alvarez, care în 
cuvîntul rost'it a relevat nece
sitatea reexaminării relațiilor 
stabilite la scara continentu
lui. pentru repunerea lor pe 
baze noi, spre a se elimina 
orice injustiție și subordonare.

Ministrul columbian al afa
cerilor externe, Alfredo Vas- 
quez Carizosa. care a luat 
apoi cuvîntul, în numele parti- 
cipanților la conferință, s-a 
pronunțat pentru revizuirea 
sistemului de raporturi din
tre S.U.A. și țările Americii 
Latine, considerată ca o cerin
ță de prim ordin în vederea 
stabiliri unui echilibru just 
în relațiile economice inter- 
americane.

La rîndul său, secretarul de 
stat' al S.U.A.. Henry Kissin
ger, a prezentat spre examina
re miniștrilor latino-americani 
o serie de măsuri menite să

contribuie la stabilirea co
operării. pe baze egale, dintre 
Statele Unite și America La
tină, într-un spirit nou la 
inaugurarea unui dialog între 
cele două părți, care potrivit 
afirmațiilor sale, să fie plasat 
sub semnul realismului. Du
pă cum relatează agenția Reu
ter, Henry Kissinger a propus 
crearea unui mecanism care 
să prevină sau să soluționeze 
eventualele dispute interve
nite între S. U. A. și țările 
Americii Latine, pronunțîndu- 
se, totodată, pentru o mai 
amplă consultare a acestui 
grup de state în legătură cu 
problemele internaționale care 
le privesc.

In domeniul cooperării eco
nomice dintre S.U.A. și țările 
situate la sud de Rio Grande, 
șeful diplomației americane 
s-a pronunțat pentru aplica
rea, în cadru] sistemului inter- 
amcrican de relații, a concep
tului Cartei drepturilor și în
datoririlor economice ale sta
telor. propus de președintele 
Mexicului, Echeverria, în 1972.

Lucrările conferinței de la 
Ciudad de Mexico continuă cu

ușile închise. Pe agenda re
uniunii, relatează agențiile de 
presă, figurează o serie de 
probleme de o deosebita im
portanță pentru fiecare dintre 
țările participante, printre ca
re relațiile de cooperare in- 
teramericane, schimburile co
merciale, transferul de tehno
logie, problema Canalului Pa
nama. precum și activitatea 
companiilor multinaționale și 
conflictul lor cu statele din 
zonă, posesoare de materii 
prime, care luptă pentru afir
marea deplinei lor suverani
tăți politice și economice.

— ♦—
VIENA

Expoziție 
internațională 

de turism

Faptuldivers pe glob
Depresiune sub 

formă de crater !

ISLAMICĂ 
RECUNOS- 
REPUBLI- 
BANGLA-

REPUBLICA 
PAKISTAN A 
CUT OFICIAL 
CA POPULARĂ 
DESH. Actul recunoașterii 
a fost făcut cunoscut de 
primul ministru pakistanez. 
Zulfikar Aii Bhutto. în cadrul 
unei reuniuni speciale, la ca
re au participat guvernatorii 
provinciilor pakistaneze, mem
brii Adunării Naționale și ai 
guvernului de la Islamabad.

LA BONN S-A DESFĂȘU
RAT O NOUA -------- ’ __
CONVORBIRI 
Nier, adjunct 
de 
Și 
de 
deraia 
care au 
ale relațiilor dintre cele două 
state.

externe al 
Guenter 

stat 
a

RUNDA DE 
între Kurt 

al ministrului 
R. D. Germane, 
®aus, secretar 

Cancelaria fe- 
F. Germania.

la
R.
examinat probleme

PREȘEDINTELE 
a cerut 
dopte 
permită 
eficientă 
pefiante

NIXON
Congresului să 

o legislație care să 
o combatere mai 

a traficului de stu- 
în Statele Unite.

COMISIA 
NALA a

a-

INTERNATIO-
JURIȘTILOR

al P.M.U.P. pentru a XXX-a 
aniversare a Poloniei. Docu
mentul, cu caracter de bilanț 
al drumului străbătut în anii 
puterii populare și de preci
zare a țelurilor spre care tin
de în prezent Polonia, subli
niază transformările profun-

PE SCURT • PE SCURT

IN SUBURBIA PARIZIA
NĂ LA CELLE — SAINT — 
CLOUD a avut loc cea de-a 
42-a reuniune din cadrul în- 
tîlnirilor consultative ale re
prezentanților Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de 
Sud și cei ai administrației 
de la Saigon.

că a adresat autorități- 
rasiste sud—africane un

de survenite în toate dome
niile de activitate.

(C.I.J.), cu sediul la Geneva, a 
anunțat joi, într-un comuni
cat, 
lor
protest în legătură cu aresta
rea unor conducători ai orga
nizației Swapo.

ZIARUL „TRYBUNA LU-
DU“ a publicat Tezele C. C.

CABINETUL BELGIAN, 
condus de premierul Edmond 
Leburton, a hotărît vineri să 
respingă cererea companiilor 
petroliere, avansată la 9 ia
nuarie, cu privire la o nouă 
majorare a prețurilor la pro
dusele petroliere.

POLIȚIĂ SPANIOLĂ a 
anunțat arestarea unui grup 
de 24 de studenți, acuzați de 
„activități subversive", rela
tează agenția United Press 
Internațional. Dintre aceștia, 
15 sînt studenți la Univer
sitatea Santiago de Compos
tela, poliția acuzindu-i de 
„propagandă comunistă ile
gală".

VIENA 22 — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite: Timp de două zile, 
sălile palatului Palffy găzdu
iesc cea de-a Xl-a ediție a 
Expoziției internaționale de 
turism ..Lumea largă în cu
lori". la care participă țări 
din Europa. Asia și Africa. 
Pavilionul României, conceput 
sub forma unei case țără
nești, împodobită cu motive 
dc artă populară, realizează 
prin intermediul panourilor, 
hărților și diapozitivelor o i- 
magine sugestivă a frumuseți
lor naturale ale țării noastre, 
oferind totodată și o documen
tație bogată asupra posibilită
ților vizitatorilor străini de a 
cunoaște obiectivele turistice 
din diferitele regiuni ale țării.

O echipă de exploratori ve- 
nezueleni a descoperit, pe 
un platou pierdui în inima pă
durii virgine din apropierea 
frontierei cu Brazilia, o de
presiune în formă de crater 
vulcanic, in interiorul căreia 
s-a dezvoltat o vegetație săl
batică și își duc viața diverse 
specii de animale rare ce nu 
au văzut niciodată lumina 
soarelui.

Acest crater adăpostește in
secte, șopîrle și așa-numiții 
„guacharos", păsări de noap
te care se hrănesc cu insecte 
și semințe. Unul din cei 35 
membri ai expediției a reușit 
să captureze „o șopîrlă de 
formă foarte rară, semănînd 
cu un monstru11.

Un alt membru al echipei 
de exploratori a precizat că 
echipa a petrecut șase zile în 
adîncul depresiunii, care a- 
tinge 400 metri, printre arbori 
sălbăticiți, de cîte 50 de me
tri înălțime, care nu primesc 
direct razele soarelui.

tale — relevă cotidianul 
„Hovu. Avalanșa a fost pro
vocată de ploile torențiale 
care au cauzat, de asemenea, 
grave inundații în regiunile 
din centrul și sudul Boliviei.

„Mioenus 
Antigensis"

O echipă de speologi cuba
nezi a descoperit, intr-o peș
teră din zona montană din 
Surgidero, resturile fosile a- 
le unui animal preistoric de
numit „Mioenus Anligensis“, 
care a trăit în Cuba, în ulti
ma perioadă a erei cuaterna- 
re. Această descoperire vine 
în sprijinul teoriei privind e- 
xistența unor punți de legă
tură pe uscat, în timpurile 
străvechi, între Cuba, Porto 
Rico, Haiti și Republica Do
minicană.

Val de... noroi 
și pietre

Cel pu(in 20 de 
și-au pierdut viața în i 
bolivian Huacarina, din 
propiere de La Paz, cjnd un 
uriaș val dc noroi și pietre 
s-au abătut asupra unor locu
ințe ale țăranilor din locali-

persoane 
satul 

a-

Cea de-a doua 
operație de 

transplant cardiac 
din Belgia

O echipa de chirurgi de la 
un spital din Bruxelles a 
fectuat, în noaptea de joi 
spre vineri, cea de-a doua o- 
perație de transplant cardiac 
din Belgia. Bolnavul, în vîrs- 
tă de 35 de ani, a primit ini
ma unei femei in virstă de 50 
de ani. Intervenția chirurgi
cală s-a desfășurat normal.

e-

SPORT o SPORT o SPOKV3- ,

POPICE, DIVIZIA A
După luarea startului în campionat

SIMBATA. 23 FEBRUARIE

Cultural ; Ve 
întoarce: Mu.
17 acționează ; 

Jucătorul.

Wâdîo

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Joe Kidd ; Republi
ca : Anton iu și Cleopatra ; 
LON EA — Minerul : Mor- 
giana ; ANINOASA : Cînd 
legendele mor ; VULCAN : 
Ultimele 6 minut' LU- 
PENI — 
nica se 
toresc :
RICANI :

5.00 Buletin de știri ; 5,05 
Drumeție folclorică muzica
lă ; 6.00 Radioprogramul di
mineții ; 8,08 La microfon,
melodia preferată ; 9,00 Bu
letin de știri ; 9,20 Muzică

populara ; 10.00 Buletin de
știri ; 10.05 Curier econo
mic ; 10,10 Medalion Noru
Demetriad ; 10,30 Muzică
populară ; 11,00 Buletin de
știri : 11,05 Cîntece de Geor
ge Vanc-u : 11,20 Muzică u- 
șoară ; 12,00 Buletin
știri ; 12,05 Intilnire
melodia 
prețul 
cîntăm, 
13,00 ’
Arii din operete 
diodivertisment 
17,00 Buletin de 
Știință, tehnică, 
17,40 Recitalul
Valentin Gheorghiu ; 18,00 
Orele serii ; 20,00 Hanul cu 
cîntece ; 20,40 Muzică pe
adresa dumneavoastră ; 21,00 
Buletin de știri ; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,30 Invitație
la dans ; 23,00—6,00 Estrada 
nocturnă.

de 
cu 

populară și inter- 
preferat; 12,35 Te 
frumoasă Românie; 

Radiojurnal ; 13,15
; 13,30 Ra-

muzical ; 
știri ; 17,15 

fantezie ; 
pianistului

9.00 O viața pentru o idee. 
Daniel Danielopolu.

9.30 Film serial pentru ti
neret. Pistruiatul. E- 
pisodul VIII.

10,05 Teatru scurt. Ciclul 
„Micile tragedii" de A 
S. Pușkin. Mozart și 
Salieri.

10.30 Muzică ușoară cu Ana 
Petria și George Ena- 
che.

10,45 Telecinemateca (relua
re).

16,00 Volei masculin. Dina
mo — Steaua. Trans
misiune directă de la 
Timișoara.

17.30 Telex.
17,35 Caleidoscop cultural- 

artistic.

Din țările socialiste. 
Familia. Gemenii.

Ansambluri folclori
ce. Crișule, Mureșule... 
Spectacol folcloric re
alizat la Palatul cultu
rii din /Xrad. 
Publicitate.
1001 de seri. Iepurașul 
Bunny Bugs. 
Telejurnal.
Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
Libia, Liban, Siria 
Irak.

Teleenciclopedia. Flori 
de mină. Secolul lui 
Pericle (III). Breviar. 
Film serial. Columbo. 
..Proiect neterminat".
Telejurnal. Sport.
Romanțe și cîntece de 
petrecere cu Ileana Să- 
răroiu, Olga Stănescu, 
Ioana Cristea, George 
Hazgan și Petre Săbă- 
deanu.

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

LOTO
La tragerea Loto din 22 

februarie 1974 au fost ex
trase următoarele numere :

Extragerea I :
63. 33, 42. 40, 87, 24, 12.

26, 57.
Extragerea a Il-a :

11, 69, 61. 75. 1, 89. 46,
62. 68.

Fond general de premii ;
1 350 642 lei.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei 
ieri:

Maximele: Petroșani 
grade; Paring 0 grade.

Minimele: Petroșani
grade; Paring — 3 grade.

Stratu] de zăpadă la Pa
ring: 48 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE: Vremea ră- 
mîne instabilă cu cerul mai 
mult noros. Vint slab din 
sud.

de

De la popicarii din Petrila se așteaptă 
rezultate mai concludente

De două săptâmîni s-a re
luat și campionatul diviziei A 
la popice. După disputarea a

două etape din acest 
clasamentul se prezintă 
fel:

retur, 
ast-

1. Jiul Pctrila
2. Voința Cluj
“ C.F.R. Tg. Mureș 

I.C.O. Oradea 
Minaur B. Mare 
Electrica Sibiu 
C.F.R. Timișoara 
Lemnul S. Mare

9. Voința Tg. Mureș
10. Ind. sirmei C. Turzii

3. 
I.

5.
6.
7.
8.

11
10
11
11
11
11
10
11
11
11

0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o

Dar clasamentul nu spune 
totul...

Intîlnirea restanță C.F.R. Ti
mișoara — Voința Cluj s-a 
disputat sîmbătă și duminică 
la Timișoara.

Startul a fost favorabil po
picarilor petrileni care s-au 
instalat în fruntea clasamen
tului seriei. Totuși înfrîngerea 
suferită la Baia Mare nu se 
poate explica, deși scuze s-au 
găsit totuși: s-ar zice că pista 
neregulată (și alte echipe de 
valoare au pierdut tot datori
tă pistei de joc la Baia Mare 
— spunea Mihai Torbk) a in
fluențat negativ rezultatele ju
cătorilor petrileni. La Cimpia

Turzii unde s-a jucat pe 4 pis
te. complet noi, componențil 
echipei Jiul au obținut rezul
tate bune: Popa 854 p.d., T6- 
rok 841 p.d., Balogh 839 p.d.. 
Biciușca 838 p.d., Ghirciș 827 
p.d. Forma’slabă a jucătorilor 
de bază ai echipei — Torok 
(care la Baia Mare abia a a- 
tins 750 p.d.) și Biciușcă — 
a făcut ca rezultatul în an
samblu pe echipă să fie sub 
5 000 p.d. Juniorul Popa, prin 
evoluția sa excelentă, tinde să 
devină jucătorul nr. 1 a| echi
pei ceea ce, trebuie să recu
noaștem. este un lucru îm
bucurător.

Sîmbătă și duminică nu a

fost etapă. Iată așadar un buh 
prilej pentru instructorul 
sportiv loan Cherecheș de a 
„roda" echipa în vederea difici
lului meci de la Oradea de 
săptămîna aceasta. O victorie 
in fața I.C.O. Oradea, în pro
priul ei fief, ar însemna cali
ficarea sigură a popicarilor de 
la Jiul Petrila în turneul final. 
Criza de formă în care se află 
unii jucători de bază ai echi
pei trebuie anihilată printr-o 
participare deosebit de activă 
a celorlalți componenți ai lo
tului. printr-o voință fără 
margini etalată în timpul evo
luțiilor pe arene, iar antrena
mentele. prin modul în care 
sînt efectuate, trebuie să con
stituie pentru întreaga echipă 
un mijloc de verificare efici
ent al potențialului lotului în 
vederea abordării cu curaj și 
siguranță deplină de reușită a 
partidelor din acest retur. Nu
mai astfel rezultatele scontate 
vor fi sortite izbînzii. In orice 
caz. de la popicarii din Petrila 
se așteaptă rezultate mult mai 
concludente pe măsura valo
rii lor.

n. BORCA. 
corespondent
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