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încheierea lucrărilor Conferinței pe tară 
a cadrelor de conducere 

din unitățile agricole de sfat și cooperatiste
Cuvîntarea tovarășului 

NICOLAE CEAUSESCU
Dragi tovarăși.

Lucrările conferinței la care 
participă cadrele de bază din 
agricultură se apropie de sfîr- 
șit. Timp de trei ziie, au fost 
dezbătute pe larg problemele 
legate de dezvoltarea agricul
turii noastre socialiste. S-au 
analizat rezultatele obținute 
în anii construcției socialiste, 
precum și rezultatele obținute 
| ycei trei ani din acest cin- 
o./.'al, s-au făcut multe suges
tii și propuneri. Putem spune 
că dezbaterile conferinței con-. 
Stituie un adevărat forum de
mocratic, o expresie a demo
crației socialiste, a participă
rii largi a întregului popor la 
conducerea destinelor națiunii 
noastre pe calea socialismului 
si comunismului. (Aplatize 
puternice).

Dezbaterile s-au caracteri
zat prin înaltul spirit de răs
pundere cu care tovarășii care 
au luat cuvîntul au analizat 
alît rezultatele bune, cit și 
lipsurile, neajunsurile care 
s-au manifestat și se mai ma
nifestă în activitatea unor u- 
nități, a unor sectoare din a- 
gricultură. S-au adus multe 
critici întemeiate. Sper că toți 
cei care au fost vizați prin a- 
ceste critici — incepînd cu 
organele centrale, cu minis
terele care au de soluționat 
un șir de probleme legate de 
asigurarea dezvoltării în bune 
condițiuni a agriculturii țârii 
noastre și, în primul rind. cu 
Ministerul Agriculturii — vor 
lua măsurile necesare in ve
derea remedierii neajunsuri
lor semnalate. De asemenea, 
T niunea Națională a Coopera
tivelor, trusturile și direcțiile 

I agricole. consiliile populare 
județene și comunale trebuie 
să țină seama de criticile și su
gestiile făcute în cadrul con
ferinței. Comitetele județene 
de partid, toate organele și 
organizațiile de partid este ne
cesar să tragă concluziile co
respunzătoare pentru a acțio
na în vederea lichidării cit 
mai rapide a lipsurilor, pen
tru organizarea în bune con
dițiuni a întregii activități 
din agricultură.

S-au făcut și unele referiri 
autocritice. Este drept, auto
critica nu a fost chiar la înăl
țime. dar sper că tovarășii vor 
avea în vedere, atunci cînd 
concluziile și hotârîrile con
ferinței vor fi dezbătute cu 
activul de partid, cu toți co
operatorii și oamenii muncii 
din agricultură, să nu uite că 
este necesară o analiză auto
critică a lipsurilor propriî. Nu
mai așa va exista garanția că 
vom putea lichida cu desăvâr
șire, mai rapid, neajunsurile 
și lipsurile ce mai dăinuie în 
munca noastră. Aceasta este 
valabil și pentru miniștrii care 
au luat cuvîntul, pentru pri
mii secretari care au vorbit

aici. Deci și conducerile mi
nisterelor. comitetelor județe
ne dc partid și consiliile popu
lare. toate organele de con
ducere vor trebui să analizeze 
autocritic problemele, lipsuri
le proprii, pentru a vedea ce 
este de făcut în vederea îmbu
nătățirii activității. (Aplauze 
puternice)

In plenul conferinței, precum 
și în comisii, s-au făcut pro
puneri numeroase, deosebit dc 
valoroase. Ele cuprind un cerc 
larg de probleme, multe dome
nii de activitate — agricole și 
industriale cit și de pregătire 
a cadrelor, inclusiv privind ac
tivitatea politică. Nu aș d^ri 
să mă opresc acum asupra a- 
cestor probleme. Ele vor fi 
sintetizate intr-un document 
unic, repartizate pe ministere 
și organe care au sarcina re
zolvării lor, aducindu-se, tot
odată, la cunoștința unități
lor agricole de stat, coopera
tivelor S.M.A.-urilor — prin or- « 
ganele județene de partid și 
de” stat — concluziile la care 
s-a ajuns și felul în care au 
fost soluționate propunerile 
făcute in Conferință. Esențial 
este însă ca ministerele, orga
nele centrale, organele județe
ne cărora le revine sarcina 
rezolvării lor să acționeze în- 
tr-un spirit de înaltă răspun
dere, cu operativitate, pentru 
soluționarea corespunzătoare 
a tuturor problemelor ridi
cate aici. Vă asigur că Secre
tariatul Comitetului Central 
va urmări, direct, felul cum 
se soluționează problemele de 
către toate organele cărora le 
revin îndatoriri în această pri
vință. Și sînt multe organele 
care au de făcut ceva 1

Sînt convins că vom reuși 
să găsim soluțiile corespun
zătoare problemelor ridicate, 
aducînd îmbunătățirile necesa
re în domeniile în care s-au 
făcut propuneri, asigurînd în 
general perfecționarea între
gii noastre activități. astfel 
ca, realmente, conferința să 
marcheze o ridicare simțitoa
re a "muncii de conducere, a 
soluționării problemelor ce 
privesc bunul mers al tuturor 
sectoarelor agriculturii din Ro
mânia. (Aplauze puternice)

S-au adoptat cele trei sta
tute care reglementează pro
bleme deosebit de importante 
pentru dezvoltarea, pe o bază 
superioară, a cooperării, spe
cializării. industrializării pro
ducției agricole, a perfecționă- 

, rii conducerii și îndrumării 
agriculturii. Trebuie acum să 
acționăm în mod hotărît pen
tru a așeza activitatea pe 
baza principiilor și normelor 
înscrise în aceste statute. A- 
preciez că normele din statu
te creează o bază nouă de or
ganizare a agriculturii noas
tre, asigură condiții mai bune 
pentru conducerea și îndruma
rea ei. pentru creșterea pro
ducției agricole, specializarea 
în producție, organizarea acti

vității industriale — alît a 
prelucrării unor produse a- 
gricole. cît și a altor activi
tăți industriale. Există deja 
un număr destul de marc de 
cooperative care dispun de 
mijloace financiare însemna
te și se pot asocia cu între
prinderi de stat — nu numai 
din agricultură, dar chiar și 
din sectoare industriale — 
pentru organizarea la sate a 
unor secții de producție indus
trială. Această colaborare va 
asigura o ridicare generală a 
nivelului satelor și comunelor 
noastre, va da posibilitatea 
cooperativelor să-și investeas
că fondurile în activități pro
ductive, să asigure lucru în 
tot cursul anului ' și. în gene
ral. să contribuie atît la creș
terea nivelului de viață a lo
cuitorilor satelor cît și la spo
rirea avuției generale a în
tregii țări. (Aplauze prelungi
te).

TreWie să înțelegem că în 
aceste probleme este nevoie 
să fim cît mai îndrăzneți. Să 
respectăm normele stabilite în 
statut, legile țării, dar să nu 
ne împiedicăm de concepții 
învechite — așa cum am mai 
spus și în expunerea de la 
început —. de teorii abstracte. 
Să înțelegem că trebuie să 
unim eforturile întregului 
nostru popor pentru o mai ra
pidă dezvoltare economico- 
socială a țării, că alianța din
tre muncitori și țărani nu este 
o teorie, nu este o lozincă 
abstractă, nu înseamnă cola
borare numai în vorbo, ci co
laborare practică. în produc
ție. în făurirea noii societăți. 
Societatea noastră trebuie să 
fie o societate omogenă a po
porului muncitor, în care deo
sebirile dintre munca indus
trială și cea agricolă, dintre 
munca intelectuală și cea fizi
că vor fi tot mai mici — ca 
rezultat al ridicării generale 
a nivelului de cultură și în
țelegere, al introducerii teh
nicii în industrie și agricul
tură. Calea spre această socie
tate omogenă, spre un popor 
de oameni ai muncii, este 
calea cooperării în producție, 
în toate domeniile dc activita
te ' (Aplauze puternice, pre
lungite). Tată în ce sens con
cepem problema cooperării 
dintre întreprinderile de stat 
— nu numai din agricultură, 
dar și din alte domenii dc 
activitate — și cooperativele 
agricole.

Am adoptat, de asemenea, 
cu cîtcva minute mai înainte, 
o chemare către toți cei ce lu
crează în agricultură. Ea se 
adresează. în același timp, și 
muncitorilor, cadrelor tehnice 
din industrie, de fapt oameni
lor muncii din toate sectoare
le de activitate din România ; 
realizarea programului de dez
voltare a agriculturii noastre 
socialiste nu poate fi garan
tată decît în măsura în care 
toate celelalte sectoare și, în

primul rînd. industria socialis
tă, cercetarea științifică, trans
porturile își vor aduce contri
buția activă la soluționarea 
multiplelor probleme de care 
depind creșterea producției 
agrare și ridicarea vieții sate
lor. (Aplauze puternice). Aș 
dori să fie bine înțeleasă a- 
ceastă chemare, atît de cei din 
agricultură, cît și de toți oa
menii- muncii. Să unim toate 
eforturile pentru a soluționa 
în cele mai bune condițiuni 
numeroasele probleme legate 
de dotarea și bunul mers al 
agriculturii, inclusiv de finan
țarea în condițiuni corespun
zătoare a activității agricole !

Totodată, să unim efortu
rile pentru a smulge pămîntu- 
lui recolte tot mai bogate ! 
Avem mari posibilități de a 
face ca tot ce a fost înscris 
în chemare, toate concluziile 
care au reieșit din Conferință 
să fie aplicate. în vederea 
dezvoltării în ritm rapid și la 
nivel înalt, a tuturor sectoa
relor de activitate din agricul
tură. (Aplauze puternice).

De asemenea, în cursul Con
ferinței v-au mai fost prezen
tate și alte documente pe care 
le-ați studiat și dezbătut — și 
care, în cursul săptămînilor 
următoare, vor căpăta putere 
de lege sau de hotărîre. Ți- 
nînd seama de toate acestea, 
putem spune că, de fapt. Con
ferința a dezbătut un șir de 
documente menite să creeze 
un cadru mai corespunzător 
întregii activități de dezvol
tare a producției agricole, de 
ridicare a satului socialist, a 
nivelului dc trai material și 
spiritual al țărănimii noastre, 
al tuturor oamenilor muncii.

De aceea, se po^te spune că 
această Conferință marchează 
o etaRă nouă în dezvoltarea 
agriculturii noastre socialiste 
— și anume trecerea la o a- 
gricultură intensivă, de înaltă 
productivitate și eficiență eco
nomică. Fără îndoială că și 
pină acum am obținut o serie 
de rezultate, dar sîntem încă 
departe de a spune că am re
alizat o agricultură de un ase
menea nivel. Pe baza rezul
tatelor și a experienței acu
mulate în decursul anilor, pu
tem spune că sînt create con
dițiile pentru a pune această 
sarcină în fața oamenilor mun
cii din agricultură. în fața or
ganizațiilor de partid, cu con
vingerea că ca va fi realizată 
cu succes.

Avem puternice întreprin
deri agricole dc stat, avem un 
sector cooperatist care a dove
dit că poate asigura un pro
gres rapid al agriculturii ; 
avem stațiuni de mașini și 
tractoare care asigură baza 
mecanizării producției. Toate 
acestea și-au demonstrat pe 
deplin viabilitatea, forța, au 
dovedit că reprezintă o orga
nizare corespunzătoare condi
țiilor din România ; de aceea, 
pot asigura cu succes înfăp

tuirea sarcinilor noii etape de 
dezvoltare a agriculturii în 
România.

Industria noastră socialistă 
a acumulat și ea multă ex
periență. Putem spune că a- 
vem o industrie constructoare 
de mașini în stare să rezolve 
în cîțiva ani problemele cele 
mai complexe ale dotării a- 
griculturii cu mașini de mare 
randament, să asigure meca
nizarea completă a agricultu
rii, în toate domeniile de acti
vitate, ceea ce va duce la 
transformarea radicală a mun
cii din agricultură, apropiin
d-o de cea industrială. (A- 
plauze puternice).

Avem, de asemenea, o in
dustrie chimică ce s-a dez
voltat continuu și care, în 
cîțiva ani. va fi în stare să 
rezolve complet problema în
grășămintelor și celorlalte 
chimicale necesare agricultu
rii. Știu. în cadrul Conferin
ței, vorbitorii au arătat că 
vor mai multe îngrășăminte. 
Sînt îndreptățite aceste ce
reri. Dar. așa cum am men
ționat în expunerea mea. am 
pierdut, de fapt, 3 cincinale 
în asigurarea chimizării agri
culturii. prin nerealizarea 
prevederilor stabilite. Acum 
funcționează deja cîteva mari 
combinate chimice. Sînt în 
construcție — urmîn’d să dea 
producție în acest an și anul vi
itor — încă 4 mari unități, 
care vor realiza împreună 
peste 1 milion 200 de tone în
grășăminte substanță activă. 
Sînt proiectate, de asemenea, 
cîteva mari unități ce urmea
ză să intre în producție în 
anii următori. Deci, există 
condiții reale ca. în următorii 
cîțiva ani. agricultura noastră 
să poată dispune de îngrășă- 
mintele și chimicalele nece
sare creșterii producției agri
cole.

Industria noastră, este as
tăzi. în stare să răspundă tu
turor cerințelor puse de sarci
na realizării unei agriculturi 
intensive de înaltă producti
vitate.

Cercetarea științifică a ob
ținut, d<^ asemenea, un șir de 
succese, a rezolvat unele pro
bleme complexe. Avem forța 
necesară și experiența care 
ne permit să punem și în fața 
cercetării sarcini noi. Ați au
zit vorbindu-se aici de hibrizi 
dc porumb cu o producție de 
20 sau peste 20 de tone la 
hectar, de semințe de grîu 
care dau o producție de 8—10 
tone la hectar. Putem pune, 
realmente. în fața cercetării 
din agricultură, sarcina de a 
rezolva probleme complexe, 
de a crea' noi soiuri de hibrizi 
pentru cereale, legume, plan
te tehnice, pentru pomi
cultură. viticultură, deci pen- 
ti*u întregul sector vegetal.

(Continuare în pag. a 4-a)

imbold pentru rezultate calitativ
superioare în extracția de cărbune

Unitățile miniere din Valea Jiului au în
cheiat cea de a doua lunâ a anului cu un 
bilanț tehnico-economic favorabil, oglindit 
in primul rind de extragerea peste preve
derile de plan a unei cantități de 20 292 
tone de cărbune brut. Această nouă depă
șire. adăugată celei din ianuarie, face ca 
producția de cărbune extrasă peste preve. 
deri de la începutul anului să se cifreze la 
peste 35 000 tone de cărbune.

Așadar, succesul primei luni a fost con
firmat și in februarie. Demarajul înregis
trat constituie o garanție a îndeplinirii 
inointe de termen a planului trimestrial. 
Care au fost factorii care au creat con
diții pentru desfășurarea activității bune 
a lunii trecute ?

Consemnăm in primul rind ritmicitatea 
ce a caracterizat activitatea de produc
ție, fapt ilustrat de îndeplinirea sarcinilor 
de producție pe bazin în cursul tuturor 
zilelor lucrătoare ale lunii. Nu intîmplător 
in fruntea clasamentului se situează mi
nele Vulcan și Uricani care au înregistrat 
aceeași constanță in realizarea și depăși
rea in fiecare zi a sarcinilor de plan. Și 
exploatările miniere Petrila, Dilja, Aninoa- 
sa și Lupeni au depus o activitate ritmi
că, oglindită prin realizarea planului în 
majoritatea zilelor lucrătoare fapt care 
le-a îngăduit să obțină însemnate depășiri.

Pionul a fost îndeplinit și la minele Lo- 
nea și Paroșeni, dor cu eforturi deosebite, 
fapt ilustrat prin recuperarea restanțelor 
existente doar în ultima zi o lunii. In am
bele cazuri dificultățile provin din „îngus
tarea" liniei de front, datorită închiderii 
unor abataje, la Paroșeni, sau a efectului 
restanțelor anilor trecuți, in ceea ce pri
vește executarea pregătirilor la Lonea.

Un fapt pozitiv al lunii recent încheiate 
l-a constituit preocuparea susținută pen
tru recuperarea restanțelor sectoa
relor. Această orientare poate fi 
regăsită în îndeplinirea planului de 
către toate unitățile miniere, în revi
rimentul marcat de sectoarele care au în
registrat restanțe in luna ianuarie, cum ar 
fi sectoarele V de la mina Petrila și III 
de la mina Aninoosa.

(Continuare in pag. a 3-a)

Situația
realizării planului

E, Î\I. Lonea 100,0 la sută
E. M. Petrila 103,1 la sută
E. M. Dilja 103,3 la sută
E. M. Aninoasa 103,2 la sută
E. M. Vulcan 106,3 la sută
E. M. Paroșeni 100,0 la sută
E. IVI. Lupeni 103,1 la suta
E. M. Uricani 105,7 la sută

TOTAL
VALEA JIULUI 103,1 la sută

La mina Dîlja

Intervenție
Trecuse cu puțin 

de ora 4 din dimi
neața uncia din zilele 
trecute cînd colivia 
puțului orb nr. 4 al 
minei Dîlja a agățat 
și rupt un ghidaj. Si
tuația reclama o re
zolvare urgentă pen
tru că întreruperea 
extracției pe puțul 
cel mai solicitat al 
minei, la o oră de 
vîrf, implica riscul 
ncrcalizării planului 
minei in ziua respec
tivă. Ca urmare a in
tervenției operative 
a personalului de în-

operativă
treținere, avaria a 
fost remediată în de
curs de aproximativ 
o oră, ceea ce repre
zintă un timp redus 
la jumătate față de 
durata medie a unor 
asemenea intervenții. 
Ca urmare a aces
tui fapt activitatea a 
fost reluată în bune 
condițiuni. iar la ora 
6 dimineața mina 
Dîlja raporta încă 231 
de tone extrase peste 
prevederi.

st. KONYICSKA, 
dispecer G.G.P.

Noul angajat — 

minerul de inline 

— astăzi un tînăr 

plin de elan față 

de care este mani

festată tot mai 

multă grijă.

In clișeul nos

tru : minerul Tu

dor Pătrașcu de la 

mina Petrila, vor- 

bindu-i cu căldură 

tînarului Ion An- 

șan.

Foto: I. LICIU

Din experiența unor organizații de bază ds la mina Vulcan
COMUNIȘTII ACȚIONEAZĂ 

cu răspundere și perseverență 
pentru realizarea ritmică a planului

In contextul creșterii rolu
lui conducător al organului și 
organizațiilor de partid în via
ța social-economică respecta
rea disciplinei de partid de
vine o lege inexorabilă pentru 
fiecare organizație de bază, 
pentru fiecare comunist. Iată 
de ce, toate organele și or
ganizațiile de partid sînt che
mate să acționeze stăruitor 
pentru ca fiecare comunist să 
devină un participant activ 
la realizarea exemplară a sar
cinilor de plan, să dovedească 
prin fapte câ a înțeles răspun
derea ce o poartă pentru soar
ta hotărîrilor de partid, că 
este un participant exigent și 
disciplinat la procesul de rea
lizare a producției. Astfel dc 
preocupări există în toate or

Vineri, 1 martie, au luat 
sfirșil lucrările Conferinței pe 
fără a cadrelor de conducere 
din unitățile agricole de stal 
și cooperatiste, eveniment de 
o deosebita importanta pentru 
viafa satului românesc, a în
tregii fări, cu profunde impli
cații in accelerarea mersului 
înainte al națiunii noastre pe 
calea edificării societății so
cialiste multilateral dezvolta
te, a progresului .și bunăstării.

întreaga desfășurare a lu
crărilor — dezbaterile în .șe
dințele plenare și in cadrul 
celor 20 de comisii de lucru, 
cuvîntul celor 420 de vorbi
tori — a fost dominată de spi
ritul expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. amplă a- 
naliză a rezultatelor obținute 
pină acum, a căilor de perfec
ționare și creștere a eficien
tei activității, document pro
gramatic pentru dezvoltarea 
viitoare a agriculturii noastre 
la nivelul exigentelor de as
tăzi, pentru a cărui transpu
nere in viată Conferința pe 
tară s-a angajat solemn, dînd 
astfel glas hotăriril tuturor 
oamenilor muncii de pe ogoa
re de a face lotul pentru a în
deplini cincinalul înainte de

termen, de a înfăptui neabătut 
obiectivele puse în ia[a lor 
de partid.

Ca .și în celelalte zile ale 
conferinței, cei peste 8 000 de 
participant! au întîmpinat so
sirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în marea sală a lu
crărilor cu deosebită căldură 
și entuziasm, expresie a sen
timentelor de dragoste fală de 
partid, lată de secretarul ge
neral. Minute în șir au răsu
nat ovalii puternice, urale ne

întrerupte, asistenta în pi
cioare scandind îndelung: 
.Ceaușescu—P.CR.“ ■

In prezidiu au luat loc tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stal al Repu
blicii Socialiste România, to
varășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Gheorghe Pană, I lie 
Verdel, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară. Lina Cioba- 
nu, Constantin Drăgan, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoi
ca, Vasile Vi leu, ȘteJan Voi- 
tec, losli Banc, Constantin Bă- 
bălău. Petre Blajovici, Cornel

Burtică, Miron Conslanlines- 
cu. Aurelia Dânilâ, Miu Do- 
brescu, Magdalena Fllipaș, 
Mihai Gere, Ion Iliescu, Ion 
Ionifă, Vasile Palilinel, Ion 
Palan, Ion Stănescu, Mihai Te- 
lescu. losii Uglar, Richard 
Winter, Stelan Andrei, 
membri ai CC. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, prim-secretari ai co
mitetelor județene de partid, 
activiști de partid și de stat, 
cadre din unele ramuri Indus
triale, oameni de șliinjă și 
cultură.

In cronica-, acestui forum al 
satului românesc, al oameni
lor muncii de pe ogoarele pa
triei, vor rămîne înscrise la 
loc de cinste, vor dăinui pes
te vreme în amintirea tuturor 
participanlilor la conferință 
momentele in care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl tovară
șa Elena Ceaușescu, alfi con
ducători de partid și de stat, 
s-au aliat, în pauza lucrărilor, 
în mijlocul reprezentanților 
fiecărui judef, cu care s-au fo
tografiat.

Cu urale și ovajii, cu nețăr
murită dragoste izvorîlă din 
adîncul inimilor lor, jăranli 
cooperatori, mecanizatorii.

muncitorii din întreprinderile 
agricole, grupafi pe judele, 
primesc rînd pe rînd, în mij
locul lor, pe secretarul gene
ral al partidului. Clipele aces
tea de intensă emoție, petre
cute sub cupola impunătoare 
a pavilionului, evocă cu a- 
ceeași putere de adevăr legă
tura indestructibilă dintre 
partid și popor manifest at ă 
slafdfnic, la scara întregii 
țări, în întilnirile de lucru ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu oamenii muncii de pe o- 
goare din întreaga Iară. Fie
care moment petrecut de se
cretarul general al partidului 
în mijlocul participanfilor la 
conferință, din. fiecare judef, 
reprezintă o imagine unică, 
înseamnă in sine o iilă de is
torie, o iilă din istoria edili- 
cării orînduirii noastre noi pe 
care întregul popor o făurește 
sub conducerea înțeleaptă a 
partidului.

Prima imagine — în mijlo
cul lucrătorilor din judelui 
Conslanfa, judef care a Înfăp
tuit cel dinții cooperativiza
rea agriculturii. Lucrătorii o- 
goarelor dobrogene, care au

(Continuare in pag o 4-a)
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Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului 

Ion Gheorghe Maurer 
în R. P. Ungară

ganizațiile de bază ale exploa
tărilor miniere din Valea Jiu
lui. De această dată, ilustrăm 
afirmația noastră cu exemple 
din rîndul unor organizații de 
partid de la E.M. Vulcan.

— Pentru a dobîndi roadele 
scontate — ne spunea tovară
șul Petru Adam, secretarul or
ganizației de bază de la sec
torul VIII investiții — am ur
mărit îndeaproape îndeplini
rea sarcinilor stabilite pentru 
fiecare membru de partid. Bi
roul organizației de bază con
trolează sistematic modul cum 
acestea sînt duse la în
deplinire. In dorința ca 
sectorul nostru să-și men
țină și să sporească a- 
vansul realizat în această pe
rioadă, de 12 ml peste plan, 
am repartizat membrii birou
lui pe schimburi și formații 
de lucru. unde se ocupă de 
problemele aprovizionării cu 
materiale și transport. în acest 
scop, biroul organizației de 
bază analizează situația reali
zării planului decadal cu șefii 
de brigadă. împotriva cazuri
lor de indisciplină s-au luat 
măsuri prompte, eficiente prin 
intermediul grupelor sindicale, 
care au luat în discuția colec
tivului salariat ii cu abateri. 
Așa am procedat cu minerul 
Ion Filimon din brigada lui 
Constantin Niță, cu vagonetarii 
Ion Chelsan și Sandor Orban, 
din grupa lui Ion Chiron. In 
urma acestor măsuri atît dis

ciplina, cît și răspunderea co
muniștilor, a tuturor salariați- 
lor s-a întărit.

Aceleași preocupări susți
nute pentru întărirea răspun
derii și a disciplinei în muncă 
există și în cadrul organizației 
de bază de la sectorul II.

— In luna ianuarie am de
pășit sarcinile de plan cu 1 200 
tone de cărbune — ne relata 
tov. Constantin Popescu, se
cretarul organizației de bază. 
Dar. după prima decadă a lu
nii februarie, sectorul nostru 
a înregistrat un minus de 400 
tone. Această situație ne-a 
dat mult de gîndit. La recen
ta adunare generală am pus 
în dezbaterea- comuniștilor 
tocmai problema realizării rit
mice a planului. Analiza critică, 
exigentă a rezultatelor obți
nute a pus în mișcare oamenii, 
brigăzile. Au fost exprimate 
multe opinii. Oamenii s-au fră- 
mîntat. In acest climat gene
ral de căutări, brigada lui 
Vespasian Cătană a fost prima 
care să contribuie nemijlocit, 
și la redresarea situației. Ho
tărârea lui a fost un puternic 
exefriplu de disciplină și res
ponsabilitate comunistă. Căci 
disciplina dc partid înseamnă, 
înainte de toate, realizarea 
sarcinilor de plan. Organizația 
de bază nu s-a mulțumit nu
mai cu măsurile luate de con-

Cornel HOGMAN

(Continuare în pag. a 3-a)

LA CĂMINUL 
DE BATRINI

Detașamentul clasei 
a Il-a de la Școala ge
nerală nr. 2 Petrila a 
prezentat un frumos 
program artistic la că
minul de bătrini din 
Lonea. Micii artiști au 
fost răsplătiți cu aplau-

V

ze și cu îmbrățișări 
din partea auditorilor 
cu tîmple argintii, ca
re i-au invitat să-i 
mai onoreze cu aseme
nea programe.

ÎNTRUNIRE

Astăzi, orele 20. co
misia de femei de la 
U.E. Paroșeni. organi
zează în localul fostei
școli, o 
în cinstea 
8 Martie.

îiitrunire 
zilei de 

Saiaria-

ții de la termo
centrală sînt invitați 
să petreacă o seară 
plăcută, în compania 
orchestrei „Electron".

IN VIZITA LA 
MUZEUL 

MINERITULUI

Intre acțiunile în
treprinse de unitatea 
de pionieri a Școlii ge
nerale nr. 3 din Petro
șani in cadrul generi
cului „Pionieria la 25

de ani“ — se înscriu 
și vizitele la Muzeul 
mineritului.

Recent, pionierii de
tașamentului clasei a 
Vl-a, însoțiți de co- 
mandanta instructor 
.Angela Stoica, au fost 
oaspeții acestui muzeu, 
unde, prin intermediul 
explicațiilor date și a 
documentelor expuse 
au cunoscut multe pa
gini glorioase din isto
ria mineritului Văii 
Jiului.

TRADUGERI, 
COPIERI DE AGTE

La Petroșani? s-a 
deschis o unitate apar- 
ținind cooperativei ,.U- 
nirea", pentru tradu
ceri (franceză și en
gleză), copieri de acte 
și dactilografiat. Uni
tatea se află pe strada 
dr. Petru Groza, nr. 3.

J
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La clubul muncitoresc din Lonea

Concurs de preselecțle pentru festivalul
„CÎNTECUL ADÎNCULUI"scțiună multe, diverse, dur... 

suitul calitativ se lasă incâ așteptat
Dezvoltării conștiinței so

cialiste a colectivului mine
resc de la Lonea ii sini su
bordonate întreaga activita
te desfășurată la clubul din 
localitate toate eforturile cc 
se depun pentru creșterea ni
velului politico-ideologic și 
profesional al salariatilor in 
scopul participării lor in 
tnod conștient la îndeplinirea 
îndatoririlor cc le revin pe 
linie de producție. Una din 
trăsăturile pozitive ale acti
vității acestui club o consti
tuie faptul că aria de desfă
șurare a acțiunilor cultural- 
educative s-a extins mult, în 
ultimele juni, unele dintre 
aceste acțiuni desfășurîndu- 
se și în sala de apei a exploa
tării, in căminele muncito
rești pentru tineret. O bună 
parte din aceste acțiuni au 
fost prezentate chiar in afara 
localității. Brigada științifică 
a clubului de exemplu. în 
cadrul căreia activează cu 
regularitate profesorii Mihai 
Niculescu si Ion Roșea, ju
ristul Vasile Coporan. ingi
nerul loan Marian, medicul 
Dumitru Gălățan și alțji — 
se deplasează atit la cămi
nele exploatării, cit si la sec
toarele U.F.E.T. și căminele 
culturale de pe raza orașului 
Petrila. Clubul face o bună 
propagandă tehnico-științifi- 
câ politica, culturală și ce
tățenească. Cele trei cicluri 
de conferințe : „Om și cetă
țean*' — condus de Elisabeta 
Baci : „Cultură generală" — 
responsabilă luliana Micșa; 
„Medicină generală" — coor
donator Traian Marcu. sînt 
citeva din acțiunile de pro
pagandă desfășurate. Colecti
vul de lectori popularizează 
lunar documentele de partid 
și de stat și, tot lunar, se ex
pune cite o temă în sprijinul 
realizării sarcinilor de plan, 
de către colectivul condus de 
inginerul Petru Bălănescu.

Pe baza experienței dobîn- 
dite, s-a trecut la extinderea 
unor asemenea activități și 
la nivelul sectoarelor ceea ce 
contribuie la creșterea res
ponsabilității sociale față de

CARTEA
prietenul

tuturor vîrstelor
In cadrul muncii politico- 

educative de masă desiășu- 
rată pentru dezvoltarea con
științei socialisle'; un rol im
portant revine și bibliotecilor 
comunale care, alături de ce
lelalte unități culturale din 
mediul sătesc, sînt chemate 
să contribuie la ridicarea ni
velului de cunoaștere și edu
cație al diferitelor categorii 
de cetățeni. Intre acestea se 
numără și biblioteca comu
nală din Iscroni, unitate care 
a obținut de-a lungul anilor 
rezultate bune in această di
recție.

Urmărind dinamica pătrun
derii cărții soaial-poiitlce și 
beletristice in rîndul cititori
lor din Iscroni observăm că 
in cele două luni care au 
trecui de la începutul anului, 
numărul cititorilor, în special 
tineri, a crescut la aproape 
200. Biblioteca dispune de un 
spațiu corespunzător pentru 
păstrarea și prezentarea căr
ților cititorul găsește aici ce
le maj diverse titluri din toa
te domeniile, unele dintre e- 
le de recentă apariție.

Disculîrid cu tovarășa bi
bliotecara Rodica Anghel a- 
supra modalităților de influ
ențare a opțiunilor cititorilor 
în alegeiea și selectarea căr
ților de valoare am reținut 
citeva din preocupările actu
ale care slau în atenția a- 
ceslei unități de cultură. In 
primul rînd este vorba de a 
informa obiectiv cititorii a- 
supra noilor titluri apărule, 
atîl prin fișier, cataloage și 
expoziții, cit șl prin prezen
tări de cărți, recenzii, con
vorbiri și dezbateri pe care 
le organizează cu sprijinul 
intelectualilor, in majoritate 
cadre didactice din localitate. 
In acest scop biblioteca co
munală din Iscroni a orga
nizat săptămînal astfel de ac
țiuni în sala de lectură și la 
căminul cultural. Unele din
tre acestea au lost corelate 
cu sărbătorirea unor eveni
mente polilico-istorice pe ca
re le-am aniversat în ianua
rie șl februarie.

In al doilea rînd există un 
interes constant de ordin 

sarcinile de plan în aceste 
colective do munca. O aten
ție deosebită a acordat con
ducerea clubului susținerii 
și extinderii inițiativelor 
muncitorești. Se acționează 
in prezent pentru preluarea 
și extinderea inițiativei „Pri
etenul noului angajat" dc că
tre toate brigăzile exploată
rii. Comitetul de partid de 
la E.M. Lonea sprijină efec
tiv clubul în organizarea și 
desfășurarea acțiunilor d di- 
catc Zilei sectorului si Zilei 
brigadierului, organizării pe
trecerii in mod cit mai plă
cut și instructiv a timpului

Concepția, inițiativa, orientarea — 
cerințe vitale ale muncii 

cultural educative de masă

liber al minerilor în zilele de 
simbâfâ și duminică. Numai 
in perioada care a trecut de 
la începutul anului s-au or
ganizat astfel de acțiuni pen
tru minerii sectoarelor III și 
V, iar pentru tineret au avut 
loc seri de dans în cadrul ac
țiunii „Astăzi clubul este al 
nostru". Fiecare din aceste 
activități a fost precedată de 
expuneri pe teme ca : „Mîn- 
dria datoriei împlinite"; „Să 
discutăm despre etica mun
cii"; „Tinerețe, entuziasm, 
comportare" — și altele.

La reușita acestor acțiuni 
dedicate minerilor și-au adus 
contribuția formațiile artisti
ce ale clubului : taraful de 
muzică populară cu soliștii 
vocali Dumitru Pișu, Aurelia 
Gaftone. Jenica Grecea. Ma
ria Gălățan, orchestra de 
muzică ușoară cu soliștii 
vocali Gheorghe Știr. Erika 
Lurtz, Gheorghe Romițan. 
Lenuța Demeny care se pre
gătesc pentru preselecția la 
festivalul „Cîntecul adincu- 
lui“; echipa de dansuri din 
șase perechi (instructor San
du Surdu) și, în mare măsu-

formativ, pentru orientarea 
lecturii cititorilor in special 
spre cartea social-politică și 
istorică. Dezbaterilor pe mar
ginea unor carfi de impor
tanță politică — .Omagiu 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu", ca și volumelor 
„România pe drumul constru
irii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate" — li se 
acordă un constant interes.

In prezent se pregătește un 
simpozion cu cititorii dedi
cat celor 25 de ani de la în
ființarea primelor organizații 
de pionieri, acțiune care va 
ii realizată cu sprijinul șco
lii generale din localitate, 
iar în cinstea zilei de 8 Mar
tie — Ziua internațională a 
ie me ii — s-a pregătit la bi
bliotecă acțiunea .Femeia zi
lelor noastre oglindită In li
teratură" precedată de pre
zentarea cărților .Mama" de 
M. Gorki și antologia „Gîn
duri închinate mamei'1 — a- 
părulâ în biblioteca școlaru
lui.

Pentru atragerea unui nu
măr cit mai mare de cititori 
spre bibliotecă, ne spunea 
tovarășul Tudor Voicilă, di
rectorul căminului cultural, 
sini împletite acțiunile poli
tice cu cartea și eu alte ac
tivități ale căminului cultu
ral — brigada științifică, ex
puneri, conferințe, seri cultu
ral-educative.

In același timp se ține o 
permanentă legătură cu citi
torii, urmârindu-se circulația 
cărților, preferințele și soli
citările diferitelor categorii 
de cititori, ostiei Incit întrea
ga activitate să-și dovedeas
că eficiența.

Desigur, in citeva rinduri 
nu se pot cuprinde toate as
pectele muncii cu cartea des
fășurată în cadrul acestei bi
blioteci. Reținem însă străda
niile depuse pentru ca aici, 
în Iscroni, cartea să devină 
un prieten nedespărțit al fi
ecărui locuitor, un puternic 
factor de educare șl influen
țare politică.

H. CORNEL 

ră. brigada artistică de agi
tație — instructor și textier 
Viorel Turle». Aceste forma
ții au fost prezente în sălile 
dc apel ale exploatărilor mi
niere Lonea și Petrila pre- 
zcntînd programe cu diferite 
prilejuri cum a fost de 
exemplu în ziua dc 15 fe
bruarie la E.M. Petrila. la 
consfătuirea responsabililor 
gazetelor dc perete.

In cadrul clubului din Lo
nea iși desfășoară activitatea 
și o formație de teatru con
dusă dc inimosul Geo Bucur. 
In prezent se pregătește a fi 
reluată piesa „Sus pe acope

riș in sac" — prelucrare de 
S. Alexandrescu și A. Ba- 
ranga după V. Kataev. Cu 
această piesă au fost prezen
tate. anul trecut. 22 de spec
tacole. Membrii echipei. Pe
tru Ioncică — sudor. Elena 
Hlușcu — salaristă la mină, 
Iosif Coșteaj — mecanic, Ga
briel Timofle — vagonetar. 
Puiu Ivanovici — lăcătuș, A- 
lexandru Surdu — laborant. 
Nicolae Bumbea — topograf, 
au interpretat și alte piese 
intre care amintim „Intr-un 
ceas bun", de V. Rozov. „Bă
iat bun, dar cu lipsuri*' de N. 
Tănase, „Oameni care tac" 
de A. Voitin. Pentru cel de-al 
XI-lea festival al teatrului 
de amatori, clubul din Lonea 
se pregătește intens cu două 
spectacole din repertoriul 
prezentat.

La club mai activează o 
fanfară din 22 de persoane 
condusă de Gheorghe Chere- 
cheș, căre își prezintă reper
toriul de marșuri, valsuri și 
cîntece populare din diferite 
zone ale țarii în zilele de du
minică, pentru mineri. Se in
tenționează reînființarea for

VIRGIL CARIANOPOL 8

„Scriitori care au devenit amintiri64
Teoria literaturii definește 

memorialistica drept o formă 
de manifestare interferență a 
practicii literare. Există în a- 
ceastă definiție o trimitere di
simulată către un context sin
cretic în care este atit de evi
dentă comunicarea osmotică a 
genurilor literare, către acea 
zonă ancestrala unde nu este 
atit de autoritar prezentă li
nia delimitativă dintre eroul 
liric, cel dramatic și cel al pro
zei. lnlr-adevâr, memorialistul 
— personaj de frontieră in li
teratură — se confesează aido
ma eroului liric, beneficiază dc 
șansele mișcării pluridimensi
onale a personajului de proză 
și se autoimplică intr-un com
plex de situații, precum eroul 
unei opere dramatice, revela
toriu pentru partenerii săi de 
dialog. Intr-un memorialist 
conviețuiesc, prin urmare, dis
ponibilitățile lirice ale unui 
poet, calitățile de organizare 

mației corale — formație ca
re s-a bucurat cu ani in ur
mă de multă atenție.

Dacă acestea sint laturi po
zitive in activitatea clubului 
muncitoresc din Lonea nu 
putem trece peste faptul că 
prea mult inlirzie saltul ca
litativ ce se așteaptă dc la a- 
ceastă instituție culturală. In 
primul rînd se cere o mai 
mare diversificare a acțiuni
lor organizate, pe baza son
dajului dc opinii. în rîndul 
beneficiarilor acestor activi
tăți. De exemplu, in dome
niul muncii cultural-științifi- 
ce se resimte absența unor 
dezbateri largi pe temele ce
le mai actuale, a simpozioa
nelor și comemorărilor care 
să reunească diverși specia
liști atit din orașul Petrila, 
cit și de |a municipiu și ju
deț. In felul acesta ar crește 
mult calitatea acțiunilor și 
răspunderea organizatorilor 
față dc publicul participant. 
Uneori, se insistă prea mult 
pe lucruri mărunte, fără a- 
tractivitate, cum sînt unele 
conferințe și programe artis
tice întocmite „ad-hoc" pen
tru a răspunde solicitărilor 
de moment. Nu se acționea
ză suficient în perspectivă 
pentru a pregăti spectacole 
complexe, cu o tematică bi
ne orientată valorificînd 
frumoasele tradiții si obice
iuri din partea locului. Ne 
gîndim. bunăoară, la un 
spectacol artistic în care să-i 
revedem pe nuntașii din 
Taia. pe fluierașii din Jieț, 
pe dansatorii din Cimpa. A- 
ceasta, nu în sensul de a a- 
duce la club echipele cămi
nelor culturale respective, ci 
de a prelua in repertoriul 
clubului tradițiile amintite.

Iată dc ce considerăm că 
in privința organizării acți
unilor la clubui din Lonea se 
cere șLmai. multă preocupa
re, competență profesională 
și de specialitate, fără de 
care oricîte eforturi s-ar de
pune. activitatea desfășurată 
nu va servi eficient scopului 
propus.

Cornel HOGMAN

a materialului factologic pe 
mai multe planuri și deschide
rile față de coreacția dintre 
personaje, atit de caracteristi
că genului dramatic.

Cele anunțate in acest pre
ambul întrucîtva teorctizant 
sînt întrutotul valabile pentru 
cartea de memorialistică a po
etului Virgil Carianopol. Pagi
nile volumului „Scriitori care 
au devenit amintiri" posedă o 
categorică combustiune lirică, 
narațiunea amintind de cali
tățile prozei discriptive de bu
nă factură iar nervul dialogu
lui transcris degajă atmosfera 
fierbinte a scenei literaturii in
terbelice, populată de perso
naje ca Iorga, Minulescu, Go- 
ga. Cazaban, Pillat, Voicules- 
cu. Camil Petrescu și alții.

Virgi] Carianopol reînserie 
pe ecranul memoriei figuri a- 
le literaturii române intrate 
definitiv în tratatele dc istorie 
literară, figuri asupra cărora

Apropierea festivalului de 
muzică ușoară „Cîntecul «din
eului". de care ne mai despar
te puțin timp, prilejuiește clu
burilor muncitorești din Valea 
.Jiului o nonă acțiune de im
pulsionare a perfecționării 
artistice a soliștilor amatori, 
cit și atragerea altora. Dc mai 
mult timp au început concur
surile locale dc prcsclccțic. ac
țiuni necesare al căror scop 
este acela ca municipiul să fie 
reprezentat nu atit cantitativ 
bine, cit sub aspectul pregă
tirii interpreților pentru festi
valul ajuns la a IlI-a ediție.

Duminica trecută un astfel 
de concurs de selecție s-a des
fășurat. la clubul muncitoresc 
din Lonea și a fost urmărit cu 
pasiune și interes de public

ȚARA CA
Cînd în catargul marilor Carpați 

curcnți dc frumusețe se descarcă, 

să nc-așezăm, prietene, curați 

pe malurile țării ca pe-o arcă !

Oceane largi de timp, oceane-adînci 

rămin in urmă ; veghea noastră știe 

să apere corabia de stînci 

și de-a furtunii putredă leșie.

— Vînt bun, prietene ! Trec aștri goi 

Pe lingă fruntea umedă de vise, 

istoria se-a'șează lingă noi 

cu aripile ei etern deschise.

Privește în busole și-ai să vezi 

cum (rece-n axe soarele șL pune

O ARCĂ i
un țărm de veșnicii și dc livezi 

in portul nostru unde vom rămine.
Ml-s pleoapele mai calde și-n vcșmînt | 

aud migrind semințe plutitoare

dinlr-un albastru și etern pămînt 

alunecînd prin ploi adinei de soare, ț
Ș

Reîncepe ziua deschizîndu-și iar 

solemnele cascade dc lumină 

și navigam prin marele orar 

pe marea cea mai caldă și senină.

I 
...Și-atunci cînd în catarguri de Garpați • 

curenți dc frumusețe se descarcă,

să ne-arătăm, prietene, curați 

pe malurile țării ca pc-o arcă!

Gheorghe ISTRATE I
I

O expoziție 
apreciată

Ne entuziasmăm ori dc cile 
ori avem, ocazia să întilnim 
frumosul, apărut ca rod al fan
teziei creatoare, al pasiunii u- 
nor oameni dăruiți artei. Am 
privit, minute.în șir, cu since
ră și legitimă admirație cele 
40 de fotografii aflate în unul 

s-a pronunțat de-acum rațiu
nea selectivă a timpului, a- 
șezindu-le în compartiment!? 
bine definite ale scării valori
lor perene. Desigur, Virgil Ca
rianopol nu ierarhizează, nu 
supralicitează potența de a- 
xiologizarc a timpului obiec
tiv. Dar în suita sa de portrete 
transpare intenția de a conso
lida deciziile vremii prin tu
șa argumentelor afective ale 
martorului ocular, care în a- 
fara statutului de contempla
tor al dinamicii vieții literare, 
a avut și privelegiul de a fi 
participant nemijlocit in acest 
flux de mare efervescență 
spirituală

Particîpind la geneza mituri
lor literare. Virgil Carianopol 
cunoaște circumstanțele lor de 
cristalizare, sursa curenților 
care conferiseră valurilor Par- 
nasuluj românesc interbelic o 
plutire enigmatică. Din acest 
motiv, cheia demitjzării des
cifrează infailibil, dar fără să 

(fapt din care se pot extrage 
concluzii asupra valorii iniția
tivei culturale, a promovării u- 
nor formule organizatorice ine
dite). S-au prezentat multi so
liști amatori dc muzică ușoară 
juriul apreciindu-i îndeosebi 
pe primii trei clasați : Maria 
Oros. Susana Preda șl Ana 
Hâbăgău.

Manifestarea a cîștigat în 
popularitate și printr-un alt 
concurs — de muzică popu
lară. Intorcindu-ne cu un an 
înapoi, la precedenta ediție a 
„Cîntecului adincului", ne a- 
mintim câ> clubul din Lonea 
a fost reprezentat de soliști 
bine aprcciați. Prin urmare, 
acolo unde se află inleresjcon- 
stant și rezultatele sînt nota
bile.

. Ts.

din holurile clubului sindica
telor din Vulcan. Ele exprimă 
intr-adevăr un univers de i- 
magini. Tehnică simetriilor, a 
perspectivelor desfășurate îri- 
ti-un contrast alb-negru fasci
nează. printr-o înaltă ținută 
sugestivă a mișcării umane, 
cuprinsă în dantelăria arhitec
turii citadine. în diverse as
pecte din peisajul minier, în 
frumusețea neasemuită a por
tului local-momîrlănesc, în 

comită sacrilegii, porțile fere
cate ale personalității abolind 
distanța mitică dintre scena 
literară și public. Poetul-me- 
morialist își asumă, prin urma
re, rolul camerei dc rezonanță 
dintre muzica sferelor și au
zul celor care recepționează 
glasurile sosite de pe celălalt 
mal al Styxului. Există ceva 
tulburător in această misiune 
de intermediator intre lumina 
aștrilor dispăruți in neant și 
simțurile noastre baricadate 
de propriile jor limite. Este la 
fel dc emoționant'1 faptul că 
Virgil Carianopol izbutește să 
reaprindă culorile unui evan
tai pe care mina nevăzută a 
încetat să-1 mai agite.

Transcriind cu fidelitate în
cărcătura afectivă și tensiunea 
intelectuală a propriilor sale 
inlîlniri cu confrați iluștri, 
Virgil Carianopol transmite ci
titorilor săi date inedite despre 
fiziologia vieții literare,^ ca
racterizări succinte în care am
prenta spontaneității ascunde, 
dc fapt, concluziile unui ob
servator dc vocație obișnuit 
să recreeze microcosmurile 
subiective prin desenul fin al 
poeziei.

Actrița Elisabeta Belba.

peisaje... Această ..expo" per
manentă, „alimentată" de un 
grup de talentați artiști foto- 
amatori — loan Vișan foarte 
fecund (Trei generații, Pano
ramic vulcănean. Perle), loan 
Dricu (Faguri stilizați). Matei 
Dan Romco (Punct forte), Dan 
Duna (Pasărea cu cioc de fier) 
Fr. Simonis (Armonie) —. de
monstrează pasiunea cu care 
activează membrii cercului fo
to din cadrul clubului, măies
tria însușită în realizarea in
stantaneelor alb-negru pe pe
licula fotografică.

Nu credem 
că lipsa 

de fonduri...
Biblioteca clubului sindica

telor din Vulcan este pur și 
simplu asaltată de cititori. Nu
mai in luna ianuarie și în-pri
ma jumătate a lunii februarie 
au fost înscriși in evidențele 
bibliotecii încă 300 de cititori 
noi. Dar numărul cititorilor ar 
fi mult mai marc dacă biblio
teca le-ar oferi și noutăți. A- 
cestea însă lipsesc. întrebată 
despre această situație, biblio
tecara a recunoscut că, din lu
na iunie 1973, nu a mai reușit 
să cumpere nici o carte din 
lipsă de... fonduri. Este știut 
că activitatea bibliotecii, ca și 
a întregului club de altfel, 
este sprijinită îndeosebi de 
sindicatul E.M. Vulcan. Ar fi 
insă cazul, în virtutea faptului 
de necontestat că acest club 
este singurul din oraș, ca la 
activitățile din cadrul lui. deci 
și la îmbogățirea și înnoirea 
fondului de cărți din bibliote
că. să contribuie și sindicatele 
E.M. Paroșeni, al kpreparației 
Coroești ca și cel sanitar, din 
învățămint și altele. Subli
niem : AR FI CAZUL...

Iuliu POPA, 
subredacția Vulcan

In’ toate întilnirile lui Vir
gil Carianopol este prezentă 
interogația rostită sau sugera
tă doar, legată de noima ac
tului de creație. Și cei ce răs
pund la această întrebare de
finesc creația drept un rost 
existențial însoțit deseori — 
cum este cazul lui Camil Pe
trescu — de conștiința tragică 
a cursei inegale dintre irever
sibilitatea timpului, incorpo- 
rînd caracterul efemer al exis
tenței fizice și dorința mistui
toare de a lăsa posterității un 
argument plauzibil pentru via
ta consacrată scrisului.

Această manifestare a subi
ecților portretelor lui Virgil 
Carianopol este expresia func- 
ționalizării resurselor umane 
pe planul major al creației ar
tistice. Ideea cea mai frumoa
să a acestei cărți este fără în
doială. aceea că scriitorul este 
..un om între oameni", unul 
care descoperă frumosul și 
rostul lui pentru semenii săi 
De aceea tot ce-i omenesc nu-i 
e străin nici scriitorului, nici 
eroilor cărții sale.

Al. COVACI

i SALONUL NATIONAL
• OL CARTE 
î 9
i amplă manifestare 

editorială
I
' La începutul lunii martie 
| va avea loc unul dintre cele 
% mai de seamă evenimente li- 
I terare ale anului — Salonul 
. național de carte, ediția a 4-a

— prilej de amplă retrospec
tivă editorială — 1973 de a- 

' preciere a celor mai de sea- 
y mă realizări ale caselor noas- 
' tre de editură. In foaierul 
| impunător al noului Teatru
- Național, gazda salonului, vor 
| fi expuse standuri pentru di- 
‘ verse genuri de literatură, 
, grăitoare pentru activitatea 
j de ansamblu a tipăririi căr- 
' ții românești, pentru calita- 
I tea producției editoriale. Dis- 
« tincțiile ce vor fi oferite în 
| cadrul Salonului — „Cele 
J mai frumoase cărți ale anu-
• lui 1973". premiul publicului, 
i pentru cartea de cea mai
• largă popularitate, sau cele 
I care vor fi acordate do So-
• cietatea română do bibliofi- 
, lie vor consfinți calitatea li- 
t teraturii editate în anul ca- 
' re a trecut, valoarea artisti- 
I că a volumelor — macheta- 
. re. ilustrare copertă, literă 
| — intr-un cuvînt, condiția 
, grafică a cărții.

De la editurile cii o veche 
' tradiție, incepînd cu cea Po- 
► litică, unde în trei decenii de 
l existență au fost tipărite pes- 
' te 8 300 de titluri, in aproa- 
I pe 250 milioane de exempla- 
' re, la cele tinere — Facla, 
| Scrisul Românesc —, toate 
‘ cele 22 case de editură vor 
' prezenta, la cel de-al 4-lea 
J Salon național de carte un * 
» mare număr de volume : lite- 
| ratură social-politică. științi- 
' ficâ, tehnică, beletristică ro- 
» mânească și universală, cla- 
i sică și contemporană, cărți 
' pentru copii și tineret, litera- 
I tură do largă informare, cărți 
' dc artă etc. Bine reprezenta- 
I tc vor fi și seriile și colecți- 
; ile recent constituite : „Pro- 
■ bleirie ale organizării și con- 
I ducerii activității politico și 
' oconomico-sociale". „Făuri- 
| rea societății socialisto mul- 
' ti lateral dezvoltate", „Dezba- 
| teri ideologice", „Probleme 
» internaționale" (Ed. Politică), 
I „Scriitori români contempo-
- răni". „Panorame". „Masca" 
I (Eminescu), „Sinteze-Lyce- 
I um“ (Albatros). „Umor" 
' (Kritcrion), „Restitutio" (Mi- 
I nerva), „Maeștrii artei româ-
• nești" (Meridiane), „Eseuri" 
I (Cartea românească) „Testi- 
, monîa" (Dacia) ș.a.

Pe lîngâ marea expoziție 
' de carto cu acest prilej vor 
Iavea ioc și numeroase alte 

manifestări; întîlniri între 
j autori, editori și cititori, 
I dezbateri și mese rotunde 
• privind popularizarea planu- 
| rilor editoriale pe 1974, or- 
, ganizarea de vitrine repre- 
| zentalive la toate marile li- 
* brării din București și din 
j țară etc.
! (Agerpres)
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La încheierea 
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februarie
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Tehnoloyii îmbunăîățite
Una din direcțiile de îmbunătățire a teh

nologiei de lucru din abataje și de creștere 
o gradului de meconizare o va constitui 
in anii următori extinderea abatajelor fron
tale cu un singur preabotaj pe felie in zonele 
in care este posibilă înlocuirea octuolelor 
abataje cameră din strofele 3 și 5, o căror 
pondere in producția totală va scădea la 25 
Io sută față de 41 Io sulă in prezent

Aplicarea metodei de exploatare cu un sin. 
gur preabotoj pe felie va permite înlocuirea 
lemnului la susținerea și construcția tavanu
lui. concentrarea producției, creșterea produc
tivității muncii, in scopul perfecționării tehno
logiei In cadrul acestei metode se urmărește 
rezolvarea următoarelor probleme 1 utilizareo 
copselor cu trepte de intirziere milisecundă

pentru creștoreo efectului pușcării, moderni
zarea dispozitivelor de perforare o găurilor, 
utilizarea unei susțineri meconizate ușoare, 
de tipul grinzilor pâșiloore, meconizorea în
cărcării și evacuării cărbunelui prin utiliza
rea unor instalații cu screper sou mașini de 
încărcat cu basculare laterala, susținerea 
metalică a spițurilor și a intersecțiilor abata
jului cu preabatajele.

Rezultatele bune obținute pînă acum in 
oplicareo acestei metode de «exploatare con
cepută și experimentată de specialiști din 
Valea Jiului lasă să se întrevadă frumoase 
perspective de extindere și, implicit, o con
tribuție importantă la creșterea eficienței eco- 
mice a activității de extracție.

M. ALEXANDRU

Din peisajul industrial al minei Dîlja.

BL'''

1 A •■"r ... .ț*

unii,
Fără îndoială că neatinge- 

rea nivelului planificat al pro
ductivității muncii in cursul 
anului 1973 pe șantierele con
strucțiilor de locuinfe din Va
lea Jiutâf'țfl are o explicație 
cit se poate de clară. Facto
rii de acțiune sint diverși, pu
țind ii dezvăluifi ușor cu pri
lejul unei analize oricit de 
sumare care s-ar face in a- 
cest scop. Dar nu ne-am pro
pus acum acest lucru-, dorim 
doar să ne reierim la o .mos
tră" culeasă pe teren in aceas
tă săptămînă, un exemplu ca
re relevă, credem, suficient de 
limpede, c'rt dezinteres se ma- 
niiesiă uneori pe șantiere 
pentru mecanizarea operați
ilor de construcții — cale 
prioritară in sporirea produc
tivității muncii.

Pentru umplerea golurilor 
din perimetrul iundafiei de 
beton, terminată de curind la 
blocul M-l din cartierul Aero
port, punctul de lucru a lost 

bandă mobilă

De mai bine de cincizeci de 
ani „Jiul' reprezintă un nu
me de prestigiu și dc multiple 
semnificații în sportul româ
nesc. Apărut printre primele 
grupări sportive organizate 
din țară, clubul „Jiul" a oferit 
de-a lungul acestui întreg in
terval, îndeosebi prin activita
tea fotbalistică desfășurată, 
un frumos exemplu dc perse
verență, de longevitate spor
tivă am putea spune, oglindită 
de faptul câ în ciuda inerente
lor dificultăți organizatorice 
care au intervenit în anumite 
perioade, reprezentanții săi 
au reușit performanțe bune 
și foarte bune în competițiile 
republicane in care au iest 
angrenați.

Recomandată de această în
delungată activitate fompeti- 
lională, mîine echipa de 
fotbal „Jiul" va păși in
tr-un nou sezon competițio- 
nal în care își propune obți
nerea unor performanțe cît 
mai bune: un loc situat in 
prima parte a clasamentului 
și o reeditare a frumoasei 
comportări de acurn dci* ani 
din Cupa Roininiei.

Sînt realizabile aceste obi
ective ? Dacă avem in vedere 
componența bunâ a lotului în 
care se îmbină în chip feri
cit experiența competiționaiâ 
a lui Libardi. Stocker, Geor
gescu. Tonca, Dodii. Nagy, cu 
realul talent al unor 'ineri 
aflați în plină perioadă d- a- 
firmare ca Mulțescu, Rozsnai, 
Ion Gabriel, Nițu. StoichîțS, 
putem afirma câ da !

Totuși, practica a dovedit, 
nu o dată, că talentul și bună
voința nu sînt suficient? pen
tru a culege laurii victoriei. 
Ele trebuie să se sprijine pe 
o organizare cît mai bună pe 
o bază materiala care să per
mită desfășurarea îți condiții 
normale a pregătirilor și o re
prezentare la nivelul cerințe
lor actuale reclamate de pri
ma divizii 
national al celui mai popular 
sport din țară In acest con
text si avînd in vedere faptul 
<ă ideea autofinanțării clubu
rilor sportive, privită ca o ga
ranție a viabilității organiza-

a campionatului

Și, totuși,
uneori

risipim
Sîntem cu toții convinși de 

importanța economisirii e- 
nergiei electrice. Sîntem con
vinși, dar mai uităm uneori 
sâ luăm măsurile ce se im
pun pentru traducerea in 
viață a acestui important de
ziderat. Un exemplu suges
tiv, in această privință, il 
constituie garajul E.G.C. Lu
peni—Bărbăteni unde cele 16 
corpuri dc iluminat instalate 
nu își justifică pe de-a-ntre- 
gul existența. Se apreciază 
că iluminatul produs de ju
mătate din numărul actual 
de becuri ar fi suficient. Se 
va găsi, însă, cineva care să 
analizeze și să dispună în a- 
ceastâ privință ?

Adică, cineva care, înțe- 
legînd cerințele actuale pen
tru gospodărirea chibzuită a 
energiei electrice să-și înde
plinească nimic altceva de
cît o îndatorire ?

Gheorghe SACEANU
Lupeni

utHajeEe-i „încurcă*4
transportoare. Pămintul din 
preajmă, rezultat in urma ex- 
ca\ ațiilor, urma să fie înde
părtat cit mai urgent pentru 
a se putea continua apoi, co
respunzător graficului de exe
cuție, operațiile tehnologice 
următoare. Dar, contrar aștep
tărilor nici după zece zile 
banda transportoare nu a in
trat in luncfie, iar nouă ne-a 
fost dat să zărim de-a lungul 
mai multor zile, că lucrarea 
era executată lot cu... roaba. 
Motivul ? Ni l-a comunicat 
maistrul Victor Voicu respon
sabil de lucrări: 
mii metri cubi 
transportați. . 
fiind scoasă 
pentru a nu 
desfășurarea 
crări“ (I).

Așadar, un 
îmbunătățirii 
muncă, respectiv reducerii e- 
lortului fizic, impulsionării 
ritmului de 
in final, 
ductivitătii

„După pri
de pămînt 

banda s-a rupt, 
in aiara zonei 
ne „încurcă" in 

celorlalte lu-

utilaj destinat 
condițiilor de

execufie 
sporirii 
muncii,

pro- 
zace

nelolosit. Defecțiunea este, 
desigur, minoră, înlăturarea 
ei putea fi realizată din pri
ma zi. Dar nu s-au învrednicit 
s-o înlăture nici cei cărora le 
aparține utilajul, (S.U.T. 1-
scroni), unitate care nu înca
sează ostiei chiria pentru uti
laj, deși cheltuielile de amor
tizare trebuie acoperitei) și 
nici beneficiarul (Șantierul nr. 
1 Petroșani, care suportă con
secințe din cele mai nefavora
bile — consum mare de ener
gie umană, intîrzierea opera
țiilor prevăzute în grafic, ne- 
realizarea unor indicatori teh
nici și economici de bază ele).

Faptul surprins nu este, din 
păcate, singular. Deseori ne 
este dat să inlilnim pe șantie
re asemenea cazuri. Repeta
rea lor poale ii evitată, ceea 
ce trebuie să se inlimple cit 
mai grabnic, aceasta fiind, de 
iapt, o obligație elementară a 
factorilor responsabili de des
fășurarea activității pe șanti
ere.

A. HOFFMAN

J

mare viteză

muncă

(Urmare din pag. 1)

Realizări bune s-au obținut șl 
in ceea ce privește productivita
tea muncii, care a înregistrat 
in continuore o evoluție ascen
dentă situindu-se la nivelul pre
vederilor de plan otit in abataje 
cit și pe mină. O serie de unități 
miniere, printre care Vulcan, A- 
ninoasa, Lupeni, Uricani își pro
pun sâ realizeze o productivita
te medie zilnică dc 2 tone pe 
salariat, ceea ce constituie in 
tot moi mare măsură un 
tiv de întrecere.

Pășind in ultima lună 
mestrului, colectivele de
de la minele Văii Jiului vor tre
bui 
nul 
ți rea 
centuarea 
tru îndeplinirea 
către toate minele, sectoarele 
și brigăzile, a producției fizice 
planificate. Practica a arătat că 
in condițiile dezvoltării rapide 
a activității de producție orice 
restanță creată va necesita e- 
forturi suplimentare pentru re
cuperare, eforturi care pot in
fluența negativ eficiența econo
mică, utilizarea rațională a po
tențialului uman și tehnic dispo
nibil.

Deși luna februarie a marcat 
progrese in ceea ce privește rit
mul de execuție a lucrărilor de 
deschideri și pregătire, această 
problemă va trebui să stea tot 
moi mult in centrul atenției tu
turor salariaților. Prin asigurarea 
unei aprovizionări corespunzătoa
re a locurilor de muncă, prin îm
bunătățirea dotării și creșterea 
gradului de utilizare a mijloacelor 
de mecanizare existente, va tre
bui să se asigure, și in continua
re. creșterea vitezelor de avan
sare, depășirea substanțială a 
lungimilor planificate prevăzute 
la lucrările miniere în vederea 
recuperării restanțelor create in 
anii trecuți.

Succesele înregistrate în luna 
februarie, dar și deficiențele 
care mai persistă și care au fost 
analizate cu responsabilitate vor 
trebui să constituie un imbold 
pentru minerii Văii Jiului de a 
desfășura in cursul lunii martie 
o activitate caracterizată prin 
in'dicatori tehnico-economici tot 
mai buni.

să pună pe prim plo- 
prcocupărilor îmbunătă- 
calității producției, 

preocupărilor 
ritmică

COMUNIȘTII ACȚIONEAZĂ
cu răspundere și perseverentă

pentru realizarea ritmică a planului
(Urmare din pag. 1)

ducerea sectorului pentru a 
ieși din impas. Am repartizat, 
la fiecare abataj și lucrare de 
pregătire comuniști cu auto
ritate și prestigiu. Agitatorii 
Marin Mircea, Ștefan Anto
nescu. Ioan Rujoi, Vasile Vul
pe, Petru Armaș, Grigore Ză- 
găianu și- alții, discută zilnic 
cu minerii, le explică sensul 
măsurilor luate, stau de vorbă 
cu cei care nu se încadrează 
in disciplina tehnologică și 

de plan. In felul acesta, or
ganizația de bază își aduce 
contribuția la educarea comu
niștilor și a celorlalți salaria
ți, la cultivarea spiritului de

răspundere față 
rea sarcinilor ce

— Și-la sectorul VI — no 
declara secretarul organizației 
de bază tovarășul Aurel Hozu, 
— comuniștii au devenit mai 
exigenți cu cei care nu se în
cadrează în disciplina tehnolo
gică și de plan. Aici însă tre
buie spus că exigența s-a ma
nifestat cu destulă întîrziere. 
Sectorul a înregistrat în prima 
decadă a lunii februarie un 
minus de peste 400 tone dar 
pînă la data respectivă nu a 
fost luată nici o măsură în 
cadrul organizației de bază. 
Abia în ultimul timp a fost 
înlocuit șeful de brigadă Ale- 
xe Coban pentru rezultatele 
slabe obținute, în locul lui

de îndeplini- 
le revin.

f

Q CONSTANTIN ȘERBANESCU. Lonea. 
Centrala cărbunelui Petroșani, la care am 
intervenit pentru cercetarea celor relatate 
de dv.. ne comunică că v-a răspuns în 
scris, la domiciliu, privind felul cum se 
calculează ajutorul de incapacitate acordat 
pensionarilor care în același timp sint și 
sajariați. La reducerea cu 30 la sută a 
impozitului nu aveți drept intrucît unul 
din copiii dv. este bursier.

@ ERIKA- MOGOȘ. Lupeni.* InlGh?sîn- 
du-ne pentru dv. Ia serviciul de învăță- 
mînt al Centralei cărbunelui, dm fost in
formați că încă nu se cunosc ce forme de 
pregătire post-liccală vor funcționa în 
anul școlar 1974/75.

C ALEXANDRU BUGÂ, Banița. Veri
ficând cele sesizate de dv. ziarului, Oficiu] 
de poștă și telecomunicații din Petroșani 
no comunică că distribuirea coresponden
tei în comuna Banița se face satisfăcător. 
In cadrul cercetărilor s-a luat legătura cu 
dv. recomandîndu-vă să confecționați o 
cutie poștală în caro factorul să vă pună 
corespondența atunci cînd nu sînteți găsit 
acasă.

® ANA MARIA SALĂGEANU. Lupeni. 
Pentru admiterea la cursurile fără frec
vență ale unui institut superior de învă- 
țămînt este necesar să aveți calitatea de 
salariată. Pentru orice alte informații

adresați-Vă institutului care vă interesea
ză.

e NICOLAE OPRIȚA, Lupeni. La pro
movarea într-o categorie superioară de 
lăcătuș, nu vi se poate lua în considerare 
vechimea dv. în funcția de muncitor ne
calificat.

$ ALEXANDRU KOCSIS, Bărbăteni. 
Tinerii în vîrstă de pînâ la 18 ani. pri
mesc concediu de odihnă de 18—24 zile 
lucrătoare, în raport cu vîrsta lor. Fiul 
dv. fiind de 17 ani arc drept la un con
cediu de odihnă de 18 zile lucrătoare.

GRITO, Lupeni. Fără 
concretețea necesară, 

orice însemnare (pozitivă sau negativă), 
despre cineva sau ceva, nu-și are... ros
tul !

© ERODINA 
a fi ..umplută'* cu 

însemnare

JIUL66 o echipă de fotbal cu vechi tradiții.S3

Citi spectatori o aplaudă ? Bar citi o susțin ?

sezon, 
clubului este 
rcprezentînd 

sută din cifra 
a unor clu- 

mijlocie

•
torice a acestora, cîștigă tot 
mai mult teren, considerăm 
utilă o scurtă analiză asupra 
bazei materiale existente acum 
la începutul unui nou

..Deși bugetul 
relativ redus, 
doar circa 40 la 
corespunzătoare
buri de mărime 
(F. C. Constanța, F. C. Argeș, 
de exemplu), totuși, el satis
face necesitățile actuale în 
raport cu bazele sportive e- 
xistente și cu numărul spor
tivilor legitimați, ne-a decla
rat prof MIRCEA PASCU, 
vicepreședintele clubului. în 
ceea ce privește structura ve
ninurilor. trebuie menționat 
câ alături de încasările reali
zate la manifestații sportive, 
diverse venituri și sprijinul 
suporterilor, subvențiile acor
date de U.G.S.R. se mențin la 
un nivel destul do ridicat, de 
aproape 30 la sută. întrucît nu 
este exclus ca Ia un moment 
dat să nu ne mai fie alocate 
aceste fonduri, sîntem preocu
pați de identificarea unor noi 
sursă de venituri, capabile să 
ne echilibreze in viitor bu
getul".

Cam sâ fir- aceste posibile 
surse ? Din spusele aceluiași 
interlocutor aflăm câ se con
tează pe distribuirea unei co
te părți din beneficiile reali
zate de o serie de publicații 
sportive, de I. S. „Loto-prono- 
sport". precum și pe sumele 
acordate ca urmare a televi
zării meciurilor.

Totuși, considerăm câ ală
turi de aceste sume care ră- 
înîn deocamdată incerte, prin
cipala sursă d- venituri tre
buie s-o constituie publicul 
propriu. In primul rind — 
sper t Morii Este binecunoscut 
faptul câ P^trosaniul ocupă 
ultimul loc în ceea ce priveș
te media de spectatori înregis-

trată la meciurile campiona
tului primei divizii. Media 
spectatorlor a crescut de la 
3 502, în 1972, la 4 124 în 1973. 
Este mult ? Este puțin ? Parc 
suficient, dacă raportăm cifre
le la populația Petroșaniului. 
dar este foarte puțin dacă 
avem în vedere că de la Lo
nea pînă col puțin la Aninoa- 
sa, publicul gravitează în ju
rul aceleiași echipe. Există 
desigur o serie-.de factori 
care nu favorizează o afluen
ță mai mare de public spre 
stadion și. îndeosebi. spre, 
caseria acestuia. Se apreciază 
că la fiecare meci pînă la

, Contribuția voluntară a su
porterilor a reprezentat in 
cursul anului 1973 doar 30 la 
sută din cifra corespunzătoa
re a anului 1972. In acest fel 
contribuția suporterilor la 
constituirea veniturilor clubu
lui s-a redus la 1,5 la sulă, 
ceea ce este cu totul și cu to
tul insuficient.

încercăm să lămurim în 
parte această ruptură produ
să între public și echipa care 
îl reprezintă prin intermediul 
cîtorva declarații :

© ALEXANDRU COSMA. 
pasionat susținător al echipei : 
Jiul a avut întotdeauna un

REFLECȚII PE O TEMĂ 
NU LIPSITĂ DE IMPORTANȚĂ

400—500 de spectatori pătrund 
fără bilet în incinta arenei. 
Dintre aceștia, foarte mulți 
se declară devotați echipei 
iar în numele acestui „devo
tament11 socotesc firească in
trarea gratuită pe stadion. Să 
mai precizăm, o vorba tocmai 
de acei salariați care realizea
ză venituri peste nivelul me
diu. Adăugind că duminică, 
la orele de virf ale meciuri
lor. transportul în comun este 
departe de a face față necesi
tăților. avem explicația faptu
lui că sînt destule cauze care 
fac ca accesul spre stadion să 
nu fie chiar atît de ușor.

Aceasta este situația spec
tatorilor. Ar mai exista, in 
principiu, sprijinul suporteri
lor. deosebit de consistent în 
mai toate centrele industria
le mari ale țării, 
situația clubului 
această privință ?
s-o recunoaștem, nefavorabilă.

Care este
..Jiul11 In

Trebuie

grup permanent de susțină
tori. nu prea numeros, dar de
votat. Să ne amintim doar câ 
actuala „galerie" de intrare a 
jucătorilor în teren a fost re
alizată do brigada lui Iuliu 
Maidu prin muncă voluntară, 
pentru a no da seama ce poa
te însemna sprijinul suporte
rilor. Cred câ este necesară 
mai multă inițiativă și perse
verență în atragerea publicu
lui.

• VICTOR GABOR, fost 
jucător : Do care întreprindere 
este legată în prezent echipa, 
cine poate să spună „aceștia 
sînt băieții noștri" ?
• EMTLIAN HENZEL, fost 

jucător : Legăturile dintre e- 
chipă și public, caro constitu
iau cu ani în urmă o încura
jare pentru jucători și o in
vitație pentru spectatori sini 
mai slabe ca orieînd.

B DEZIDERIU LUCACS. 
miner, E. M. Petrila : Merg

la meciurile Jiului, dacă nu 
am alt program. Dintre jucă
tori nu cunosc personal, pe 
nimeni.

Așadar, public și Suporteri 
există și pol reveni în număr 
mare, în jurul echipei. Ei tre
buie însă câutați, trebuie sta
bilite acele punți de legătură 
intre suporter și club care 
să-i confere acesteia o bază 
materială solidă. Cine trebuie 
să facă primul pas în această 
direcție ? Fără îndoială că 
însăși clubul. Or, este evident, 
in această privință există la
cune serioase care nu sînt 
străine de scăderea continuă 
a membrilor susținători ai. 
clubului. Vom enumera doar 
cîteva.

De ani de zile s-a renunțat 
la înlllnirile periodice cu pu
blicul, acest dialog viu care 
să permită participarea lui la 
soluționarea unor probleme 
organizatorice ale clubului. A- 
semenea întîlniri, pregătite 
temeinic. între jucători, condu
cătorii clubului și suporteri 
ai echipei din toată Valea 
fiului desfășurate periodic în 
fiecare oraș ar constitui un 
prim pas în reluarea dialogu
lui întrerupt fără femei. Mai 
amintim interesul insuficient 
manifestat față do atragerea 
elevilor. chiar în condițiile 
unor reduceri dc preț, față de 
popularizarea prin panouri 
ilustrate permanente cu ima
gini despre pregătirile echipei 
rezerve dintr-o listă, din pă
cate destul de lungă ale ini
țiativelor încă nedeclanșate.

Am fost informați sînt 
in curs de tipărire 20 000 de 
carnete pentru membri susți
nători a căror distribuire va 
începe în curind E bine că 
se pornește la drum Ș> spe
răm că numărul membrilor 
susținători se va situa la acest 
nivel. Pentru aceasta este ne-

cesarâ o activitate metodică, 
mai perseverentă decît pînă 
acum, din partea salariaților 
clubului, precum și un sprijin 
efectiv din partea organizați
ilor obștești, a tuturor condu
cătorilor tehnici și adminis
trativi din întreprinderi care 
vor trebui să asigure atrage
rea unui număr cît mai mare 
de membri susținători coti- 
zanți.

Menționăm că toate unități
le economice (și nu numai 
C.C.P.) pot și trebuie să spri
jine principului club sportiv 
din orașul nostru. Exemplul 
I.C.S. pentru alimentație pu
blică și I. C. S. Alimentara 
care .în tot cursul anului 1973 
au apelat la serviciile clubului 
doar pentru una, respectiv, 
două reclame comerciale (im
portantă rezervă de venituri) 
este cît se poate de condu- ' 
dent în ceea ce privește felul 
în care poate să nu fie susți
nută mișcarea sportivă locală

Obiectivul pare pe deplin 
realizabil pentru cM, actuala 
cotizație, fixată la un leu pe 
lună, este larg accesibilă Se 
apreciază că prin creșterea 
numărului mediu de specta
tori plătitori cu 1 800 și prin 
dublarea in acest an a con
tribuției adusă în anul 1972 
(și ea destul de modestă in 
raport cu alte orașe) de către 
membrii susținători se va pu
tea asigura în întregime auto
finanțarea clubului. Conside
răm că trebuie depuse toate 
eforturile pentru realizarea 
de urgență a acestor cerințe, 
contribuind astfel la consoli
darea bazei materiale a echi
pei de fotbal Jiul, bază ma
terială care se situează în pre
zent sub nivelul comportării 
echipei.

Prin stabilirea unor legături 
permanente între echipă Și 
public, prin sporirea sprijinu
lui material, echipa de fotbal 
„Jiul" poate și trebuie să de
vină reprezentanta, nu numai 
a cîtorva suporteri pasionați, 
ci a tuturor minerilor și lo
cuitorilor Văii Jiului în tot 
mai aprig disputatele competi
ții fotbalistice interne.

Bujor BOGDAN
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.AUREL NOTAR, angajat 
în calitate de conducător au
to la C.D.E.E. Petroșani, în 
ziua de 23 ianuarie a.c„ ig- 
norînd cele mai elementa
re reguli privind circulația 
pe drumurile publice, in 
timp ce se găsea la volanul 
autocamionului 21 1-ID 2054 
circula cu o viteză excesivă. 
Consecința: a răsturnat ma
șina. avariirid-o grav. Pen
tru o lungă perioadă de 
timp, mașina a fost scoasă 
din circulație. Dar și vitezo- 
manul Notar a fost probabil 
scos puțin din „viteze": a 
primit o sancțiune, fiind o- 
bligat totodată să plătească 
și... „oalele sparte" (pagu
bele).

Paza bunâ,
trece...

numindu-se Vasile Iacob, mi
ner cu reale calități organi
zatorice și cu o recunoscută 
competență profesională. La 
fel s-a procedat și cu unii șefi 
de schimb care pentru insufi
cientele preocupări in organi
zarea schimbului au fost inlo- 
cuiți. Tot pentru îndreptarea 
situației, biroul organizației de 
bază a hotârît să treacă la e- 
laborarca unor măsuri menite 
să activizeze corpul tehnico- 
ingineresc pentru dirijarea cu 
mai multă chibzuință a abata
jelor. In același timp, sînt pu
se în dezbaterea comuniștilor 
toate cazurile de indisciplină. 
Realitatea ne-a demonstrat câ 
nu e bine să închidem ochii 
cînd e vorba de lipsuri.

Din experiența organizații
lor de bază amintite se des
prinde clar faptul că în rîn- 
dul salariaților’predomină spi
ritul de răspundere, că disci
plina de partid se reflectă în 
modul cum se acționează pen
tru realizarea și depășirea sar
cinilor de plan. Am reținut 
și faptul că în sectoarele unde 
există greutăți se manifestă 
plenar hotărîrea comuniștilor 
de a depăși aceste neajunsuri. 
Se poate afirma cu certitudi
ne că răspunderea și disciplina 
de partid fac parte integrantă 
din munca și viața comuniș
tilor, a minerilor de la Vulcan 
hoțărîți tot mai mult să-și men
țină locul fruntaș pe care îl 
dețin în clasamentul întrece
rii dintre exploatările Văii . 
Jiului.

I

GHEORGHE ENEA. din 
Petroșani, str. Viitorului nr. 
28/82, angajat la mina Dîlja, 
sectorul Livczcni, a sustras, 
cu citva timp în urmă, di
ferite bunuri materiale de 
la întreprindere. A fost 
prins în timp ce încerca să 
Ic expedieze din gara Pe
troșani, în două geamanta
ne, spre Covasna. Valoarea 
materialelor sustrase depă
șește suma de 2 000 de lei. 
Instanța urmează să-și spu
nă cuvîntul.

Facem încă o dată un a- 
pel către conducerile uni
tăților economice : Cum asi
gurați. tovarăși conducători, 
paza bunurilor din incinta 
întreprinderii ?

Cpt. Iulian PIRVU

Cu poftă
de arțag

orei 20. în ziuaîn jurul
de 1 februarie a. c., ERI- 
NESCU BAICEANU, șofer 
la T. C. M. M. Petroșani și 
IOAN PREDUȚ, sudor la 
același șantier, după ce s-au 
încălzit bine cu, băutură la 
restaurantul „Parîngul" din 
Petroșani au provocat un 
scandal de amploare în lo
cal, continuat apoi și în fața 
restaurantului. Ospătarii 
care i-au servit pînă au a- 
juns în acea stare (schimbul 
lui I. Boroș) stăteau după 
„perdea" și se amuzau ne
voie mare de „reprezentația" 
celor doi. Acum chefliii vor 
fi „serviți" cu cîte o amen
dă care poate le va tăia 
altădată pofta de arțag. Dar 
ospătarilor cine le va întoc
mi o... „notă de plată" pen
tru servirea persoanelor în 
stare de ebrietate ?

1

pentru 
apartamentele

noastre

A scăpat
cu viață

Ținînd seama de cerințele 
sporite ale populației. E.G.C. 
Petroșani a luat măsuri ca în 
acest an să producă. în serele 
clin Petrila, Petroșani. Vulcan 
și Lupeni, un număr sporit de 
plante ornamentale pentru a- 
partamente. balcoane, grădini 
ș.a. Astfel, se vor pune in vîn- 
zare. prin unitățile specializate 
12 000 plante ornamentale (ci- 
clamen. salvii, petunii, bego- 
nii) și 22 000 fire care se pun 
în vînzare pentru diferite o- 
cazii sărbătorești.

TIBERIU NAGY din Lu
peni, circulînd cu motore
ta contrar regulilor de cir
culație, era cît pe aci sâ 
râmînă doar cu... ghidonul 
în mîini. Numai datorită 
îndemînării și vigilenței de 
care a dat dovadă conducă
torul autovehiculului 32-B- 
7 557, cel cu „tărtăreața" a 
scăpat cu viață. N-a scăpat 
însă de o amendă zdravănă 
și de suspendarea permisu
lui de conducere. A doua 
variantă e de preferat, ori
cum...

Cpt. Toma FALON

întreprinderea
de industrializarea cărnii

TiRGU
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CONCURS PENTRU
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OCUPAREA
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Angajarea se face în condițiile Legii nr. 12/1971 și 
II.CAI. 914/1968. Informații la sediul întreprinderii str. 14 
Octombrie, nr. 154, telefon 1 12 94, 1 15 84.

Cooperativa 
„Deservirea" 

Lupeni
ANGAJEAZĂ

Inspector principal 
personal învățăniînt

i

Mica
publicitate

Angajarea 
martie 1974

se face Ia

Informații 
se pot obține 
serviciul personal al coope
rativei, sir. 23 August nr.fi 
Lupeni, telefon 112.

suplimentare 
zilnic de la

COOPERATIVA UNIREA 
Petroșani, secția cosmetică 
anunță că la 1 martie, to
varășa Rozalia Pop va lucra 
în complexul Aeroport, te
lefon H413

VIND mașină metalică — 
tors lină 20 fuse în bună 
stare Alba Iulia. str, Mun
teniei nr. 2
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Încheierea lucrărilor Conferinței pe țară a cadrelor 
de conducere din unitățile agricole de stat si cooperatiste

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1)

Avem garanția câ vor solu
ționa cu succes aceste proble
me ! Putem pune și sarcina 
rezolvării mai rapide a pro
blemelor din zootehnie, legate 
de îmbunătățirea raselor, de 
crearea unor rase de Înaltă 
productivitate, de schimbarea 
fn cîțiva ani a structurii bio
logice a efectivelor noastre de 
animale, pentru valorificarea 
corespunzătoare a furajelor și 
obținerea unor producții cit 
mai înalte. Iată. deci, câ și in 
acest domeniu dispunem de 
forțele necesare pentru a ne 
putea propune să trecem la 
realizarea unei agriculturi 
intensive, de înaltă producti
vitate. bazată pe tehnologii 
moderne.

De asemenea, dispunem în 
agricultură de cadre de spe
cialitate cu experiență, nume- 
riceștc îndestulătoare. Și din 
acest punct de vedere sarcina 
pe care nc-o propunem în 
viitor poate fi îndeplinită în 
bune condițiuni.

Mai presus de toate, avem 
o puternică forță, care, pînă 
la urmă, este hotârîtoare în 
realizarea marilor sarcini ce 
ne stau in față — și aceasta 
este minunata țărănime co
operatistă. minunății munci
tori și mecanizatori care au 
demonstrat, zi de zi. prin în
treaga lor activitate, că sînt 
hotăriți să înfăptuiască nea
bătut hotărîrile Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Na
ționale ale partidului, să ri
dice agricultura noastră la un 
nivel înalt de dezvoltare din 
toate punctele de vedere. 
(Aplauze puternice prelungite)

Am privit in sală, am auzit 
vorbind pe unii președinți, 
directori de întreprinderi, spe
cialiști. cooperatori care și-au 
început activitatea încă din 
primele zile ale creării secto
rului socialist, de stat și coope
ratist, în agricultură. Sînt aici 
unii care lucrează in agr.cul- 
tura socialistă din 1949, de la 
constituirea primelor unități 
cooperatiste. Cu unii m-am 
întîlnit încă atunci; mergeau 
greu spre cooperativizare.

Mi-a făcut o deosebită plăce
re să-i ascult acum și să con
stat cît de bine cunosc proble
mele complexe ale unităților 
lor care cuprind mii și mii de 
hectare, faptul că aceste uni
tăți au devenit milionare — 
unele dispun de o avere de 
zeci de milioane, de sute de 
milioane de lei. Aceasta este, 
pînă la urmă, forța cea mai 
puternică — transformarea o- 
mului însuși, a întregii noas
tre țărănimi ! Voi, cei prezenți 
în această sală, sînteți tocmai 
dovada vie a acestei uriașe 
transformări a țărănimii noas
tre. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Iată pe ce considerente ne 
bazăm, atunci cînd facem a- 
firmația că dispunem de tot 
ce este necesar pentru înfăp
tuirea sarcinilor mari ale ur
mătoarei etape de dezvoltare 
a agriculturii noastre.

Dar, la toate acestea, tre
buie să adăugăm și o puterni
că forță politică — organiza
țiile de partid care, după cum 
am menționat în cuvîntarca 
mea. cuprind în rindul lor a- 
proape un milion de țărani

(Urmare din pag. 1)

raportai conferinței despre 
succesele agriculturii din a- 
ceastă parte a larii, succese 
obținute ca urmare a îndru
mării de către partid, a indi
cațiilor primite din partea se
cretarului general, sînt nespus 
de fericiți, trăiesc marea bu
curie de a avea astăzi, din 
nou, în mijlocul lor pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

In atmosfera de puternic 
entuziasm, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu adresează repre
zentanților fiecărui județ în
demnuri mobilizatoare pentru 
ridicarea pe noi trepte a în
trecerii socialiste, in vederea 
obținerii unor rezultate cit 
mai bune.

— Concurați și în acest an 
la primul loc? — se adresează 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
primului secretar al Comite
tului județean de partid Con
stanța.

— Nu numai că ne-am pro
pus aceasta, răspunde tova
rășul Vasile Vîlcu. dar vrem 
să cucerim titlul de fruntași 
in 1974. Dobrogenii au învă
țat să fie în frunte și vor ii in 
frunte.

— Vedeți că aveți concu- 
renfi puternici — spune secre
tarul general al partidului.

Secvențe de mare frumuse
țe se succed la fiecare grup. 
Cooperatorii suceveni, imbră- 
cați în costume înflorate spe
cifice, au primit cu urale și 
ovații pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. Exprimînd dragos
tea lor nețărmurită, coopera
torii ogoarelor din județul 
Botoșani string cu căldură 
mîinile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în timp ce tinere 
țărănci o îmbrățișează pe to
varășa Elena Ceaușescu.

Țăranii cooperatori sibieni, 
în pitorescul lor port popular, 
s-au grupat plini de emoție în 
jurul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu; țărănci argeșene, 
îmbrăcate în iote șl ii viu co
lorate și cu năirame ca spu
ma pe cap, o înconjoară cu 
nespusă dragoste pe tovarășa 

muncitori tehnicieni, cadre 
din toate sectoarele de activi
tate din agricultură și din sate. 
Aceasta își îndeplinește cu 
cinste rolul de forță politică 
conducătoare a țărănimii, a 
agriculturii noastre! (Vii a- 
plauze).

Iată de ce putem afirma cu 
deplin temei că, înmănunchind 
toate aceste forțe uriașe într- 
un singur șuvoi, dispunem, 
intr-adevăr, de tot ce este ne
cesar pentru a trece la o eta
pă superioară dc dezvoltare 
a agriculturii noastre — ca 
parte inseparabilă a făuririi 
societății socialiste -multilate
ral dezvoltate în România, a 
creări condițiilor pentru tre
cerea la făurirea comunismu
lui in patria noastră. (Aplau
ze puternice)

Avem o linie generală jus
tă, elaborată de Congresul al 
X-lca. de Conferința Naționa
lă a partidului, un program 
clar, care a fost dezbătut și 
in cadrul acestei conferințe și 
a fost adoptat unanim. Acum 
este necesar să luăm toate mă
surile pentru a asigura realiza
rea în viață a programului în 
toate sectoarele de activitate ! 
Numai hotărîrile nu sînt su
ficiente. Oricît de juste ar fi 
— și viața a demonstrat câ 
sînt juste — pot râmîne sim
ple hîrtii care pot servi doar 
pentru istoric. Pentru ca hotă- 
ririle să prindă viață, sînt ne
cesare o intensă activitate or
ganizatorică și politică, o bună 
organizare a muncii în toate 
sectoarele agriculturii noastre 
socialiste. Organizarea muncii 
corespunzător noilor sarcini 
care ne stau în față este acum 
problema hotârîtoare de care 
depinde înfăptuirea în cele 
mai bune condițiuni a minu
natului program dc dezvoltare 
a agriculturii noastre. Succe
sul este condiționat, de aseme
nea. de repartizarea corespun
zătoare a cadrelor în sectoa
rele hotărîtoare. de întărirea 
controlului de sus pînă jos, nu 
a unui control formal, ci care 
să însemne ajutor concret, la 
fața locului, în cooperativă, 
în brigadă. în echipă. în în
treprinderile de stat. în SMA, 
pentru soluționarea multiple
lor probleme pe care le ridică 
viața. Numai așa se vor asi
gura o muncă organizatorică 
bună, o bună îndrumare și o 
soluționare operativă a pro
blemelor.

Am menționat dejă în ex
punere. dar doresc să mai 
subliniez și acum că o bună 
organizare a muncii înseamnă 
să pjii accentul pe contactul 
nemijlocit cu oamenii, să re
nunți la hirtiile din birouri. 
Aceasta înseamnă ca toate ca
drele de conducere din agri
cultură. de la conducerea mi
nisterului pînă jos să fie în 
mijlocul oamenilor muncii, al 
cooperatorilor. pe ogoare, 
unde se produc pînă la urmă 
și griul și porumbul, în grajd, 
unde cresc vitele. pretutin
deni unde se hotărăște soarta 
producției agricole. (Aplauze 
puternice). Se impune să fa
cem o cotitură hotărîtă în 
sistemul de muncă, în condu
cerea și îndrumarea agricul
turii. Să ținem seama de cri- 
ticile și propunerile făcute 
aici, pentru a simplifica la 
maximum evidența. Cadrele

Elena Ceaușescu. Fiecare par
ticipant trăiește nemărginita 
cinste și mîndrie de a se ști 
părtașul unor asemenea mo
mente. Imortalizate în ima
gini, aceste emoționante în- 
tilniri, ilustrînd trăinicia legă
turii dintre partid și popor, 
vor reprezenta mîine, pentru 
toți oamenii muncii de la sa
te, pentru generațiile viitoa
re, documente cu semnificație 
de epocă.

înainte de a se despărți de 
reprezentanții județului Har
ghita, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu întreabă :

— Cu ce vă angajați in în
trecere ?
• — Sâ obținem primul loc la 
producția de cartofi și de 
carne, răspunde tovarășul Lu
dovic Fazekaș, prim-secretar 
al Comitetului județean de 
partid. Prin aplauze puternice, 
reprezentanții lucrătorilor din 
agricultura județului întăresc 
acest angajament.

Un scurt dialog cu repre
zentanții județului Caraș-Se- 
verin, în cadrul căruia tova
rășul Trandalir Cocîrlă, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean de partid, relevă: La noi 
este dezvoltată industria, dar 
ne ocupăm cu răspundere și 
de agricultură. In mod deose
bit, ne-am propus să ridicăm 
pe o treaptă mai înaltă zo
otehnia.

Apreciind aceste preocu
pări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază: Să 
concurați pentru obținerea u- 
nui loc fruntaș și în întrece
rea din agricultură.

La întrebările mobilizatoare 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, primii secretari ai 
comitetelor județene de 
partid, iăcîndu-se ecoul hotă- 
rîrii maselor de oameni al 
muncii din agricultură, se an
gajează să desfășoare între
cerea cu și mai mare avînt.

— Tulcea va spori produc
ția de pește și va realiza pro
gramul de amenajare și ex
ploatare a Deltei.

— Brașovul are posibilități 
să realizeze producții vegetale 

din agricultură să nu stea sâ 
scrie hîrtii, ci să se ocupe de 
problemele concrete ale pro
ducției. Aceasta este o pro
blemă hotârîtoare — și cu rog 
ca în această direcție sâ se 
acționeze cu toată hotărîrea ! 
Avind în vedere propunerile 
făcute aici. îpropun Conferin
ței să hotărîm crearea unei 
comisii — formate din repre
zentanții fiecărui județ, cîte 
unul sau doi președinți și 
ingineri șefi — care, în de
curs de 5—6 luni, împreună 
cu organele centrale, să re
vadă întregul sistem dc evi
dență și fprmularistică in 
scopul simplificării hotârîte 
a acestuia. (Aplauze puterni
ce). în mod corespunzător, 
consider necesar ca in fiecare 
județ să sâ creeze asemenea 
comisii din reprezentanții co
operativelor și ai întreprinde
rilor de stat și S.M.A.-urilor, 
care să analizeze și sâ trimită 
propuneri comisiei centrale. 
Dorim, realmente, ca, împre
ună cu cei care lucrează ne
mijlocit în agricultură, să tre
cem de la discuțiile generale 
la găsirea soluțiilor celor mai 
bune pentru a pune ordine în 
acest domeniu de activitate. 
(Vii aplauze).

înfăptuirea tuturor hotărîri- 
lor de care am vorbit impune 
întărirea disciplinii, ordinii și 
spiritului de răspundere în 
toate sectoarele de activitate, 
întreaga noastră muncă este 
organizată și se desfășoară 
pe baza principiului centralis
mului democratic. Aceasta în
seamnă că trebuie să asigurăm 
o justă îmbinare a democra
ției. a participării largi a ma
selor de oameni ai muncii la 
dezbaterea și adoptarea hotă- 
ririlor și înfăptuirea lor, 
cu obligativitatea realiză
rii hotărîrilor proprii și 
a hotărîrilor organelor su
perioare și centrale. Numai 
înțelegînd principiul centralis
mului democratic în strînsa 
sa unitate dialectică, îmbi- 
nînd latura democratică și 
dezvoltînd-o larg cu princi
piul obligativității îndeplinirii 
hotărîrilor. cu disciplina, or
dinea și spirtul de răspunde
re, vom asigura îndeplinirea 
în bune condițiuni a marilor 
sarcini ce ne stau în față. 
(Aplauze puternice). Trebuie 
sâ fie clar că legile sînt obli
gatorii pentru toată lumea 
— de sus pînă jos ! Nimănui 
nu-i este îngăduit să se sus
tragă prevederilor legale, ni
mănui nu-i este îngăduit să 
nesocotească legile statului so
cialist ! Noi dezbatem larg 
legile, le supunem Marii A- 
dunări Naționale. Dar trebuie 
înțeles că, odată adoptate, le
gile devin obligatorii.

Trebuie să organizăm în
treaga activitate în spiritul și 
pe baza legilor, a hotărîrilor 
Comitetului Central ! Numai 
așa vom asigura ca agricultu
ra patriei noastre socialiste sâ 
poată realiza într-un timp 
scurt un avînt puternic. (A- 
plauze prelungite).

Am arătat și în expunerea 
de la început, m-am referit 
și mai înainte, la dezvoltarea 
democrației socialiste. însăși 
această Conferință este expre
sia cea mai elocventă a înfăp
tuirii neabătute de către Co
mitetul Central, de către gu
vern, a directivelor Congresu

și animale tot mai mari și le 
va obține în acest an.

— Lucrătorii ogoarelor din 
județul Bihor concurează pen
tru primul loc la producția de 
grîu și de carne.

— Vrem să sporim îndeo-, 
sebi producția de cartofi, spun 
la rindul lor sucevenii.

Asemenea dialoguri vii au 
loc între secretarul general 
al partidului și reprezentan
ții fiecărui județ, toate rele- 
vînd hotărîrea unanimă a ce
lor ce muncesc pe ogoare de 
a iace din acest an' anul pro
ducțiilor record din agricul
tură.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
le dorește tuturor succes în 
această mare întrecere pentru 
progresul agriculturii și bu
năstarea celor ce muncesc.

Urările secretarului general 
al partidului găsesc un pro
fund ecou în inimile tuturor, 
care țin să asigure că vor fa
ce totul pentru a fi la înăl
țimea încrederii ce li se acor
dă, își manifestă cu entuziasm 
profunda’ lor satisfacție, sen
timente de gratitudine pentru 
prețuirea ce se aduce muncii 
lor.

Și acum, iată pe scurt filmul 
desfășurării lucrărilor din ul
tima zi a conferinței.

In primele ore ale dimineții 
au continuat dezbaterile. In 
cadrul lor, tovarășul Angelo 
Miculescu, ministrul agricul
turii, industriei alimentare și 
apelor, a prezentat sinteza 
principalelor probleme și pro
puneri rezultate din dezbate
rile care au avut loc pe sec
țiuni și grupe ale Conferinței 
pe țară a cadrelor de condu
cere din unitățile agricole de 
stat și cooperatiste. Au luat 
cuvîntul: Nicolae Giosan, pre
ședintele Academiei de Știin
țe Agricole și Silvice, Aglala 
Lupu, președintele C.A.P. Ru- 
ginoasa, județul Iași, Adolf 
Kristoff, șef de fermă la I.A.S. 
Mediaș, județul Sibiu, Ana 
Coman, secretar al Comitetu
lui de partid al C.A.P. Variaș, 
județul Timiș, Ludovic Faze
kaș, prim-secretar al Comite
tului județean Harghita al 

lui al X-lca al partidului cu 
privire la dezvoltarea continuă 
a democrației socialiste/ la 
crearea cadrului corespunzător 
pentru ca oamenii muncii din 
diferite sectoare de activitate 
să participe nemijlocit la con
ducerea activității economico- 
sociale. la elaborarea legilor 
și hotărîrilor care asigură dez
voltarea statului nostru, reali
zarea politicii interne și ex
terne. Tocmai în făurirea dc 
către poporul însuși a destine
lor sale constă democrația so
cialistă ! în aceasta sc află ga
ranția că vom putea înfăptui 
cu succes tot ceea cc ne pro
punem, mcrgînd intr-o strîn- 
să unitate cu întregul popor, 
asigurînd participarea nemij
locită a întregii națiuni la 
conducerea societății ! (Aplau
ze puternice).

Ținind seama de experiența 
deosebit de pozitivă a lucrări
lor din aceste trei zile, consi
der că ar fi bine să hotărîm 
și să propunem Comitetului 
Central al partidului să-și în
sușească această hotărîrc, ca, 
din trei în trei ani. să orga
nizăm o asemenea conferință 
cu toate cadrele de conducere 
din agricultură. (Aplauze pu
ternice). De asemenea, consi
der că ar fi bine, în același 
sens, să hotărîm ca anual, la 
comitetele județene să se or
ganizeze asemenea conferințe 
in cursul lunilor ianuarie sau 
februarie, cu toate cadrele de 
conducere din agricultură, 
dczbătîndu-se, așa cum am fă
cut aici — sigur, poate și mai 
bine, dar pornind de la aceas
tă experiență — problemele 
dezvoltării agriculturii din ju
deț, trasîndu-se sarcini și sta- 
bilindu-se programul concret 
de activitate pentru anul ur
mător. Adoptînd aceste mă
suri. vom crea o bază mai 
bună, un cadru mai bine or
ganizat. pentru dezbaterea în 
comun a problemelor agricul
turii noastre, pentru găsirea 
împreună a căilor de soluțio
nare a multiplelor sale proble
me. /Yceasta va fi un puternic 
ajutor pentru comitetele jude
țene de partid. Vă asigur câ 
vor constitui un puternic aju
tor și pentru Comitetul Cen
tral cunoașterea opiniei oame
nilor muncii din agricultură, 
dezbaterea în asemenea foru
muri largi ale cadrelor de 
bază din acest sector a pro
blemelor organizării muncii 
și producției. (Aplauze puter
nice). .

Stimați tovarăși,
Sîntem la începutul lucră

rilor agricole de primăvară. 
Am discutat multe probleme 
aici, vom reflecta la ele. dar 
trebuie să avem în vedere că, 
anul acesta, ne-am propus să 
obținem recolte record. De 
aceea, se impune ca, imediat 
ce vă veți întoarce acasa, sâ 
luați toate măsurile pentru 
realizarea in cele mai bune 
condițiuni a lucrărilor de pri
măvară, a însămînțărilor, a 
îngrijirii culturilor. Să facem 
totul pentru a avea garanția 
că lozinca de a obține în a- 
cest an o recoltă record se 
va putea realiza. Avem toate 
condițiile pentru aceasta și eu 
sînt convins că fiecare-dintre 
voi, întors acasă, va acționa 
în această direcție. (Aplauze 
puternice).

Sărbătorim, în acest an, îm

P.C.R., Alexandru Ogrinja, co
operator fruntaș din comuna 
Drăgăneșli-Vlașca, județul Te
leorman, Onic Mardiros, di
rectorul I.A.S. Stupina, județul 
Constanța, Francisc Tofok, 
președintele C.A.P. Aiud, ju
dețul Alba, Gheorghe Stoian. 
directorul Stațiunii Centrale 
de cercetări pentru combate
rea eroziunii solului Perienl. 
județul Vaslui, Constantin 
Dăscălescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Galați 
al P.C.R., Emil Bălăuță, direc
torul general al Direcției ge
nerale pentru agricultură, in
dustriei alimentare și ape — 
Brăila, Angela Sincu, preșe
dintă a C.A.P. „Unirea" — Co
rabia, Valentin Popov ici, di
rectorul Institutului de cerce
tări veterinare și bioprepara- 
te „ Pasteur", și Ion Nica, di
rectorul S.M.A. Orleșli. jude
țul Vîlcea.

In cuvîntul lor, vorbitorii 
au dat o înaltă apreciere cu- 
vintării de excepțională în
semnătate. de înaltă ținută ști
ințifică, rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, document 
care, sinletizînd drumul par
curs de agricultura noastră în 
anii socialismului, jalonează 
direcțiile principale menite 
să situeze această importan
tă ramură a economiei națio
nale la nivelul agriculturii din 
țările dezvoltate.

Parlicipanții la conferință 
au adoptat în unanimitate 
Statutul Asociației Interco- 
operatiste, Statutul Consiliilor 
Intercooperatiste și Statutul 
Cooperării și Asocierii dintre 
unitățile de stat și cooperati
vele agricole de producție. 
Cele trei documente vor fi de
finitivate in spiritul pro
punerilor făcute, urmînd 
ca pe baza lor să’ se 
Ireaca încă din luna martie 
la organizarea întregii activi
tăți.

A fost, de asemenea, adop
tată chemarea Conferinței pe 
țară a cadrelor de conducere 
din agricultură.

In aplauzele și uralele par- 
ticipanților, în încheierea lu
crărilor conferinței a luat cu- 

plinirea a 30 de ani de la 
răsturnarea dictaturii militaro- 
fasciste și trecerea poporului 
nostru pe drumul dezvoltării 
democratice, socialiste. Vom 
avea, în toamna acestui an, 
cel dc-al Xl-lca Congres al 
partidului, care va fi chemat 
să adopte programul partidu
lui. precum și planul de dez
voltare pe anii 1976—1980 și 
directivele de perspectivă. Să 
acționăm în așa fel incit să 
întîmpinăm cea de-a 30-a ani
versaro a eliberării patriei și 
Congresul al Xl-lea cu mari 
și remarcabile succese și în a- 
gricultură — așa cum oamenii 
muncii din industrie și din 
celelalte ramuri fac totul pen
tru a întîmpina aceste eveni
mente istorice ale poporului 
nostru cu realizări tot mai 
mari, prin înfăptuirea cincina
lului înainte de termen ! (A- 
plauzc puternice).

Fără îndoială că țărănimea, 
toți oamenii muncii din agri
cultură, specialiștii. cadrele 
de partid și dc stat, organiza
țiile de partid vor face totul 
pentru unirea forțelor uriașe 
pe care le avem in agricultu
ră, în vederea înfăptuirii în 
cele mai bune condițiuni a 
programului de dezvoltare și 
înflorire a agriculturii socia
liste. pentru ridicarea bună
stării materiale și culturale a 
întregii noastre țărănimi. 
(Aplauze puternice). în acest 
(el. agricultura va aduce o 
contribuție tot mai mare la 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, la ri
dicarea generală a bunăstării 
întregului nostru popor, la 
crearea condițiilor pentru 
trecerea la edificarea comu
nismului în România. (Aplau
ze puternice).

Să întărim continuu unita
tea între muncitori, țărani, in
telectuali, dintre toți oamenii 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, să facem totul ca 
națiunea noastră socialistă sâ 
înregistreze succese tot mai 
mari în dezvoltarea sa eco- 
nomico-socială, să aducă o 
contribuție tot mai mare la 
cauza socialismului, colaboră
rii între popoare, la cauza pă
cii în lume ! (Aplauze înde
lungate, urale).

în încheiere, vă adresez 
dumneavoastră, întregii țără
nimi, tuturor oamenilor mun
cii din agricultură, urarea de 
noi și tot mai mari succese în 
toate domeniile de activitate ! 
(Urale, ovații, aplauze înde
lungate).

Doresc ca și de la această 
tribună să adresez minunatei 
noastre clase muncitoare, în
tregului nostru popor, u- 
rări de noi și noi 
succese ! în strînsă alian
ță, toți oamenii muncii să dea 
viață programului de înflori
re a României socialiste ! 
(Urale îndelungate, aplauze ; 
asistența se ridică în picioare 
și scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.”).

Vă urez tuturor. întregului 
nostru popor, multă sănătate, 
fericire, o viață îmbelșugată ! 
(Urale îndelungate, ovații, 
aplauze : sc scandează :
„Ceaușescu — P.C.R.". Cei 
prezenți ovaționează îndelung 
pentru partid, pentru Comite
tul Contrai, pentru secretarul 
general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu).

vînlul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân. In repetate rînduri, 
participanții Ia conferință au 
salutat cu ovații cuvintarea 

tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, dînd expresie a- 
deziunii lor depline la progra
mul stabilit de conducerea 
partidului pentru dezvoltarea 
în continuare a agriculturii 
românești. Chemarea adresată 
de secretarul general al parti
dului de a întări continuu u- 
nilatea dintre muncitori, ță
rani și intelectuali, dintre toți 
oamenii muncii, fără deosebi
re de naționalitate, de a face 
totul ca națiunea noastră să 
obțină succese tot mai mari 
in propășirea României, să- 
și aducă o contribuție 
tot mai mare la cau
za socialismului, păcii și 
colaborării între popoare este 
Salutată cu o furtună de a- 
plauze, cu vibrante și înde
lungi ovații, într-o impresio
nantă aprobare. Urările adre
sate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu clasei muncitoare, 
țărănimii noastre, tuturor oa
menilor munții, de a obține, 
in strînsă alianță, noi și lot 
mai mari succese in toate do
meniile de activitate, pentru 
înflorirea României socialiste, 
găsesc în inimile tuturor pro- 
funda rezonanță a mîndriei de 
a li participant activ la opera 
de ediiicare a societății socia
liste pe pămîntul patriei noas
tre dragi.

La ieșirea din marea sală 
a Pavilionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți con
ducători de partid și de stat 
sini conduși, intr-o atmosferă 
de puleriric entuziasm, de mi
ile de participant. Toți cel 
prezenți ovaționează puternic, 
se scandează neîntrerupt nu
mele secretarului genera) al 
partidului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde cu căldu
ră mulțimii, întreagă această 
manifestare Ilustrînd în modul 
cel mai grăitor unitatea de 
nezdruncinat dintre partid și 
popor.

Vizita oficială de prietenie a tovarășului
Ion Gheorghe Maurer în R. P. Ungară

BUDAPESTA 1 (Agerpres). 
— Corespondență do la Mircea 
ioncscu și Auri i Pop : Progra
mul vizitei oficine de priete
nie pe care o întreprinde în 
R.P. Ungară tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer președintele 
Consiliului dc* Miniștri al Re
publicii Socialiste România, a 
oferit oaspetelui român, în 
cursul dimineții de vineri, po
sibilitatea unui contact direct 
cu realități ale construcției 
socialiste din țara vecină și 
prietenă.

Președintele Consiliului de 
Miniștri a fost oaspete al co
lectivului Combinatului»
„CSEPEL". Veche unitate in
dustrială. cu tradiții revoluțio
nare, „CSEPEL" este în pre
zent — prin coi 35 000 de mun
citori. tehnicieni și specialiști 
care lucFează în cele 14 uzine 
siderurgice și constructoare de 
mașini, prin produsele sale de 
înaltă tehnicitate — unul din

încheierea convorbirilor oficiale
Vineri dupâ-amiază, la Pa

latul Parlamentului s-au în
cheiat convorbirile oficiale 
dintre președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, și pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Ungare, tovarășul Jeno Fock.

Cei doi șefi de guvern și

Delegația P. C. R., condusă 
de tovarășul Paul Niculescu-Mizil 

și-a încheiat vizita in Olanda
HAGA 1 (Corespondentă de 

la N. Popcscu-Bogdănești) : 
Delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
ăl P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și-a 
încheiat vizită în Olanda. In 
cursul zilei de vineri delega
ția s-a întîlnit cu membri ai 
Comitetului Executiv al Parti
dului Muncii din Olanda. Au 
participat: Ina van der Heu- 
vel. vicepreședinte al partidu
lui, G. I-Ieye de Bak. secretar 
general al partidului, Relus 
der Bcek, secretar cu proble
mele internaționale, membru 
al parlamentului, Harry van 
der Bergh, secretar adjunct cu 
problemele internaționale, 
membru a] parlamentului. Ed.

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

GENEVA 1 (Agerpres). — In 
organul de ]ucru privind defi
nirea principiilor care trebuie 
să guverneze relațiile dintre 
statele participante la confe
rința pentru securitate și co
operare în Europa au avut loc 
negocieri asupra elaborării 
principiului egalității în drep
turi și respectării drepturilor 
inerente suveranității.

Pornind de la recopiandări- 
lc finale adoptate de miniștrii 
afacerilor externe la prima fa
ză a Conferinței, marea majo
ritate a delegațiilor au pus ac
centul, in cadrul dezbaterilor, 
pe necesitatea respectării stric
te a acestui principiu în rela
țiile dintre toate statele. Ast
fel. s-a convenit ea. în docu
mentul final, să se înscrie. în 
primul rînd, obligația fiecă
rui stat participant dc a res
pecta egalitatea suverană și 
drepturile inerente suverani
tății oricărui alt stat partici
pant. AvîncPîn vedere că fie

SÎMBAtA 2 MARTIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Torino negru; Repu
blica : Rond de noapte; LO- 
NEA — Minerul : Fantoma 
lui Barbă Neagră; ANINOA- 

SA: Ce se întîmplă. doctore?; 
VULCAN : Despre o anume 
fericire; LUPENI — Cultu
ral : Joe Kidd; Muncitoresc : 
Micul și marele Kalus; URI- 
CANi: Aladin și lampa fer
mecată.

9,00 De la alfa la omega.
9,30 Film serial. Pistruiatul. 

Episodul IX.
10.05 Gala maeștrilor (relua

re). Valentin Gheor
ghiu. 

cele mai puternice combinate 
industriale din Ungaria.

Metalurgiștii au făcut tova
rășului Ion Gheorghe Maurer 
și celorlalte persoane oficiale 
române o caldă primire.

Pe un marc panou era în
scrisă urarea ..Salutăm cu dra
goste pe ^îmații noștri oaspeți 
români".

In această vizită, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a fost 
însoțit de Timar Matyas, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și de alte persoane o- 
ficiale ungare.

La sosire, președintele Con
siliului de Miniștri a fost în- 
tîmpinat dc tovarășii Horgos 
Gyula. ministrul metalurgici 
și industriei construcțiilor de 
mașini, și dc directorul general 
al combinatului Csato Lajos.

După o prezentare a activi
tății acestui mare centru al in
dustriei — unde se realizează 
45 la sută din producția dc 

colaboratorii lor au analizat 
un cerc larg dc probleme în 
scopul dezvoltării relațiilor 
multilaterale dintre cele două 
țâri și popoare Au fost puse 
de acord o serie de acțiuni 
menite să amplifice colabora
rea și cooperarea româno-un- 
gară.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, 

van Thijn. șeful grupului 
parlamentar al Partidului 
Muncii.

La întîlnire. care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, a participat Mi
hail Bujor-Sion, ambasadorul 
României la Haga.

In aceeași zi, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, s-a întîlnit cu 
ministrul educației naționale 
al Olanlei, J. K. Kemenade. 
Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire privind dezvoltarea 
relațiilor româno-olandeze în 
domeniul învâțămîntului.

La plecare, pe aeroportul 
din Amsterdam delegația a 
fost salutată de Ina van der 
Heuvel. de alți membri ■ ai 
Comitetului Executiv al parti
dului.

Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei române la Haga.

care stat participant se carac
terizează printr-o serie de tră
sături — cum sînt sistemul 
său social-politic, politica sa 
internă și externă, patrimo
niul său cultural, tradițiile sa
le istorice — și care definesc 
personalitatea sa în cadrul 
comunității internaționale, s-a 
convenit că statele participan
te își vor respecte reciproc 
individualitatea lor.

De asemenea, în textul care 
va face parte din documentele 
finale ale conferinței, a/ urma 
să-și găsească consacrarea 
dreptul fiecărui stat la liber
tate și independență constant 
promovat de țara noastră și 
înscris în numeroase docu
mente încheiate de România 
nu numai cu’ statele europe
ne, ci și cu țări de pe alte 
continente. Un aspect impor
tant *âl suveranității, care a 
reținut atenția ’ delegațiilor, a 
fost acela al independenței

10.35 Telecinemateca (relua
re).

12.15 Bucureștiul necunosci^. 
16,00 Fotbal (prima etapă a

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

17,45 Telex.
17,Caleidoscop cultural- 

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

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

19,00 Cum vorbim.
19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri. Iepurașul 

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

Tezaur. Arta filmului 
științific (II). Secolul 
lui Pericle (IV) Martie. 
Zoorama.

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

21,50 Telejurnal. 
Sport.

mașini-unclte a Ungariei — în
tr-o convorbire cu membrii 
conducerii combinatului, tova
rășul Ton Gheorghe Maurer a 

ț subliniat utilitatea unei cît 
mai bune cunoașteri reciproce 
a realizărilor și preocupărilor 
actuale din economia fiecăreia 
dintre cele louâ țări.

Au fost vizitate apoi fabri
ca de mașini-unelte de mare 
precizie, o unitate reprezenta
tivă a tehnicii moderne, pre
cum și fabrica de instalații 
unicat — unde pe bancul de 
probă se aflau ultimele agre
gate ale unei fabrici dc țevi 
sudate care se livrează Româ
niei.

La plecare, semnînd în car
tea de onoare, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a adresat 
tuturor muncitorilor combina
tului un cald și tovărășesc 
salut lin partea oamenilor 
muncii din țara noastră.

de deplina înțelegere.
După încheierea convorbiri

lor oficiale, în prezența tova
rășilor Ion Gheorghe Maurer 
și Jeno Fock, a celorlalte 
personalități române și ungare 
care au participat la convor
biri, a avut loc solemnitatea 
semnării unor convenții și în
țelegeri de colaborare și co
operare economică și tehn / •- 
științifică româno-ungare.

Rezultatele 
alegerilor 
din Anglia

LONDRA 1 (Corespondentă 
de la N. Plopeanu): Vineri, 
în Marea Britanie s-au desfă
șurat operațiunile de număra
re a voturilor exprimate, la 
28 februarie, în cadrul ale
gerilor pentru desemnarea ce
lor 635 de deputați ai Camerei 
Comunelor — principala Ca
meră a Parlamentului Brita
nic. La închiderea ediției, fu
seseră comunicate rezultatele 
alegerilor în 628 de circum
scripții din cele 635. Conform 
acestor rezultate, situația re
partizării mandatelor în ca
mera Comunelor se prezenta 
astfel : Partidul Laburist — 
300 de mandate ; Partidul 
Conservator — 296 de manda
te; Partidul Liberal — 11 man
date; alte formațiuni politice 
— 21 de mandate. .

politicii externe a fiecărui stat 
participant. Pornind de la ce
rințele întăririi securității și 
dezvoltării cooperării în Euro
pa și în întreaga lume, ale 
participării tuturor statelor la 
viața internațională, delega
țiile au convenit să consacre 
dreptul fiecărui stat partici
pant de a determina și con
duce in mod liber relațiile sa
le cu celelalte state. în con
formitate cu dreptul interna
țional. Totodată, s-a desprins 
un acord prin care să se rea
firme dreptul statelor partici
pante la egalitate juridică. In 
acest sens, delegațiile au con
venit să se prevadă că toate 
statele participante au drep
turi și îndatoriri egale în ca
drul dreptului internațional.

In continuare. Subcomisia a 
trecut la definirea elementelor 
care să fie cuprinse în formu
larea principiului nerecurgerii 
la forță în relațiile dintre sta
te.

22,10 Dragă-mi este dragos
tea. Aura Urziceanu ne 
oferă — intr-un spec
tacol cu public. înre
gistrat la Sala Palatu
lui — piese muzicale 
din repertoriul româ
nesc și internațional în 
acompaniamentul or
chestrei conduse de 
Richard Oschanitzki.

LOTO
La tragerea extraordinară 

Loto a mărțișorului din 1 
martie 1974 au fost extrase 
următoarele numere :

Faza I '■
70 68 13 25 38 61 63 56 44 14
52 28 45 48 86 76 42 40 50 53

Faza a Il-a :
3 45 34 87 66 56 2 62 44 74
89 24
26 18 86 84 9 31 60 83 7 80
76 23

Faza a IH-a ;

20 42 57 80
77 40 80 65
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