
PROIHARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VA I Vizita președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU

în Argentina
Sosirea la Buenos Aires

în sectorul IV al E. M. Aninoasa

Productivitate sporită 
în abataje

Desfășurindu-și munco intr-un climat de ordine, disci
plina și simț de răspundere, colectivul sectorului IV de la 
E. M. Aninoasa o înscris pe panoul intrecerii o nouă reali
zare de prestigiu. Sporind productivitatea muncii cu peste 
3 tone/post in cea de a doua zi de lucru a lunii in curs, 
brigăzile din abatajele acestui sector au reușit să extragă 
peste planul zilnic 300 tone de cărbune.

Realizările cele mai bune le-a obtinut și de această 
dată brigada condusă de minerul Teodor Tărbuzan, de la 
frontalul nr. 4-6. In dimineața zilei de 5 martie, șeful de 
brigadă a raportat realizarea unui ciclu in plus, ceea ce 
echivalează cu 150 tone cărbune peste plan și obținerea 
unei productivități de 12 tone/post, cu 4 tone mai mult 
decit cea planificată.

O contribuție de seamă la realizările sectorului au 
adus-o și brigăzile conduse de Alexandru Vereș, de la 
frontalul 2-4, Constantin lăbușcâ, de la abatajul cameră 
nr. S, precum și personalul de deservire, din rindul căruia 
amintim citeva nume : losif Karacsonyi, Costică Bostan, 
Ion Brebu și Vasile Buliga.

Constantin DANILA, 
tehnician, E. M. Aninoasa

Ritm intens 
la investițiile 

subterane
Primele zile ale lunii 

martie confirmă rezulta
tele bune cu care a în
cheiat luna trecută co
lectivul sectorului de in
vestiții al minei Petrila. 
Aceste succese provin 
din avansările rapide re
alizate de către brigăzi
le conduse de Ilic Gra
ure (betonarea planului 
înclinat spre puțul auxi
liar), Constantin Borș 
(betonarea galeriei de 
legătură între puțul 
orb 12 și puțul 2 
est, orizontul XVI) și 
Arpad Radar (betonarea 
circuitului puțului cen
tru orizontul XVI).

în fața cerințelor de perfecționare 

calitativă a activității economice

Consiliile de control muncitoresc
organisme vii, promotoare 

ale exigenței și răspunderii colective
Creșterea complexității proceselor tehnico- 

economice, necesitatea asigurării unei inaite 
eficiente activității de producție determină 
perfecționarea continuă a conducerii prin 
fundamentarea temeinică a deciziilor și urmă
rirea continuă a stadiului de realizare a obi
ectivelor propuse. Consiliile de control mun
citoresc și comisiile pe domenii, create în 
baza Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 
20—21 noiembrie 1972, mcluzind muncitori de 
înaltă calificare, ingineri, tehnicieni și econo, 
miști, cu toții avind o vastă experiență a pro
ducției, răspund tocmai necesităților susmen
ționate, generate de însăși progresul rapid al 
întregii activități economice.

Organisme obștești ale comitetelor sau 
consiliilor oamenilor muncii care iși desfă
șoară activitatea sub îndrumarea nemijlocita 
a organelor și organizațiilor de partid, con
siliile de control muncitoresc și comisiile pe 
domenii au rolul de a controla modul in 
care se aplică hotâririle de partid și de stat 
in domeniul economic și social, conlucrind cu

compartimentele de specialitate din cadrul 
unităților economice.

Comisiile pe domenii se ocupă in princi
pal de următoarele probleme : organizarea 
producției și a muncii, buna gospodărire a 
resurselor materiale și umane, mecanizarea 
și automatizarea proceselor de producție, ca
litatea producției, activitatea de-import-export, 
investiții și dezvoltare. Activitatea comisiilor 
pe domenii se desfășoară pe baza unor 
programe trimestriale aprobate de comitetul 
oamenilor muncii.

Recentul schimb de experiență organizat 
din inițiativa Comitetului municipal de partid 
și.a propus să analizeze stilul de muncă și 
activitatea consiliilor de control muncitoresc 
din întreprinderile municipiului, fixind, totoda
tă, căile care să conducă la generalizarea 
experienței bune dobindite, la impulsionarea 
activității acestor importante organisme che
mate să promoveze principiul muncii și con
ducerii colective.

Un cartier in permanentă înnoire — Aeroport Petro
șani. Foto I. LICUJ

în preajma Zilei femeii

Orientare consecven
tă spre problemele ma

jore ale producției
In cadrul schimbului de ex

periență. tovarășii Teodor Ni- 
chita. inginer șef al Șantieru
lui Valea Jiului al T.C.M.M.. 
și Titus Costache, director cu 
problemele de dezvoltare al 
E. M. Lupeni, au prezentat in
formări în legătură cu activi-

membrilor consiliului sînt mai 
mari, cei 15 membri au fost 
împârțiți in colective alcătuite 
din 3—4 persoane cărora li 
s-a repartizat spre studiu o a- 
numită problemă. Numărul 
problemelor propuse pentru 
urmărire și îndrumare in pla
nurile trimestriale a fost re
dus (la trei, sau cel mult pa
tru). creindu-se astfel posibi/ 
litatea concentrării eforturilor 
și a obținerii unei eficiențe

ridicate în activitatea de con
trol prin asigurarea unui con
tact permanent cu realitățile 
producției.

In cadrul Șantierului 
T.C.M.M., activitatea consiliu
lui de control muncitoresc — 
alcătuit din 9 membri — a fost 
concepută ținînd cont de dis-

Bujor BOGDAN
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© Peste 80 de femei din 
noile cartiere ale orașului 
Vulcan au participat dumi
nică, 3 martie, la acțiunile 
de înfrumusețare și gospo
dărire organizate de comite
tul orășenesc al femeilor. 
S-au evidențiat, cu acest 
prilej, Florica Drob. Borta 
Costache, Valeria Jura, ir- 
ma Joldoș.

@ La casele de cultură, 
cluburile muncitorești și că
minele culturale, se desfă
șoară pregătiri febrile pentru 
adunările festive închinate 
sărbătoririi Zilei internațio
nale a femeii. Cu acest pri
lej formațiile artistice de a- 
matori vor susține programe

adecvate prin care vor elo
gia munca și preocupările 
femeilor.

0 Comisia de femei de 
la E.M. Aninoasa a organi
zat in ziua de 2 martie o în
trunire tovărășească care a 
atras un număr însemnat de 
tinere salariate. Surpriza a- 
cestei întruniri a constitui
t-o concursul „Miss primă
vara" care a desemnat pe 
cea mai frumoasă tinără 
prezentă la acțiune.

Din încasările realizate, 
comitetul comunal al femei
lor va achiziționa diferite 
obiecte și materiale didacti
ce pentru grădinițele de co
pii din Aninoasa.

tatea desfășurată de consiliile 
de control muncitoresc din 
aceste două importante unități 
economice.

Potrivit specificului procese
lor de producție, organizarea 
activității consiliilor a avut 
unele particularități în fiecare 
din cele două unități. Astfel, 
în cadrul minei Lupeni. unde 
posibilitățile de colaborare a

Ucenicii
I de azi, ( 

meseriașii
I de mîine |
I Cind a venit, in toamna a- 

nului trecut la Șoacala gene-
I rală nr. 5 din Petrila. încă- 
I perea destinată atelierului- 
I școală era un simplu spațiu, 

neamenajat. Primele cuvip-
■ te cu care directorul școlii 
I Titu Gheroiu l-a intjmpinat 
* au lost: .Bine-ai venit, tova- 
Irășe Sicomaș, ne-ai lost re

comandat ca un om plin de

I inifiativă. După cum vezi, 
nu avem Încă nimic. Deci,

I Începem cu începutul... Vei 
avea tot sprijinul nostru*.

De atunci, au trecut doar 
I patru luni. Sprijinul s-a iă- 
I cut într-adevăr simțit. Dupâ- 
I amieze In șir, nopți chiar, 

maistrul-instructor Rudoli Si-

Icomaș a reușit cu o minuțio
zitate de invidiat, cu dragos
te și, mai ales, cu ajutorul

Icltorva entuziaști elevi să u- 
tiJeze și să pună la punct

Iun atelier școală modern.
S-au întocmit grafice, brigă- 

I zile de lucru au iost consti- 
■ tuite pe scheletul claselor, a- 
1 cestea Hind, la rindul lor, 
I defalcate pe echipe, nomina- 
I lizate în așa lei Incit nici un

ion LICIU
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Cele mai vrednice
La mina Lupeni o devenit o tradiție ca in preajma zilei de 

8 Mortie, cele moi vrednice salariate să fie evidențiate in mod 
deosebit. Criteriile de evidențiere sînt conștiinciozitatea in înde- 
plinireo sarcinilor de producție și participarea la activitățile ob
ștești. In acest an, lista evidențiatelor cuprinde mai bine de 100 
de femei care prin munca lor de zi cu zi și-ou dovedit hărnicia.

Comitetul sindicatului minei, prin comisia de femei, o hotărit 
ca celor peste 100 de evidențiate să li se acorde diferite stimu
lente sub formă de cadouri, ior gazeta de perete, organ al co
mitetelor de partid și de sindicat ale minei, să le prezinte pe 
cele moi vrednice în frunte cu președinta comisiei de femei a 
minei. Dumitra Cimpeanu.

r —

IN CONSTRUCȚIE

In cel mai nou car
tier al orașului Lupeni 
— Vîscoza IV7, a în
ceput construcția a 
două blocuri noi. Este 
vorba de blocurile E-3 
cu 59 apartamente șl 
B-i cu 60 apartamen
te.

X______________

După debutul liberian atît 
de fructuos, cea de-a doua e- 
tapă a actualei călătorii a șe
fului statului român, duce 
solia de prietenie, cooperare 
și înțelegere a poporului ro
mân pe un alt continent al 
lumii — America Latină.

No sînt încă proaspete în 
memorie secvențele, atît de 
bogate în semnificații, ale vi
zitei, din toamna anului tre
cut, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu în șase țări ale a-

cestui continent — teatrul 
unor continue prefaceri, unoi 
tendințe și procese de înnoire 
socială, de afirmare puternic.» 
a personalității proprii a po 
poarelor latino-americane ii 
concertul națiunilor.

Subliniind importanța aces 
tei călătorii, tovarășul Nicolai 
Ceaușescu declara, la Întoar
cerea în țară : „Se poate spu 
ne că vizita în țările Ameri 
cii Latine constituie un mo 
ment de importanță istorică 
în relațiile României cu aces

te țâri. Ea a constituit o pu
ternică manifestare a priete
niei, a hotăririi de a întări 
solidaritatea, în lupta împotri
va imperialismului și colonia
lismului. pentru dreptul po
poarelor de a-și făuri desti
nul libere, așa mm își do
resc'*.

Aceste cuvinte iși păstrează 
neștirbită valabilitatea și în 
o privește această nouă vizită 
- în Argentina —, a șaptea

(Continuare in oag. o 4-a)

încheierea vizitei președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

în Republica Liberia
Plecarea din Monrovia

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au încheiat vizita 
oficială de prietenie pe care 
au efectuat-o în Republica Li

beria, la invitația președinte
lui acestei țâri. William R 
Tolbert jr.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sosesc la aeroport 
însoțiți de președintele Wil

liam R. Tolbert jr.. și de 
doamna Victoria Tolbert. In 
salonul de onoare, cei doi pre
ședinți, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Victoria

(Continuare in pag. a 4-a)

Semnarea Declarației solemne comune 
și a Comunicatului comun româno-liberian

Vizita oficială de prietenie, 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a efectuat-o în Li
beria. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, s-a încheiat 
luni seara prin solemnitatea 
semnării unor documente care 
înscriu un moment de referin
ță în istoria bunelor relații 
dintre cele două țări și popoa

re : Declarația solemnă comu
nă și Comunicatul comun.

Ceremonia a avut loc tn pre
zența personalităților earc îl 
însoțesc pe șeful statului ro
mân și a membrilor guvernu
lui liberian.

Sînt de față din partea ro
mână : Ion Pățan vicepre
ședinte al Consiliului de Mi

niștri. ministru al comerțului 
exterior. Ștefan Andrei, secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe. Vasile Pun- 
gan și Nicolae Doicaru, con
silieri ai președintelui Consi-

(Continuare in pag. a 4-a)

Cuvintul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Bunul meu prieten, președinte al Repu
blicii Liberia, președinte William Tolbert,

Aș dori să dau expresie sentimentelor 
mele, ale soției și colaboratorilor mei și să 
exprim deosebita satisfacție pentru vizita 
pe care am tăcut-o în frumoasa dumnea
voastră țară, pentru întîlnirea avută cu 
dumneavoastră, cu doamna Victoria Tol- 
.bert, precum și cu onorabilii .dumneavoas
tră colaboratori.

într-adevăr, în cursul acestei vizite, am 
avut convorbiri asupra problemelor dez
voltării colaborării dintre țările noastre, 
precum și asupra unor probleme inter
naționale, și am ajuns ,1a concluzii comu
ne care își găsesc expresia in Declarația 
solemnă și in Comunicatul pe care 
le-am semnat împreună cu puțin mai îna
inte. ■

Am pdtut, vizitind unele obiective eco
nomice, să cunoaștem cite ceva din preo
cupările poporului prieten liberian, din 
eforturile pe care le face pe calea dez-

(Continuari în pag. a 4-a)

Cuvintul președintelui 
William R. Tolbert jr.

Mare prieten, președinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, 
președinte Ceaușescu,

Doresc să folosesc acest prilej pentru a 
exprima satisfacția mea deplină în legă
tură cu vizita dumneavoastră și a soției 
dumneavoastră, doamna Elena Ceaușescu, 
însoțiți de distinsele personalități care fa*, 
parte din delegația dumneavoastră.

Astă-seară am semnat Declarația solem
nă și Comunicatul comun. Conținutul aces
tor documente este pozitiv și foarte clar, 
de aceea nu văd necesitatea de a dezvolta 
sau comenta asupra textului. Aș dori însă, 
in mod deosebit, să subliniez faptul că 
prevederile acestor documente, pe care le 
apreciez drept deosebit de semnificative 
și importante, pot fi caracterizate ca fiind 
rezultatul voinței și acordului nostru li
ber. Aceste documente au fost încheiato 
cu entuziasm și in mod spontan. Ele re
flectă voința noastră de a coopera, hotă-

(Continuare in pag. a 4-a)

COMUNICAT COMUN
privind vizita președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu in Republica Liberia 
(pagina a 3-a)

DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ
a Republicii Socialiste România și Republicii Liberia 

(pagina a 4-a)

Inițiativă gospodărească, receptivitate 
ia(ă de cerințele oamenilor

Se poate afirma de la bun 
început că adunarea generală 
a locatarilor din cartierul Ae
roport a făcut o analiză res
ponsabilă, in spirit critic și 
autocritic asupra activității 
desfășurate de comitetul aso
ciației in cursul anului 1973 
pentru buna gospodărire a 
fondului locativ, promovarea 
unei atitudini juste față de 
avutul obștesc și respectarea 
normelor de conviețuire so
cialistă. Jn același timp au 
fost adoptate măsuri eficiente, 
s-au făcut propuneri valoroa
se pentru îmbunătățirea acti
vității viitoare.

Darea de seamă prezentată 
de tovarășul Mihai Ferenczi. 
președintele asociației, a scos 
în evidență modul cum s-au 
achitat membrii comitetului 
de rezolvarea problemelor ce 
le ridică administrarea părți
lor comune din blocuri, asigu
rarea încălzirii și apei calde, 
precum și do mobilizarea lo
catarilor la acțiunile patrioti
ce pentru gospodărirea și în
frumusețarea cartierului. Sub-

liniindu-se, în acest cadru, 
faptul că acordarea unei men
țiuni municipiului Petroșani 
constituie dovada aprecierii 
rezultatelor obținute în între
cerea patriotică dintre locali
tăți, au fost evidențiați cetățe-

Atît darea de seamă, cit și 
delegații înscriși la cuvînt — 
în număr de 37 — s-au referit 
in. mod concret la lipsurile și 
deficiențele existente în sfera 
de activitate coordonată do 
comitetul asociației, la modul

Pe marginea dezbaterilor 
adunării generale a asociației 

locatarilor din cartierul Aeroport
niî care și-au adus mai mult 
contribuția la gospodărirea și 
înfrumusețarea cartierului Ae
roport. Intre aceștia se numă
ră Ion Ciobanu, Âron Ciucean, 
Ion Mocanu, Emil Moraru. 
Elena Rogoz, losif Iederan. 
Alexandru Sylvester. Pavel 
Ghioaldă, Eugen Nagy, Ion 
Belea, Ionel Popa. Ion Tătaru, 
Iosif Lorencz, Mihai Ionescu, 
Virgil Lăncrăjan, Ion Buzga- 
ru, Ion Lingurici, Petru Deac 
și mulți alții.

de soluționare a problemelor 
ce frămîntă pe fiecare locatar 
al cartierului. Majoritatea 
problemelor ridicate se referă 
la deficiențele existente în 
furnizarea agentului termic și 
apei calde, la costurile prea 
ridicate la încălzirea centrală, 
la neajunsurile manifestate în 
prestările de servicii de către 
E.G.L. și E.G.C. și la abate
rile de la normele de convie
țuire în comun.

Cu referire la întreținerea 
fondului locativ de stat s-a

arătat că majoritatea aparta
mentelor sînt bine întreținute, 
dar mai există încă multe si
tuații cind locuințele sînt rău 
gospodărite. Așa de exemplu, 
locatarul Aurel Sandu, care a 
locuit pe strada Viitorului, nr. 
48/83 s-a mutat în apartamen
tul nr. 66 lăsînd primul apar
tament distrus. De aici s-a 
mutat pe str. Independenței, 
schimbînd în decurs de un an 
trei apartamente, din care a 
distrus două. A făcut scanda
luri, a spart geamuri la intra
rea în bloc, fără ca cineva să 
ia vreo măsură împotriva lui. 
La fel a procedat Constantin 
Radu care a locuit pe strada 
Viitorului, bloc 52/42. De acolo 
s-a mutat într-un bloc turn 
lăsînd primul apartament pur 
și simplu devastat. Cu toate 
că a fost anunțat administra
torul de imobil al E.G.L., 
pînă acum nu s-a luat nici o 
măsură, iar apartamentul a

Cornel HOGMAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Tot în cartierul „Vîs
coza" a început și con
strucția unei creșe 
pentru copii cu o ca
pacitate de 100 de 
locuri. Termenul de 
dare în folosință e fi
xat pentru data de 1 
octombrie 1974.

CADOURI

In cadrul „decadei 
mărțișorului-, la maga
zinul de încălțăminte 
„Select" din Petroșani

a sosit ieri un sorti
ment bogat de pantofi 
pentru femei. Deci, a- 
tenție bărbați!

„POVESTIRILE ' 
PETRILENE" 

1N DEZBATERE

In cadrul cercului li
terar al Grupului șco
lar minier Petroșani a 
avut Ioc recent o dez
batere axată pe tema 
cărții* „Povestiri petri-

lene“ a scriitorului I. 
D. Sirbu. Cu acest pri
lej au fost reliefate o 
serie de calități mora
le ale minerilor redate 
cu pasiune de către 
scriitorul care s-a 
născut și a trăit pe a- 
ceste meleaguri.

PENTRU 
INTEGRAREA 

NOILOR ANGAJAȚI

Astăzi la E.M. Dilja 
are loc o consfătuire

Pe tema : Preocuparea 
maiștrilor și șefilor de 
brigadă pentru integra
rea noilor angajați în 
colectivele de muncă. 
Participă maiștri, teh
nicieni, șefi de sectoa
re și de brigăzi.

O NOUA UNITATE 
MODERNIZATA

De ieri s-a redeschis 
la Lonea, unitatea ali
mentară nr. 31 (respon
sabil Constantin Domi-

țian). Modernizată și 
profilată pe autoser
vire, unitatea este mult 
mai spațioasă. De ase
menea, unitatea a fost 
dotată cu mobilier 
complet nou, cu frigi
der ș| congelator (în 
sală) pentru alimente 
din carne și lactate 
preambalate.



MIERCURI, 6 MARTIE 1974î

Intervenții prompte in folosul general al obștei
Ca vechi abonat al ziarului 

..Steagul roșu", am constatat 
cu plăcere că -Se acordă aten
ția cuvenită publicării consta
tărilor. sugcstiiilop și propu
nerilor echipelor de control 
obștesc. Ca membru al echipei 
d© control obștesc nr. 8 Pe- 
trila din car., pe lingă subsem
natul. mai fac parte Andrei 
Ignat. Ion Musca, Nicolae Sa- 
vu, aș dori ca și prin interme
diul presei să s© iacă cunos
cute public anumite constatări, 
pozitive și negative, ale acestei 
echipe — și nu numai ale a- 
cesteia ! — ceea ce. cred eu, 
ar contribui la remedierea ce
lor din urmă in folosul gene
ral al obștei. Iată la ce vreau 
să mă refer.

Din neglijența unora...
In orașul Pctrila, pe partea 

stingă a străzii Republicii. în 
porțiunea de la tunel pînă a- 
proape de poarta cimitirului, 
s-a construit canalizarea și 
peste ea s-a amenajat trotua
rul pentru pietoni. Un lucru 
foarte bun 1 In această porțiu
ne este fixată și stația de au
tobuze „Tunel”. Canalizarea 
este prevăzută cu guri de con
trol la anumite distanțe, in 
număr de 5 bucăți. Suprafața 
deschisă a acestor guri este de 
circa 1.50 metri pătrați; adin- 
cimea căminelor — aproape 
2 ml. Prin grija constructori
lor două din aceste guri au 
fos* acoperite cu grilaje me
talice Alte trei guri au fost 
lăsate neacoperite, neîngrădi
te, fără nici un semn de aver
tizare pentru pietoni. Parcă în 
asociere cu E.G.C., și S.D.E.E.- 
ul a lăsat toată această zonă 
fără cea mai mică rază de lu-

A 

înțelegem 
restricțiile, 
dar... nici 
chiar așa

Cu siguranță, se vor găsi 
și de dala aceasta destule 
glasuri de la secția apă — 
canal a E.G.C. care la citi
rea notei critice să protes
teze : iar ridica oamenii pro
blema apei I? Ei nu știu ce-i 
cu apa in municipiu ?/ De ce 
nU-și văd de treabă să nu 
mai reclame ?! Și cine s-a 
găsit s-o iacă I Auzi, cul
mea I Tocmai cetăfenli din 
cartierul Ddrăneșli1

Da. aveți dreptate tovarăși 
de la E.G.C. De data aceasta 
reclamă linsa de apă șl ce
tățenii din acest cartier al o- 
rașului. Reclamă pentru că 
mai multe zile in șir n-au 
avut o picătură de apă. De 
ce ?...

Nimeni nu le-a dat vreo 
explicație. Nimeni nu i-a 
anunțat că apa va li oprită 
ac o perioadă mal lungă 
pentru ca oamenii să-și ia 
masurile corespunzătoare.

In zilele de 12, 13, 14 fe
bruarie nici o cișmea din 
earner, nici un robinet nu 
avea apă. Dar nu numai în 
anumite intervale ale zilei, 
cl tot timpul. Oamenii au 
fost nevoiți in toiul nopții să 
se deplaseze p'ină ia depoul 
C.F.H. unde se allă un izvor, 
pentru a-și aslimpăra setea, 
pentru a-și aduce apa atit de 
necesară oricărei gospodării.

Cei mai vechi locuitori din 
cartier, printre care il amin
tim pe Avram Virtop, Pavel 
Stolt/, Iezii Hogman, Aure
lia Suciu, Dumitru Tirlea, 
Victor Popescu și multi alții, 
nu-și amintesc sa mai ii exis
tat o astfel de situație, mai 
ales de cind cartierul este 
dotai cu două conducte de 
aducțlune

Înțelegem ca se iac res
tricții, spun cetățenii, dar 
nici chiar așa I Asta nu se 
mai numește economie, bau 
raționalizare...

6. H. 

mină pentru timpul cind lu-
■ ina zilei lipsește. Desigur că 

cei ce răspund de această lu
crare și S.D.E.E. nu observă 
din goana mașinilor cu care 
trec pe aici capcanele ce le-au 
deschis pentru cetățeni. Pînă 
cind ? Se așteaptă producerea 
unui accident ? Este necesar 
să se ia urgente măsuri de că
tre E.G.C. și S.D.E.E. și să fie 
trași la răspundere cei ce se 

Controlul obștesc in acțiune
c Constatări 9 Sugestii (0 Imperative

fac vinovați de nerespectarea 
unor cerințe elementare.

De ce nu sînt
Informați călătorii ?

F'iindcă tot sintem la capito
lul E.G.C am dori să ne refe
rim în continuare la o altă 
problemă recomandată spre a- 
tenția echipelor de control ob
ștesc și anume dacă mijloa
cele de transport in comun 
sînt dotate cu indicatoare dc 
trasee în iață și la urcare, 
dacă se aplică corect tarifele, 
dacă se face afișarea acestora 
la locurile de muncă (de taxa
re). afișarea numelui conducă
torului auto și al taxatoarei.

In acest sens echipa noastră 
a constatat următoarele ; a-

• MIHAI NECHIFOR, Petrila : Ne-am 
adresat Centralei cărbunelui, solicitînd ve
rificarea celor sesizate de dumneavoas
tră și ni s-a răspuns că : „In conformi
tate cu articolul 3 din Decretul 630/1973, 
programul echipelor de reparații. întreți
nere și control, in zilele de duminică, di 
sărbători legale precum și în ziua de sîm- 
bătă se consideră program normal obli
gatoriu. urmînd ca personalul să bene
ficieze de repaus în alte zile ale săptă- 
mînii“.

Prin urmare, refuzul dumneavoastră de 
a semna încunoștințarea, precum și ne- 
prezentarca la efectuarea lucrărilor pro
gramate în ziua de 1 februarie a. c. con
stituie abatere disciplinară față do obli
gațiile de muncă și atrage după sine 
sancțiunea disciplinară.

Unitatea a procedat legal, programin- 
du-vă în repaus. în ziua de 5 februarie.

• LEONID BUTULESCU, Uricani : 
Conducerea Exploatării de gospodărie lo- 
cativă din Petroșani, cercetînd, la secto
rul Lupeni, cele sesizate de dumneavoas
tră redacției, a constatat că sînt, în parte, 
adevărate, in sensul că au fost greșit cal
culate conturile asociației de locatari Uri
cani. privind consumul de combustibil pe 
luna noiembrie 1973. Ca urmare, 
luat măsuri de îndreptare a greșelii.

• FLOARE MUNTEANU, Vulcan, 
Paroșeni : Cele reclamate ziarului 
juste, conducerea Centralei cărbunelui a 
dispus ca E. M. Paroșeni să ia măsuri 
urgente do mutare a dv. intr-o locuință 
corespunzătoare. S-a dispus tot atunci în
tocmirea actelor de expropriere a tuturor 
locuințelor și terenurilor, din zonele de 
exploatare afectate, sau care vor fi afec
tate Intr-un viitor apropiat.

s-au

satul 
fiind

—
• HELGA N. 

ROMCESCU. Proble
ma calificării la locul 
de muncă presupu
ne urmarea unui curs 
de specializare Pen
tru o anumită pro
fesie sau activitate 
tehnici în întreprin
derea unde angajatul 
lucrează.

La unele întreprin
deri se organizează 
cursuri de specializa
re de 6 luni sau pe 
alt termen conform 
art. 71 din C.M. Nu
mai prin trecerea 
timpului la un anu
mit loc de muncă, un

V 

proape tuturor autobuzelor le 
lipsesc indicatoarele de traseu 
la urcare; la majoritatea au
tobuzelor, in timpul nopții, nu 
se poate observa nici indica
torul do traseu din față; la 
foarte puține autobuze sînt 
afișate numele conducătorului 
auto și al taxatoarei; nu se 
poate constata dacă se respec
tă tarifele din cauză că acestea 
nu sînt afișate. Rugăm pe cei

ce răspund de toate acestea să 
ne comunice prin ziar, toate 
detaliile lămuritoare socotind 
că astfel va. informa și călă
torii.

Cluburile muncitorești 
din Lonea șl Petrila...

...Sint lăcașuri de cultură 
pentru marca majoritate a 
populației din localitate. După 
părerea noastră, ele trebuie să 
aibă un aspect primitor atit în 
interior cit și in exterior. In 
această privință atit la clubul 
din Petrila cit și la cel din Lo
nea sc observă lipsa unei mîini 
de gospodar. La clubul din 
Lonea, în spatele clădirii, zgu
ra ocupă tot mai mult din lo
cul destinat zonelor verzi și ca

4

ALEXANDRU CALIMAN, Lupeni : 
legătura cu Liceul de cultură gene-

w fadă

Luați
rală Lupeni. în măsură să vă ofere infor
mațiile solicitate.

muncitor necalificat 
nu poate să Se califi
ce intr-o anumită 
specialitate si deci să 
beneficieze de o re

nltățli, calificarea in
tr-o anumită muncă 
de specialitate, dacă 
întreprinderea are a- 
ceste condiții de or

Cabinet de consultație 
juridică

munerație superioa
ră.

Oricare muncitor 
angajat la o unitate 
socialistă, poate să 
solicite conducerii u-

ganizare. Trimiterea 
unui muncitor neca- 
llflcat la un curs de 
specializare sau școa
lă, este un drept ui 
conducerii unității

Cartierul 8 Martie. Petri- 

la — model de bună gospo

dărire și frumoasă ambian

ță urbanistică. Dar. spr© de

osebire de aceasta, alte car

tiere ale orașului par să fie 

fără gospodari, și par să fie 

foarte rar vizitate de secto

rul gospodăresc al consiliu

lui popular.

să fie mai vizibilă, aici Se a- 
runcă și tot felul de gunoaie 
și hîrlii, locul oferind un as
pect urit. Apreciem că nu au 
fost ridicate zgura si gunoiul 
de circa 2 săptămîni. Ce are 
de spus conducerea clubului ? 
Dar cei de la E.G.C. car© au 
sediul la circa 300 metri de a- 
cest lăcaș de cultură ? Sperăm 
că nu vor amina intervenția 
necesară pînă cind din negli
jența lor, zgura și gunoiul vor 
acoperi tot spațiul din jurul 
clubului !

Rezolvarea e simplă ; să se 
respecte graficul de ridicare a 
gunoiului menajer și a zgurei.

In Petrila, zgura rezultată 
de la centrala termică din a- 
propiere și depozitată în fața 
clubului e in cantitate mai re
dusă. Totuși de la o ridicare 
la alta și aici zgura, care mai 
și fumegă, este ,.ornată" cu 
hârtii adunate din club. Aceas
tă neglijență parcă vrea să în
tregească aspectul cii totul ne
plăcut din fața clubului apărut 
ca urmare-a- demolării încă 
din toamnă a unei clădiri 
vechi. Credem că gunoiul și 
zgura trebuie să-și aibă un 
loc. dar acesta, in nici un caz, 
nu e spațiul din fața clubu
lui.

Este adevărat, în direcția a- 
menajării zonei din fața clu
bului s-a început ceva, dar 
ritmul în care se acționează 
nu dă speranțe optimiste pen
tru viitorul mai apropiat.

IN NUMELE ECHIPEI DE 
CONTROL OBȘTESC NR. 8 

PETRILA
Ștefan TENȚLER 

• I. CIUR. Petroșani: Am primit con
firmări că Intr-adevăr, șoferii care lucrea
ză pe mașinile E.G.C., în drum spre și de 
la garajul din apropiere, au deteriorat 
căminul de vizitare de pe conducta de apă, 
situat în preajma intersecției străzilor 
Andrei Mureșan și V. Alecsandri din Pe
troșani. Resortul apă 
iași întreprinderi ne-a 
gurâri că stricăciunea 
rată încă o dată. Este 
Șantierul I.L.HJS. să transporte grămada 
de pămînt rezultată din săparea canalului 
colector și lăsată lingă același cămin.

Referitor la cea de a doua scrisoare, vâ 
comunicăm că izolatorii de ceramică în- 
locuiți și căzuți în jurul stîlpilor de susți
nere a liniei de înaltă tensiune Petrila — 
Vulcan, cel puțin după cum nc-a precizat 
șantierul de construcții și montaje Live- 
zeni al I.R.E.H. nu mai au valoare, sînt 
inutili.

din cadrul acele- 
dat totodată asi- 
a fost deja repa- 
însă necesar ca și

respectiv© prin apre
cierea aptitudinilor 
in muncă și conștiin
ciozității angajatului 
respectiv.

Calificarea angaja- 
ților pentru o anumi
tă activitate este le
gată și de cerințele 
unității pentru reali
zarea în cele mal bu
ne condiții a sarcini
lor de producție, a- 
vindu-se în vedere și 
fondurile financiaro 
de care dispune între
prinderea.

JURIST

J

Măsuri eficiente j
Răspunzlnd la scrisoarea I 

pensionarului L.idislau Be- I 
rindea din Petrila, publicata j 
in numărul 7 550 din 13 fe- I 
bruarie a. c. al ziarului nos- ■ 
tru >n caro s-r> arătat abu- I 
zurlie săvîrșitc dc șoferul I 
Nicolae NAstasc de pe mu- | 
șina ce transporta la bene- | 
ficiari alocațiile do cărbu- . 
ne, conducerea B.A.T.P.S. I 
nc-j comunicat următoare- ’ 
le: |

..In urma cercetărilor în- i 
treprinse, abaterile grave | 
ale șoferului Nicolae Năs- | 
tase semnalate prin ziar, au . 
fost confirmate. In consc- I 

I 
I

i 
t
I
î

cință, s-a hotărît sancționa- j 
rea susnumitului, conform 
prevederilor art. 100 alin, b I 
din Codul Muncii. Totoda- ’ 
tă șoferul Nicolae Nâstase I 
a fost schimbat de la aloca- I 
ția de cărbune a prepara- | 
ției Petrila".

Asigurările, singure, j 
nu ajung

După ce a confruntat cu | 
realitatea de pe teren cele . 
sesizate de „un grup de lo- I 
catari" din strada Jiului, 1 
bloc 3, scara I, Uricani. prin I 
nota publicată în „Steagul ‘ 
roșu” nr. 7 546. din 8 fe- I 
bruarie 1974, conducerea I 
E. G. L. Petroșani ne-a co- | 
municat următoarele : „în- | 
tr-adevăr. locatarii din blo- i 
cui amintit au solicitat I 
centrului de prestări al . 
E. G. L. Uricani să li se re- I 
pare instalația electrică de • 
pe casa scărilor. Dar, întru- I 
cît spațiul unde exista de- | 
ranjamentul are o utilizare i 
comună, conform prevederi- I 
lor Legii nr. 5/1973, lucra
rea urma să fie suportată I 
de către locatarii de pe I 
casa scării respective. Intr-o I 
încercare de a nu plăti lu- | 
crarea, locatarii au apelat i 
la serviciile unui electrician I 
m 'torizat, salariat al mi- 1 
n Uricani, care, necunos- I 
cînd instalația, a produs un I 
deranjament la tabloul de I 
distribuție. Constatînd acest | 
deranjament, centrul de j 
prestări a intervenit pe lin- | 
gâ reprezentanții S.D.E.E. • 
din Uricani de care aparține | 
tabloul de distribuție, iar . 
după două zile defecțiunea | 
a fost remediată. .

Lucrarea solicitată a fost I 
executată în 10 februarie : 
dar locatarii nu au binevoit j 
să o achite (pînă în 28 fe- “ 
bruarie), cu toate asigură- I 
rile date de tovarășa Ma- ’ 
ria Goanță.

(Urmare din pag. 1)

ajuns într-o stare deplorabilă. 
Asemenea cazuri mai există. 
Multe din ele sînt oferite 
de blocul 45 de pe strada Vi
itorului unde apartamentele 
de la etajele 3 și 4 au devenit 
un adevărat „azil de noapte" 
pentru toți coi care n-au asi
gurată -cazarea. Nici în cazul 
acesta proprietarul imobilului 
— E. G. L. Petroșani — nu a 
întreprins nimic timp de un 
an de zile. Abia acum (după 
cîte intervenții I) a trecut la 
acțiuni concrete.

Problemele gospodărești le
gate de întreținerea curățeni
ei și înfrumusețarea cartieru
lui au fost și ele îndelung 
dezbătute în adunarea genera
lă. S-au apreciat rezultatele 
obținute, inițiativele pornite 
din rîndul cetățenilor, dar au 
fost criticate și neajunsurile 
și deficiențele din activitatea 
E.G.C. și E.G.L. Așa dc exem
plu, aplicarea sistemului de 
contalnerizare a punctelor 
gospodărești și modul de 
transportare a gunoiului me
najer are încă nevoie de îm
bunătățiri. Zonele verzi și 
plantările executate, unde s-au 
prestat mii dc ore de muncă 
patriotică, au cunoscut o mai 
mare atenție anul trecut. Rău 
este că, ceea ce s-a realizat 
prin eforturile comune aie 
asociației, ale cetățenilor și 
serviciului de gospodărie, la 
ora actuală este In mare parte 
distrus. Această situație de
notă că mai sînt multe dc fă
cut pe linia educării cetățeni
lor, pentru păstrarea și îngri
jire lucrărilor executate. O 
vină evidentă în această di
recție revine serviciului de 
gospodărire al consiliului 
popular și organului de miliție 
care nu și-au făcut pe deplin 
datoria în aplicarea actelor 
normative privind sancționa
rea celor vinovați.

„Autoservite"... 
nu servește

..Autoservire" Petroșani. 26 
februarie 1974 Haos greu de 
descris . baloturi de fier-bc- 
ton, ruginit sub cerul liber, 
noroi, mănunchiuri dt fior 
cornier la voia întimplării. e- 
lemenți dc încălzire aruncați, 
nisip, murdărie. Asta © ..fir
ma" 1 Să vedem cum „merg" 
lucrurile in spatele ei. Cum 
sint și cum lucrează adică, 
oamenii care își desfășoară ac
tivitatea aici ? Autoturismul 
1 UD 6616 este adus pentru 
schimbarea telescoapclor din 
față. Cum, pe dată, tovarășul 
Bicskei, șeful atelierului, adu
ce la cunoștință proprietarului 
că nu are piese de schimb (te- 
lescoape) ci doar niște garni
turi (semeringuri) cu car© se 
pot înlocui cele uzate, omul se 
învoiește. ncavind de ales iar 
atelierul urmînd să procedeze 
conform înțelegerii la înlocui
rea pieselor uzate. Cu chiu cu 
vai, cu icneli repetate (ah ! 
meserie, meserie...) lucrătorul 
pus de tovarășul Bicskei reu
șește să dea jos o roată. In
tr-un tîrziu se ..plinge" că nu 
are o presă specială pentru a 
stringe arcul, lucru absolut 
necesar scoaterii telescopului, 
începe așteptarea unul alt lu
crător plecat la gară și care, 
pare-se, ar avea scula cu pri
cina... Omul vine într-un tîr
ziu, c chemat din birou și to
varășul Bicskei și are loc un 
consiliu î'n trei. Rezultatul: 
nimeni nu dispune de presa 
respectivă. Atunci începe trea
ba inversă, montarea la 10c a 
ceea ce s-a demontat — din 
nou icneli, degete lovite. în 
fine timp pierdut, nervi.

Cu asta, punct. O întrebare 
pentru conducerea cooperati
vei „Unirea" ; cînd a fost, ul
tima dată, cineva din condu
cere, in curtea autoservice-u- 
lui ?

Dr. Viorel MORARU.
Lupeni

Inlr-una din stațiile de au
tobuz ale cartierului Braia- 
Lupeni. ;

Foto ; I. LEONARD

Un loc central în cadrul 
dezbaterilor din adunarea 
generală l-a ocupat problema 
încălzirii și a apei calde. Ana- 
lizînd raporturile existente în
tre beneficiar (asociația de lo
catari1) și furnizori (E.G.L. și 
E.G.C.) s-a ajuns la concluzia 
că în parte contractele înche
iate nu sînt bine formulate. 
Acestea conțin mai mult obli
gațiile beneficiarului referi

Inițiativă gospodărească, 
receptivitate 

față de cerințele oamenilor
toare la plata promptă a ser
viciilor prestate — și prevăd 
mai puțin obligațiile furnizo
rilor, în special măsurile ce 
trebuie luate in cazul neres- 
pectării clauzelor contractuale. 
Este caracteristică natura re
lațiilor dintre asociație și fur
nizori ilustrată prin încasarea 
în mod necuvenit, în 1973, a 
sumei de aproape un sfert de 
milion pentru transportul zgu
rei de la centralele termice, 
deși de fapt nu a fost trans
portată decît în proporție de 
15 la sută. Va trebui pus ca
păt acestui sistem de „renta
bilizare" a întreprinderilor 
pi-estatoarc de servicii atlta 
timp cît acestea nu se achită 
dc obligațiile ce le revin.

In privința costurilor ridi
cate la încălzirea centrală s-au 
depistat unele neajunsuri de
terminate în exclusivitate de 
6alariațiî care deservesc aces

De ce se practică servirea 
preferențială ?

In ziua dc 23 februarie a.c.. am cumpărat un kilogram de 
carne de vilă de la unitatea nr /06 din lupeni. M-a -servil" 
măcelarul Station Adalbert. La clntătire am vâzUt că ml-a pus 
un os mare șl că nu a respectat nici gramajul. Dar nu i-am spus 
nimic măcelarului pentru a evita avalanșa de cuvinte necuviin
cioase pe care acesta le adresează cumpărătorilor cind re
clamă cile ceva. II cunosc foarte bine. Așa cd am luat carnea 

‘ cum mi-a impaclielat-o și, acasă, Iață de martori, am pus-o pe 
clntar. Era cu In gr. mai puțin. Apoi am tăiat carnea de pe os 

1 șl am cintdrit ostil gol. Cinldrea -120 de grame. Am mers din 
nou la măcelărie și l-am rugat pe măcelar să se convingă Încă 
o dală cit de „frumos* m-a servil, prin cinlărlrea osului pe 
care mi l-a dat. A văzut că eu aveam dreptate, dar a găsit re
pede motivele prin care să se scuze, și anume, ba că nu este 
bun clnlarul meu, ba ca. Hind congelată, carnea a -ascuns" 
osul. In slirșit, l-am întrebai cil os se pune la un kilogram de 

' carne.
Nu șllu cit os este ^ascuns" sub carne — ml-a răspuns.

Nu șllu nici cu cum ar putea Interpreta alții .incidentul" 
' petrecut cu mine in această măcelărie. Eu insă văd problema 

cam in telul următor Dacă dumnealui, Adalbert Szaltori, mă
celar calltlcal, cu multi ani dc meserie, „greșește" și dublează 
cantitatea de os in flecare kilogram de carne pe care o vinde 
unor consumatori. Însemnează cd altora, desigur dintre cei pre
ferați, le dă carne fără os. In acest caz cred cd aș putea spune 

c că la măcelăria nr.100 din Lupeni se practică n servire arbllra-
< ră care produce destule nemulțumiri. Aș dori ca ultimul cuvin! 
> despre această practică să-/ spună conducerea I.C.I..S. — Ali-
< mentara Petroșani.

Fânicfl CREȚU
Lupeni, str. M. Emlnescu, nr. 18

Concret nu s-a făcut nimic
Vă rog să venițî la Vulcan, 

pe bulevardul Victoriei nr. 11, 
la blocul D-l. scara I. ap. 1 
pentru a vedea o mostră de 
indolență. La acest bloc în 
luna martie 1973, s-a lucrat la 
evacuarea apei din subsol 
printr-un canal care trece 
exact pe sub terasa aparta
mentului in care locuiesc Din 
subsolul blbcului nu s-a scurs 
decît o parte din apa rezi
duală pentru că lucrarea nu a 
fost terminată. Apa murdară 
rămasă în subsol răspindește 
un miros urit, imposibil de 
suportat. Am tot mers anul 
trecut pe la sectorul Vulcan 
al E.G.L., am vorbit cu tova
rășul Moraru, șeful sectorului,

Pierderi la capitolul...
23 februarie a.c., orele 18,50. 

La intrarea în papetăria de pe 
strada Republicii din Petro
șani, un numeros grup de cum
părători priveau cînd la cea
suri, cînd spre interiorul ma
gazinului. In zadar însă, ușa 
grilată a unității era deja în
chisă.

Orarul afișat indica „deschis 
pînă la ora 19". Faptul a sur
prins neplăcut cu atit mai 
mult cu cît merceria de vizavi 
era deschisă. La fel și magazi
nul nr. 61 cu articole de fieră
rie din vecinătate.

La un moment dat. cînd s-a 
deschis ușa, am arătat unei 
vînzătoare că pînă la ora 19 

te centrale. Se impun și aici 
anumite măsuri privind nor
marea consumluui de cărbu
ne în funcție de temperatura 
exterioară și reglementarea 
sistemului de focărit. Vor tre
bui luate în această direcție 
cele mai eficiente măsuri pen
tru a opri creșterea exagerată 
a consumului de combustibil, 
după placul fochiștilor. S-au 
făcut în acest sens propuneri 

judicioase pentru cointeresa
rea materială a salariaților de 
la c. t. Rămîne ca E.G.L. să 
manifeste mai multă recepti
vitate față de aceste propu
neri pentru ca problema ape; 
calde și a încălzirii, pe care 
locatarii o ridică de ani de 
zile, să-și găsească rezolvarea

Dacă acestea au fost proble
mele esențiale legate de buna 
gospodărire a părților și insta
lațiilor de folosință comună, 
de asigurarea unor condiții 
confortabile dc locuit, nu pu
tem trece peste greutățile ce 
le creează asociației unii ce
tățeni în achitarea debitelor 
ce le revin din contribuția la 
plata cheltuielilor comune. 
Intre aceștia se numără 1. 
Guside. D. Hrișcan. T. Miclea. 
M. Butuc, V. Vișan, E. Popa,
S. Velea, I. Becski, E. Sudițoiu. 
E. Marin. R. Lojos, ș. a. Vi
novat de această situație se 
face comitetul asociațiai, res

cu cîțiva maiștri. Toți mi-au 
promis câ vin. că problema va 
fi rezolvată, dar concret nu 
s-a făcut nimic. Ajutați-mă, 
vă rog, pentru a rezolva aceas
tă problemă acum deoarece în 
curînd va veni căldura și din 
nou vom fi puși în situația de 
a nu putea sta în jurul blo
cului din cauza mirosului urit 
pornit din subsolul lui. Nu
mai cu promisiuni, fără o ac
țiune hotârîtă, apa din subso
lul blocului D-l nu se va e- 
vacua de la sine niciodat Vă 
mulțumesc,

Mihail Kurlender, 
Vulcan

„bună servire'*
mai erau vreo 7 minute. „Și 
ce dacă" ? — mi-a răspuns 
scurt.

Intr-adevăr, marfa de care 
am avut nevoie sîmbătă. am 
cumpărat luni. Dar librăria, în 
cele zece minute de nerespec- 
tare a orarului, a pierdut cir
ca 10—12 cumpărători. Un 
calcul sumar arată că practica 
aceasta duce la amînarea ser
virii cîtorva sute de cumpără
tori. in acest caz, eu cred că, 
în final „paguba" Se înregis
trează mai cu seamă la ma
gazin și anume la capitolul 
„bunp servire",,

Carol MOROȘAN, 
E.M, Dîlja

pectiv președintele și împu
ternicitul său, care nu au in
sistat asupra rezolvării pro
blemelor cu care se confruntă 
asociația. A lipsit de data a- 
ceasta nu numai inițiativa, dar 
și eficiența acțiunilor între
prinse.

Măsurile adoptate de adu
narea generală a locatarilor, 
devenite programul noului co
mitet. au menirea să contri
buie la îmbunătățirea activi
tății viitoare a asociației, să 
asigure rezolvarea probleme
lor ridicate de cetățeni. Pre
zența la aceste dezbateri, a 
conducerilor E.G.L. și E.G.C. 
precum și a celorlalți factori 
de care depinde gospodărirea 
și înfrumusețarea cartierului, 
angajamentele luate pentru 
îmbunătățirea activității și so
luționarea problemelor garan
tează revirimentul așteptat 
de locatari.

Concluzionând pe marginea 
dezbaterilor ce au avut ioc, 
tovarășul Clement Negruț, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular 
municipal, a sublini .t utilita
tea acestor discuții din -are 
se desprind soluții pentru re
zolvarea problemelor urbanis
tice și edilitare ale celui mai 
mare cartier al municipiului. 
\u fost reținute dorința și an
gajamentul locatarilor de a 
face mai mult pentru îmbună
tățirea activității gospodărești 
și de înfrumusețare a cartie
rului. Pentru aceasta însă, a 
arătat vorbitorul, este necesa
ră mai multă inițiativă și re
ceptivitate față de cerințele 
oamenilor, mai multă respon
sabilitate față de sarcinile ce 
revin comitetului asociației de 
locatari. Va trebui intensifi
cată munca do educație cetă
țenească. dc întărire a ordi- 
nei și disciplinei pentru intro
ducerea unui climat civilizat, 
de respect față de tot ceea ce 
se realizează prin munca neo
bosită a cetățenilor.
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COMUNICAT COMUN
privind vizita președintelui Consiliului de Stat al Republicii

Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
și a tovarășei Elena Ceaușescu în Republica Liberia

La invitați» președintelui 
Republicii Liberia, Excelența 
Sa dr. M'illiam R. Tolbert ir., 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu soția 
sa. tovarășa Elena Ceaușescu. 
au efectuai o »izltă oficială, de 
prietenie, in Liberia. între .3 si 
5 martie 1974.

In tâmpul vizitei in Liberia, 
oaspeții români s-au bucurat 
de o primire caldă și priete
nească. expresie a sentimente 
lor dc stimă reciprocă nutrită 
de către popoarele celor doua 
țări.

Președintele Consiliului de 
Stat ul Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. șj președintele Re
publicii Liberia. Dr. William 
R. Tolbert jr., au purtat con
vorbiri prietenești, la care au 
fost prezenți:

— din partea romană : tova
rășii Ion Pățan, vicepreședin
te al Consiliului dc Miniștri, 
ministrul comerțului exterior. 
Ștefan Andrei, secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român. George Ma- 
eovescu, ministrul afacerilor 
externe. Vasile Pungan. consi
lier al președintelui Consiliu
lui de Stat, Nicolae Doicaru. 
consilier al președintelui Con
siliului de Stat, Octa\ian Că
rare, ambasador, și Marcel Di
nu, director a.i. in Ministerul 
Afacerilor Externe.

— din partea liberiană ; ex
celența sa C. Cecil Dennis jr.,

” externe, 
Tolbert. 
William

ministrul afacerilor 
domnii Stephan A. 
ministrul finanțelor........... . .......
E. Dennis jr.. ministrul comer
țului^ industriei și transportu
rilor. James T. Phillips jr., mi
nistrul agriculturii. D. Fran
klin Neal, ministrul planifică
rii și afacerilor economice. A. 
Nvema Jones, ministrul tere
nurilor și minelor. E. Reginald 
Townsend, ministru de stat 
pentru afacerile prezidențiale, 
și Lafayette Morgan, ministru 
fără portofoliu.

In cursul discuțiilor. care 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră cordială și prietenească, cei 
doi președinți s-au informat 
reciproc asupra preocupărilor 
actuale ale celor două țări in 
procesul dezvoltării lor : ei au 
procedat la un schimb de pă
reri asupra unor aspecte pri
vind dezvoltarea relațiilor bi
laterale. precum și în unele 
probleme internaționale de in
teres reciproc.

Cei doi șefi de state au con
statat cu satisfacție dezvolta
rea continuă a relațiilor dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Liberia și au că
zut de acord să acționeze in 
strinsă legătură pentru a acce
lera cooperarea bilaterală in 
domenii de interes reciproc și 
pentru a întări legăturile de 
prietenie care există in prezent 
intre cele două țări și

Președintele 
Ceaușescu a felicitat 
științele William R. 
jr. pentru politica Sa dinamică 
dusă in scopul ridicării nive-

popoare.
Nicolae
pe pre- 
Tolbert

lului 
rului . _ _
rea eforturilor proprii ale în
tregului popor liberian in pro
cesul complex al creării na
țiunii. Președintele român a 
exprimat deosebita s» consi
derație și stimă pentru politic» 
externă clară a președintelui 
Tolbert, caro este in mod per
manent orientată spre micșo
rarea tensiunii și spr.< stabili 
rea păcii, înțelegerii interna
ționale și cooperării i.i Iunie.

Președintele William R. Toi- 
Ix-rl ir. a felicitat pc pre,din- 
iele Nicolae Ceaușescu pentru 
succesele obținute de poporul 
român in activitatea sa de ri
dicare pe trepte superioare a 
noii societăți care se constru
iește in România și a exprimat 
deosebita sa considerație și sti
mă pentru politica internațio
nală clarvăzătoare dusă dc Ro
mânia. personal dc către pre
ședintele Consiliului de Stal, 
consecvent pusă in slujba în
tăririi păcii șt dezvoltării co
operării in întreaga lume.

Procedind la un schimb de 
păreri asupra situației interna
ționale actuale, cei doi pre
ședinți și-au exprimat părerea 
câ relațiile internaționale sînt 
astăzi caracterizate, in mod 
fundamental, do tendința de 
intensificare a cooperării din
tre state, precum și dc afirma
rea puternică a dorinței po
poarelor dc a asigura destin
derea și pacea in lume șl de a 
promova, pe o scară tot mai 
largă, folosirea negocierilor ca 
mijloc de soluționare a proble
melor litigioase.

Ei au menționat creșterea 
rolului și a influenței forțelor 
păcii, democrației și progresu
lui in lumea contemporană și 
au subliniat necesitatea de a 
fi luate măsuri mai ferme pen
tru eliminarea tendințelor de 
dominare și amestec in trebu
rile interne ale altor state, 
pentru asigurare» respectării 
dreptului popoarelor dc a deci
de ele insele asupra cailor de 
dezvoltare economică și socia
lă.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Wil
liam R. Tolbert jr. au subli
niat necesitatea ca relațiile 
dintre state să fie bazate pe 
respectarea strictă și punerea 
in practică a principiilor uni
versal acceptate ale dreptului 
internațional: respect pentru 
independența și suveranitatea 
națională, drepturi egale și a- 
vantaj reciproc, neintervenția 
in afacerile interne ale altor 
state, renunțarea la forță sau 
Ia amenințarea cu forța, inte
gritatea teritorială și inviola
bilitatea frontierelor, precum 
și rezolvarea tuturor dispute
lor dintre state pe cale pașni
că.

Ei au evidențiat rolul tot 
mai important pe care il joa
că statele africhne in determi
narea Căilor și găsirea soluți
ilor pentru rezolvarea proble
melor dificile ale vieții con
temporane, reamintind, în 
cest context, eforturile mari 
depuse de Organizația Unității 
Africane.

de trai al maselor popo 
liberian, prin mobillzn-

președinți au salutat

a-

Cei doi
progresele înregistrate, pină a- 
eum, de Conferința generală 
pentru securitate și cooperare 
in Europa și și-au exprimat 
speranțele că aceasta va con 
duce la rezultate pozitive, in 
beneficiu) tuturor țârilor in
teresate.

In legături cu conflictul din 
Orientul Apropiat, cel doi pre- 
șcdlnți și-au exprimat acordul 
asupra faptului că o pace justă 
și trainic» jn acenstă regiune 
poale fi realizată numai prin 
aplicarea prevederilor rezolu
ției 242 a Consiliului de Se< u- 
ritate, din nojembric 1967: re
tragerea trupelor isrrteflono din 
teritoriile arabe ocupate in 
1967 și ulterior; asigurarea 
dreptului la existență al tutu 
ror statelor din regiune; solu
ționarea just» n problemei 
poporului palestinian.

Cei doi șefi de stat au căzut 
de acord că lichidarea'comple
tă a colonialismului, neocolo- 
nialișmului și rasismului con
stituie unul din obiectivele ce
le mai importante ale vieții 
contemporane. Ei au subliniat 
necesitatea de a se acorda un 
sprijin susținut îndeplinirii 
prevederilor Declarației O.N.U. 
cu privire la acărdare» inde
pendenței țărilor și popoarelor 
coloniale, precum și celorlalte 
rezoluții ale O.N.U. si ale Or
ganizației Unității Africane re
feritoare la decolonizare și a- 
partheid și au exprimat hotă- 
rirea țărilor lor de a sprijini 
in continuare mișcările de eli
berare din toate teritoriile a- 
flate sub dominație colonială, 
apartheid sau orice alt mod de 
discriminare rasială pentru ca 
aceste popoare să-și exercite 
dreptul la autodeterminare și 
să-și cucerească independența 
națională.

Cei doi președinți au eviden
țiat deosebita importanță a 
faptului că. 1» ultima sa sesiu
ne, Adunarea Generală a 
O.N.U. a recunoscut mișcările 
de eliberare națională din teri
toriile aflate sub dominație 
portugheză drept singurii re
prezentanți legitimi ai acestor 
popoare, afirmind dreptul ina
lienabil la autoapărare și in
dependență al popoarelor res
pective și al tuturor celorlalte 
popoare aflate sub dominație 
colonială.

Cei doi președinți au subli
niat că Republica Socialistă 
România și Republica Liberia, 
ca țări în curs de dezvoltare, 
consideră că micșorarea și li
chidarea decalajelor dintre ță
rile în curs de dezvoltare 
țările ayppșațe .economic 
o problemă de importanță ma
joră și că rezolvarea ei echi
tabilă poate fi de importanță 
vitală pentru întărirea păcii și 
realizarea progresului umani
tății.

Cei doi președinți au căzut 
de acord să sprijine inițiativa 
președintelui Republicii Alge
riene Democratice și Popu
lare, Houari Boumediene, care 
a cerut secretarului general al 
O.N.U. să convoace o sesiune

extraordinară a Adunării Ge
nerale in vedere» studierii 
problemelor dezvoltării econo
mice și relațiilor economice 
internaționale.

Cei doi președinți au căzut 
dc acord asupra necesității 
continuării consultărilor dintre 
cele două țâri, la diverse ni
veluri. in legătură cu sesiunea 
extraordinară u Xdunărli Ge
nerale a O.N.U. cu privire la 
materiile prime și dezvoltare.

Cei doi șefi dc stat au scos 
in evidență necesitatea ca 
O.N.U. să joace un rol mal im
portant in transpunerea în 
viața a strategiei internațio
nale in cadrul celui de-al doi
lea deceniu O.N.U. pentru dez
voltare, in extinderea și diver
sificarea programelor dc co
operare tehnică, precum și a 
altor programe, menite să înlă
ture decalajele dintre țările 
dezvoltate și țările in curs dc 
dezvoltare.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Wil
liam R. Tolbert jr. au reliefat 
importanța schimburilor dc 
vizite la diverse niveluri și au 
constatat cu satisfacție că în
tâlnirile și convorbirile dintre 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România și președintele Repu
blicii Liberia au contribuit 'a 
întărirea și adîncirca relațiilor 
de prietenie dintre cele două 
țări și popoare.

In timpul vizitei, cei doi pre
ședinți au semnat o declarație 
solemnă comuna, care dă ex
presie hotăririi celor două sta
te dc a dezvolta și consolida 
relațiile de cooperare dintre 
ele in toate domeniile și care 
reafirmă credința și adeziunea 
țărilor lor la principiile fun
damentale ale dreptului inter
național, pe care trebuie să fie 
așezate relațiile dintre toate 
statele.

Cu ocazia vizitei, au fost 
semnate mai multe acorduri și 
înțelegeri de cooperare econo
mică intre cele două țări, in 
domeniile mineritului, meta
lurgiei, industrializării lem
nului și prelucrării cauciucului 
natural.

In vederea înlesnirii dezvol
tării relațiilor bilaterale in 
toate domeniile de interes co
mun, cei doi președinți au că
zut dc acord ca reprezentan
țele economice ale celor două 
țări la Monrovia și, respectiv, 
București, să îndeplinească și 
funcțiuni consulare.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a exprimat mulțu
miri și aprecierea sa pentru 
calda ospitalitate ce i-a fost 
acordată lui și soției sale, pre 
cum și celorlalte personalități 
care l-au însoțit în timpul șe
derii lor in Liberia și au trans
mis președintelui Republicii 
Liberia și doamnei Victoria 
Tolbert invitația cordială de a 
vizita Republica Socialistă Ro
mânia. Invitația a fost accep
tată cu plăcere. Dat» vizitei va 
fi stabilită pe cale diplomatică.

Carnet cinematografic

„Marele vals

E- 
ve.sl/lii/ui Prater, 

primăvăratec, al 
Her-

t!

Instantaneu

de drumJovarăse

Melomanii din întreaga lu
me vor sărbători, in curind, 
împlinirea unul veac șl fitmâ- 
lale dc la nașterea magului 
care a lost și cale, fără îndo
ială, regele atotputernic al 
\ ahtului. „Marele vals" este, 
prin urmare, o peliculă opor
tună. Faptul că Andrew I. 
Slone a ecranizat opereta dc 
mare, succes care a debutat pe 
Broadway in l'UJ. finind afi
șul mai mull de trei decenii, 
nu miră in mod deosebit. Nu 
milă, pentru că istoria dinas
tiei Slrauss, in general, șl 
biografia lui Johann Strauss, 
in special, reprezintă surse de 
inspirație deosebii de ispiti
toare, Iar muzica celui care a 
compus „Dunărea albastră" 
este și azi do o Incredibilă 
prospețime. Această muzică 
nu imbălrincșle, păstrtnd in
ii-insa farmecul bledermeyer 
al Vienei secolului trecut, 
xislenfa 
freamătul 
grădinilor din Dribling, 
nals ș/ Hietzing, sulful parfu
mat al muntelui din Grin/lng, 
cavalcada modernă a prome
nadelor de pe Ring se regă
sesc plenar in melodiile ne
muritoare ale lui Slrauss.

„Strauss e ochi weanerisch" 
spun vienezii, in dialectul lor 
icvial, apoi adaugă : „Slrauss 
ist sehr gemi.it llchi, adică 
Slrauss e la fel dc jovial cu 
ei. Și această ludccală de va
loare francă definește cel mai 
bine trăsătura esențială a re
gelui valsului vienez: carac
terul său popular.

Nimic mai semnificativ pen
tru perenitatea muzicii lui 
Strauss, docil faptul că auzul 
nostru, nițel agasat de insis
tentele decibelilor muzicii 
beai, poposește cu nedisimula- 
lă plăcere in oaza sonoră a 
tuciurilor 3 I Insistăm asupra 
acestor lucruri, deoarece vir
tutea filmului „Marele vals" 
(singura aliată in alura orică
rei discuții) este restituirea fe-

ge/e v/ener* ni creației lui 
Strauss. Adrew Sfone cada 
victimă ambiflel sup'ai >lici- 
tării unui succes. Poslgeneri- 
cui filmului promite, bunăoa
ră, că „Murele vals" va fi o 
cronică lldelă a certurilor si 
împăcărilor dintre doi Slrauss 

tatăl și fiul. Dar, din cele 
ce urmează, ne convingem câ 
prezumtiva fidelitate nu reu
șește să salveze scenariul pre-

Semnarea unor documente
In urma celor stabilite de 

președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și președintele Re
publicii Liberia. William R. 
Tolbert jr., au fost convenite 
următoarele înțelegeri:

Protocolul privind aplicarea 
Acordului comercial 5î ac co
operare economică și industri 
ală între Republica Socialistă 
România și Republica Liberia, 
Acordul de cooperare între 
Guvernul Republicii Socialiste 
Romania și Guvernul Republi
cii Liberia in domeniul dczvol-

tării miniere și petroliere și 
Acordul între Guvernul Re
publicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii . Liberia 
cu privire la posibilitățile de 
participare la proiectele in 
curs pentru zăcămintele de 
minereu de fier.

Documentele au fost semna
te, luni seara, la reședința pre
zidențială din Monrovia. de 
Ion Pățan. vicepreședinte al 
Consiliului do Miniștri, minis
trul comerțului exterior. și 
Stephan A. Tolbert, ministrul 
finanțelor.

(Urmare din pag. 1)

persia punctelor dc lucru, spe
cifică șantierelor. Astfel. la 
nivelul consiliului au avut loc 
patru întruniri colective. în 
rest activitatea fiind desfășu
rată individual de către fie
care membru în raport cu sar
cinile concrete trasate. Perio
dic, membrii consiliului infor
mează președintele 
constatărilor 
ta la rin du] 
comitetul de 
de conducere 
fierului.

în ceea ce „ 
ile abordate, se remarcă orien
tarea ambelor consilii spre 
probleme de actualitate și de 
interes major pentru activita
tea de producție. Analiza po
sibilităților de realizare a pla
nului de producție al șantieru
lui pe trimestrul II 1973. ana
liza respectării termenelor 
contractuale privind predarea 
la timp a lucrărilor și capaci
tăților de producție către be
neficiar, a condițiilor de viață 
și de muncă ale salariaților, 
ca și a desfășurării lucrărilor 
la lotul Ghelar au fost citeva 
din preocupările care au stat 
în atenția consiliului de con
trol muncitoresc din cadrul 
șantierului T.C.M.M. Deși ana
lizele făcute au vizat proble
me legate de bunul mers ai 
activității de producție. se 
constată, totuși, câ ele s-au 
situat la un nivel de ansam
blu. fără a aborda cu precă
dere, anumite domenii priori
tare ale producției.

Consiliul de control munci
toresc din cadrul minei Lu
peni a abordat un număr mai 
restrîns de probleme dar de o 
importanță majoră și a reu
șit să urmărească in aceste 
condiții finalizarea lor inte
grală. Pentru a ilustra opera-

asupra 
făcute, iar aces- 
lui informează 
partid și organul 
colectivă al șan-

privește domeni-

tîvitatea caracteristică activi
tății consiliului, menționăm că 
în cadrul controlului și anali
zei gradului de utilizare a uti
lajelor din dotare, care con
stituie una din măsurile pro
puse. au fost efectuate sondaje 
in subteran, identifieîndu-se 
deficențele in exploatarea e- 
chipamentului hidraulic de 
susținere (sectorul IV) sau a 
transportoarelor TR-3 utilizate 
și întreținute necorespunzător 
(sectorul V). Măsurile propuse 
și înfăptuite au condus la e- 
liminarca deficiențelor, trage
rea la răspundere a celor vi-

consiliilor și comisiilor pe do
menii. ..Analiza reașezării pla
nului in cadrul șantierului 
T.C.M.M., in funcție de condi
țiile create de beneficiar, tre
buia făcută la începutul peri
oadei de plan, și nu pe par
cursul acesteia, arăta tovară
șul Francisc Iacob, directorul 
Filialei Petroșani a Băncii do 
investiții. Același lucru este 
valabil și pentru evitarea sto
curilor supranormative dc ma
teriale de pe șantiere care 
creează dificultăți in efectua
rea plăților".

Tovarășul Andrei Colda, se-

secretar al comitetului orășe
nesc de partid Vulcan), consti
tuie alte două teme priorita
re pentru activitatea viitoare 
a consiliilor de control mun
citoresc în scopul asigurării 
unor beneficii certe pentru 
producție.

Rolul consiliilor de control 
muncitoresc poate crește con
siderabil prin diversificarea 
acțiunilor întreprinse. După 
cum arătau unii vorbitori, 
printre care Vasile Mereuță, 
miner șef de brigadă la mina 
Aninoasa. vizionarea de către 
întregul personal al minelor,

CONSILIILE

/.aurului muzical semnal de 
Slrauss. In rest, pelicula pro
voacă numeroase nedumeriri.

Un handicap, peste care Ul
mul lui Andrew L. Slone, nu 
poate trece, este „Valsul ne
muritor" al lui Julien Duvi- 
vier, prezentai cu cîflva ani 
in urmă și la noi, fiind reluat 
apoi de citeva ori (și de fie
care dală cu mare succes) și 
pe micul ecran.

Amintirea filmului Iul Duvl- 
vier persistă in memoria spec
tatorilor de cinema tocmai 
pentru că a reușii să prindă 
— in limitele convenției Impu
se de biografia romanțată —■ 
considerabil de mult din „sin-

cur. in ma/orllalea cazurilor 
lipsit de interes. In desișul 
dialogului destul de limbul, 
spectatorul abia așteaptă să 
răsune acordurile binecunos
cute ale melodiilor compuse 
de Slrauss.

In timpul secvențelor nemu
zicale avem ocazia punerii hi 
paralel a „Marelui vals" cu 
„Valsul nemuritor". Concluzia 
este net în favoarea celui din 
urmă. Mai irit ii. pentru că Du- 
vivier a reușit să creeze în 
cadrul galeriei de personaje 
o admirabilă tipologie. Ne 
mlndrim la figura Iul Dom- 
mayer, la cea a editorului 
muzical Hoffbauer, la Kinztl

șl, înainte dc toate, la prima- | 
dona Operei Imperiale, Caria « 
Donner. Din păcate, Andrew I 

Stone a fost incapabil sd ’ 
ofere in „Marele vals" asliel i 
de personaje individualizate. ’ 
Doar Horst Pucholz, Interpre- > 
Iul lui Schani, este memora- | 
bll, grafie talentului său in- * 
discutabil. Mary Costa cîntă | 
corect, dar glasul ei este de- « 
parte de trilurile de privighe- I 
toare ale Milizel Korfas. $1 ’
unde este, da, unde este fru- » 
musefea eterică a huisei Rai- I 
ner ? •

Din „Marele vals" lipsește | 
cu desâvirșlre atmosfera Vie- « 
nel de altădată. Decorurile — I 
reproduceri tipic comerciale J 
ale palatului Belvedere — i 
strălucesc, sînt Imense, dar nu I 
emană acel aer vital In care 2 
a trăit și a creat Slrauss Cu | 
greu am putea crede că a;t- • 
lei arăta scena succese iot Iul 1 
Slrauss. Ferdinand Grillpar- J 
zer, cel care îl adula pe Be- i 
ethoven, dar socotea, in ace- I
lași timp, că fără Slrauss, VI- ‘
oua este inimaginabilă — |
scrie pe undeva : „Ca un »
oaspe d^ departe sosit intră I
pe poarta noastră șl se des- \
pletește intr-un dans dc llu- i
turi în noaptea viscolită". In '

*pollda decep/lei provocate de j
film, această superbă defini- |
lie a valsului blsecular ră- 2
mine singurul adevăr valabil I
— gratie muzicii Iul Slrauss >
și al peliculei.

Al. COVACI I

______________________ I

Brigadierul Damian luliu de la sectorul I al minei Aninoasa privește după ieșirea 
din șut „noutățile" din gazeta satirică -In lumina reflectorului".

După repetate 
intervenții

Lipsa de utilaj corespunză
tor, de curățenie a cantinei 
C.F.R. din stația Petroșani a 
fost obiectul mai multor note 
critice apărute în ziarul nos
tru.

In urma repetatelor inter
venții ale redacției la organe
le C.F.R.. cantina a fost do
tată cu o modernă mașină de 
bucătărie, dulap mare frigori
fic, s-a faianțat bucătăria și 
executat și alte lucrări de 
parații. S-au zugrăvit tava
nele și pereții incepînd de 
sus pinâ la jumătatea lor a- 
mînindu-se în mod nepermis 
zugrăvirea în ulei. A fost ne
voie de o nouă intervenție la 
regionala C'.F.R, Timișoara 
care a dispus să se execute 
și această lucrare.

In prezent euntina cores
punde cerințelor dc pregă
tire și servire a alimentelor 
in condiții do igiena. spre 
mulțumirea celor peste 400 
de abonați feroviari.

Stimată taxatoare, îmi ești to
varășă de drum de multă vre
me; dumneata — taxatoare pe 
autobuzul Petrila — Aeroport, 
eu călătoare (navetistă) aproa
pe zilnic. IIi urmăresc miinile 
care rup in grabă biletele, sau 
numără banii. Mi-a devenit fa
miliară vocea dumitale care re
petă aceleași lormule : „Cine 
mai e fără bilet „Avansați 
pe interval, vă rog" Dar, cu a- 
ceeași grabă oprești biletul de
ja rupt, ca să încasezi din nou 
la stafia următoare de la un alt 
călător, încă un leu sau cinci
zeci de bani in schimbul lui. 
Cu aceeași grabă „profesiona
lă" binevoieșli să înapolezi res
tul de 45 de bani In loc de 50 
de bani.

Zilele trecute mi-ai pus in 
palmă 45 de bani. Am rămas

(Urmare din pag. 1)

elev să nu rămină fără sar- I 
cini precise, fără o anumită | 
răspundere. Toate acestea au | 
fost gindite și realizate con- ■ 
comitent cu amenajarea c- I 
fectivă a atelierului. Cei 167 
elevi, se îndeletnicesc pină I 
la ultimul cu ceva orecls, ' 
concret. ’

Pe Rudolf Sicomaș, comu- | 
nistul pe care doar o luna îl i

Ucenicii 
de
azi,

meseriașii 
de

mime

tivității productive, la crește
rea in continuare a contribuți
ei acestor organisme 
carea eficienței

la ridi- 
Qconomice.

Premise 
afirmări

ale unei 
fecunde

Activitatea'Trelor 17 consilii 
de control muncitoresc con
stituite in cadrul unităților e- 
conomice, întreprinderilor și 
instituțiilor municipiului a 
fost analizată de tovarășul 
Gheorghe Feier, secretar 
comitetului municipal

al
de

DE CONTROL MUNCITORESC
organisme vii, promotoare ale exigenței 

și răspunderii colective

novați constituind în cazul tu
turor problemelor analizate 
o contribuție efectivă la îm
bunătățirea producției.

laNu atit „studii" 
„general", ci interven

ții eficiente !
Dezbaterilc din cadrul 

schimbului do experiență au 
reliefat posibilități multiple 
de îmbunătățire în continuare 
a activității acestor importan
te organisme obștești.

O primă caracteristică al că
rei rol va trebui accentuat in 
viilor o constituie asigurarea 
activității de perspectivă a

cretarul comitetului de partid 
al E. M. Lonea, accentua ne
cesitatea promovării unui stil 
de muncă caracterizat prin 
urmărirea riguroasă a obiec
tivelor fixate și prin deplasa
rea centrului de greutate spre 
controlul și remediile operati
ve și nu spre analize și stu
dii la un nivel general. Deo
sebit de importantă este și 
fixarea cit mai judicioasă a 
obiectivelor, ca o premisă a 
creșterii contribuției acestor 
organisme la impulsionarea 
producției. îmbunătățirea cali
tății lucrărilor de deschideri 
și pregătiri (ing. Vasile Ciri- 
peru, director. E. M. Lupeni), 
folosirea optimă a spațiilor de 
producție (Petru Barbu, prim-

a unor filme documentaro va
loroase de felul celui prezen
tat în legătură cu exploatarea 
corectă a echipamentului de 
susținere hidraulica. este o 
acțiune care va avea un efect 
considerabil în ceea ce pri
vește îmbunătățirea utilizării 
instalațiilor din dotare.

Creșterea rolului consiliilor 
de control muncitoresc și a 
comisiilor pe domenii, îmbu
nătățirea continuă a stilului 
lor de muncă, selecționarea 
cu judiciozitate a obiectivelor 

, propuse, colaborarea cu comi
tetul oamenilor muncii, cerin
ță reliefată de către ing Ion 
Lăsat, directorul Șantierului 
T. C. M M. Valva Jiului, vor 
contribui la perfecționarea ac-

partid. S-a apreciat că, 
au existat unele greutăți 
rente începutului, activitatea 
consiliilor s-a desfășurat în 
bune condițiuni. propunerile 
făcute conducînd la adoptarea 
unor măsuri care au permis 
obținerea în cursul anului tre
cut a unor economii de 206.2 
lone combustibili lichizi, peste 
880 000 kWh energie electrică, 
5 150 tone de combustibil con
vențional. Au fost stabilite 
măsuri privind creșterea rit
murilor de execuție in inves
tiții, pentru îmbunătățirea ca
lității utilajelor confecționate 
la 1.U.M.P

Rezultate bune au fost ob
ținute. în condițiile unui spri
jin eficient acordat de comi-

deși 
ine-

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a■■■■■■■■■■■£&■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

tetele orășenești de partid și 
de cele din întreprinderi și 
instituții, de către consiliile 
de control muncitoresc din 
cadrul E. M. Lupeni, I. F. A. 
Viscoza, T.C.M.M., I.C.P.M.H., 

M. Uricani, I.U.M.P unde 
înregistrat progrese re

activitatea de 
tehnologiilor, 

disciplinei de

E.
s-au 
marcabile în 
modernizare 
în întărirea 
producție.

In activitatea 
control muncitoresc și îndeo
sebi a comisiilor pe domenii 
de activitate se mai manifes
tă. totuși, neajunsuri care fac 
ca ele să nu-și aducă pe de
plin contribuția la îmbunătă
țirea activității organelor de 
partid și a comitetelor oame
nilor muncii.

Pentru remedierea acestor 
deficiențe este necesar ca pe 
baza impulsionării întregii ac
tivități a consiliilor de con
trol muncitoresc să se adopte 
planuri de muncă și progra
me de activitate adaptate spe
cificului fiecărei unități și să 
se creeze toate condițiile pen
tru îndeplinirea lor în 
cele mai bune condiții. Anali
za periodică a activității. în
drumarea metodică a acestor 
organisme de către comitetele 
oamenilor muncii vor consti
tui promise ale creșterii con
tribuției lor la îmbunătățirea 
activității tehnico-economice.

Făcîndu-și tot mai mult sim
țită prezența în soluționarea 
problemelor majore cu care 
sînt confruntate colectivele de 
oameni ai 
de control muncitoresc și co
misiile pe domenii de activi
tate își vor putea aduce o con
tribuție substanțială la reali
zarea importantelor sarcini ce 
stau în fața colectivelor de 
muncă din municipiul nostru.

a

consiliilor de

muncii, consiliile

cu mina întinsă și ți-am spus, 
blind, așa cum vorbești și dum
neata : „Dacă eu v-aș da banii 
in felul acesta, mi i-aji refuza, 
nu-i așa?". Ți-ai ridicat inocent 
privirile in care li se putea 
citi cel mai nevinovat semn de 
Întrebare. N-ai răspuns, pentru 
că nu aveai ce răspunde. Ai 
continuat să rupi bilete, pentru 
ca apoi, acasă, după terminarea 
serviciului să contabilizezi ze
cile de monezi de cite cinci 
bani, pe care le-ai cîștigal ne
cinstit.

Uneori mai apar oameni ca- 
re-fi vizează necinstea, mormăie 
nemulțumiți, fără să iacă tă
răboi. Unii cedează in lata 
chipului dumitale atit de... ne
vinovat. Alfii Îndrăznesc să fa
că observații la care li se răs
punde pe un Ion ridicat Ui cu
nosc numele. Nu le mi,a 
că el nu apare In acesie 
duri. Nu apare pentru că, 
mată tovarășe taxatoare, 
singur nume este lipsit de 
portantă, atunci cind nu 
singura care recurgi la aseme
nea practici degradante pentru 
un om. $i nu apare pentru că, 
fără a mă opri la un singur 
nume, mă adresez prin acesie 
rînduri tuturor celor ca dum
neata cărora vă doresc să-mi 
fiți cit mai rar. tovarășe de 
drum...

insă 
rîn- 
sti- 
un 

im- 
ești

Prof. Mariana RADUCANU

desparte de cei treizeci de ■ 
ani de cind e în rîndurile I 
partidului, l-am întîlnit în a- | 
teller, printre elevi, zîmbin- n 
du-le părintește cind îi în- I 
druma. Nu e greu de închi- J 
puit operativitatea, grija, in- I 
geniozitatea de care dă do- I 
vadă. Izvorul lor se explică I 
prin practica bogată, prin a- | 
nii îndelungat! in care și-a g 
exercitat meseria, cu logtâ I 
răspunderea și pasiunea. ,

— Ce aii simții cind vi s-a j 
propus să iili prolesor-in- ' 
structor ?, l-am întrebat.

— O mare bucurie E ade- ’ 
vârât că mă aștepta o mun- . 
că aparte, dar. pentru copii, | 
pentru viitorul de miine al I 
nostru nu precupețesc nici ' 
un efort. Vreau să văd aceste I 
vlăstare pe care le iubesc, • 
demne de ziua de miine, pli- I 
ne de elan, harnice și vi- | 
guroase. Deocamdată sînt ■ 
bucuros că atit conducerea I 
preparat iei Petrila. care pa- . 
tronează atelierul, cil șl a I 
școlii, ne ajută. Cu acești e- * 
levi vom face lucruri fru- I 
moașe in această școală, în | 
afară de lucrările pentru au- | 
lodotare, artizanat și de uz I 
casnic. Tinerii sini ambițioși J 
mai ales după sueeesuj „Fe- I 
lei cu garoafe" — spectacol • 
cu care școala noastră a fost I 
la înălțime și la succesul că- | 
ruia au contribuit, bineînfe- . 
Ies, cu realizarea decorului șl | 
lalentalii minimeseriași pe ’ 
care îi vedeți aici... !

Am plecat cu gindul de a | 
mai vizita această școală. ■ 
Cine știe cu ce însemnări, I 
cu ce surprize voi pleca în J 
carnețel ?l '

Grupul școlar minier
Petroșani

(

angajează
— un tehnician principal 

electromecanic pen
tru laboratoare

Concursul va avea loc in dala de 11 martie 1974. ora 8. 
la sediul Grupului școlar.

Mica publicitate
COOPERATIVA ..Unirea", secția cosmetică anunță că 

de la 6 martie, tov. Vasiu Venera va lucra la se» ția de cos
metică din Piața Victoriei — Petroșani.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Roșea 
Dumitru, eliberată de E. M. Aninoasa. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Muntean 
Ilie, eliberată de E. M. Petrila. O declar nulă.
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Vizita președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în Argentina

ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN REPUBLICA LIBERIA

Sosirea la Buenos Aires

Semnarea Declarației solemne comune 
și a Comunicatului comun 

româno-liberian
(Urmare din pag. 1)

țară latino-americană care 
primește mesajul de pace și 
colaborare al șefului statului 
român.

Acest eveniment oferă, ne
îndoios, popoarelor român și 
argentinian temeiurile unei 
satisfacții profunde, care pune 
cu vigoare în evidență sim
țămintele de prietenie pe care 
Ie nutresc unul fața de altul, 
ilustrează dorința lor comună 
de a se apropia mai mult și 
a se cunoaște mai bine, de a 
da un conținut mai bogat legă
turilor lor de prietenie și co
operare pe diferite târîmuri.

De la Monrovia la Buonos 
Aires sînt 6 900 de kilometri. 
După ce străbate. în timpul 
unui zbor, în bună parte noc
turn. spațiul de deasupra A- 
tlanticului. aeronava preziden
țială survolează teritoriile 
Braziliei și Uruguayului. De la 
bordul avionului, președintele 
Nicolac Ccaușcscu transmite 
președinților celor două state 
telegrame de salut, adresează 
popoarelor brazilian și Uru
guayan urări de prosperitate 
și pace. Odată cu trecerea 
graniței argentiniene. aerona
va este escortată de o esca
drilă de onoare, alcătuită din 
reactoare ale forțelor militare 
aeriene ale Republicii Argen
tina.

întreaga desfășurare a pri
mirii președintelui Consiliu
lui de Stat și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, înaltele onoruri 
cu care au fost întîmpinați 
oaspeții români, cordialitatea 
cu care au fost înconjurați 
din prima clipă, manifestările 
spontane de bucurie ale popu
lației de pe marile bulevarde 
ale încîntătorului oraș de pe 
malul Fluviului La Plata, ca

Alocuțiunea președintelui 
Juan Domingo Peron
Domnule președinte.

Vă mulțumesc profund pentru amabilita
tea pe care ați avut-o venind aici, pentru a vă 
putea îmbrățișa, ceea ce vă datorez de cițiva 
ani. Vă rog să vă simțiți aici ca in propria 
dumneavoastră casă. Sintcm' aici pentru a 
face totul pentru dumneavoastră. Va fi pentru 
noi o imensă plăcere să vă arătăm puținul pe 
care îl avem și să vă acordăm atenția, cu totul 
deosebită, pe care dumneavoastră o meritați 
cu prisosință.

Alocuțiunea președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte.

Aș dori să vă exprim sincere mulțumiri 
pentru invitația ce ne-ați adresat-o dc a vizi
ta frumoasa dumneavoastră țară, de a ne re- 
intîlni aici, pe pămîntul Argentinei. Aș dori 
să vă adresez dumneavoastră, poporului prie
ten argentinian un salut călduros din partea 
mea, a soției mele, a întregului nostru popor. 
Sper că vizita și convorbirile ce le vom avea, 
continuind convorbirile de acum un an din 
România, vor identifica noi posibilități de 
colaborare între popoarele noastre, in intere
sul reciproc, pentru o lume a colaborării, a 
păcii.

Cuvintul primarului Jose Embrioni
Excelența Voastră
Președintele Consiliului de 
Stat.

în numele orașului Buenos 
Aires îmi este deosebit de 
plăcut să vă spun bine ați 
venit, in momentul în care pă
șiți pentru prima dată pe pâ- 
mintul argentinian.

Primindu-vă, cinstim la în
treaga sa valoare înalta repre
zentare pe care o exercitați 
într-o țară ca România, care 
este pămînt al latinității fixat 
în inima Europei, ca legătură 
între Orient și Occident.

In aceste momente, cele 
două țări ale noastre se ca
racterizează prin faptul că au 
In fruntea lor conducători de 
popoare care luptă permanent 
pentru demnitatea omului și 
bunăstarea popoarelor lor.

In februarie anul trecut.

Cuvintul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Aș dori să vă mulțumesc în 

mod călduros pentru cheia 
de aur a orașului pe care 
mi-ați inmînat-o la sosirea 
mea în Buenos Aires. Vizita 
pe care o facem în Argentina 
prietenă este o expresie a 
sentimentelor, a dorințelor 
poporului român dc a dezvol
ta relațiile de colaborare 
multilaterală cu poporul ar
gentinian. dar ea constituie, 
totodată, și expresia relați
ilor stabilite cu președintele 
dumneavoastră cu prilejul 
vizitei domniei sale și a soției 
sale acum un an în România.

Trebuie să vă declar de la 
început că convorbirile pe ca

Convorbiri între președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și președintele 

Juan Domingo Peron, 
doamna Maria Estela Martinez de Peron

La „Olivos“, reședința șefu
lui statului argentinian, s-au 
desfășurat, marți la amiază, la 
puțin timp după sosirea la 
Buenos Aires a oaspeților ro
mâni, primele convorbiri între 
președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 

și din fața reședinței „Olivos', 
unde au început convorbirile 
oficiale, confirmă dorința dez
voltării colaborării multilatera
le între cele două popoare.

Este ora 11.00 — ora loca
la. ora 15,00 — ora Bucu- 
reștiului. Ne aflăm în incinta 
principalului aeroport al Ca
pitalei argentiniene. In în- 
tîmpinarea înalților oaspeți 
români au sosit aici președin
tele Republicii Argentina, gc- 
ncral-locotcnent Juan Domin
go Peron, și doamna Maria 
Este la Martinez de Peron, vi
cepreședinte al Republicii Ar
gentina. In momentul în care 
președintele Nicolac Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
își fac apariția la ușa avionu
lui se trag, în somn de salut, 
21 de salve de tun. Momentul 
intîlnirii dintre cei doi con
ducători este un moment emo
ționant. plin de bucuria reve
derii. Se rcîntilnesc două per
sonalități proeminente ale 
vieții internaționale, care se 
simt legate, nu numai prin 
comuniunea unor nobile idea
luri de pace și progres pe pla
neta noastră, dar și prin rela
ții personale de prietenie și 
stimă reciprocă. Cei doi pre
ședinți își string îndelung 
mîinile, se îmbrățișează cu 
căldură, manifestîndu-și sa
tisfacția pentru reluarea dia
logului, de această dată pe 
pămînt argentinian. Aceeași 
cordialitate și simpatie carac
terizează și revederea dintre 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Peron.

în continuarea desfășurării 
ceremoniei, președintele Peron 
prezintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personalitățile ofi
ciale argentiniene aflate pe 
aeroport.

Excelență, actualul nostru pre
ședinte a vizitat frumoasa 
dumneavoastră patrie. A cu
noscut-o și a rămas îneîntat. 
Intuiția sa, cunoașterea rea
lității și posibilităților Româ
niei i-au arătat necesitatea 
unei apropieri care să se 
traducă în fapte pozitive de 
interes și beneficiu reciproc 
pentru cele două națiuni.

Azi. prezența dumneavoas
tră aici are menirea să con
tribuie la această speranță și 
la această convingere.

In Argentina, extrem de bo
gată în cîmpii, care se cer 
populate, este cazul să amin
tim că și sîngele românesc 
a contribuit la măreția patriei 
noastre și la formarea omului 
argentinian. De-am putea, să 
beneficiem și de acum înain
te de un aport atît de valo
ros !

re le-am avut au pus de a- 
tunci bazele unor relații de 
prietenie și, fără nici o în
doială. ele se vor reflecta in 
dezvoltarea relațiilor care du
rează de mult timp între po
poarele noastre. Și în noile 
condiții, cind poporul nostru 
și poporul argentinian depun 
eforturi pentru a asigura dez
voltarea economică și socială 
independentă, colaborarea din
tre popoarele noastre este o 
necesitate imperioasă. Sper 
că vizita, contactele, dialogul 
pe care le vom continua în 
capitala Argentinei vor iden- 
’.fica noi căi de amplificare 
a colaborării.

Ceaușescu și președintele Juan 
Domingo Peron, doamna Maria 
Estela Martinez de Peron.

La convorbiri au participat, 
din partea română, tovarășii 
Ștefan Andrei și George Maco- 
vescu. iar din partea argenti- 
niană ministrul relațiilor ex
terne, Alberto Vignes, cu so

La rîndul său, președintele 
Nicolae Ccaușcscu prezintă 
persoanele oficiale române.

Cei doi președinți, tovarășa 
Elena Ccaușcscu și doamna 
Peron se îndreaptă spre po
diumul do onoare. Președin
tele Juan Domingo Peron ros
tește o alocuțiune de bun 
venit.

Răspunde tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Alocuțiunile sînt subliniate 
de asistența cu puternice a- 
plauze. Intr-o atmosferă so
lemnă răsună imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Argen
tina.

In semn dc cinstire deosebi
tă față de personalitatea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
față de ceea ce reprezintă so
lul poporului român în viața 
internațională, primarul orașu
lui Buenos Aires, generalul de 
brigadă Jose Embrioni, înmî- 
ncază președintelui Consiliului 
de Stat al României cheia 
acestei mari metropole, ca un 
omagiu simbolic al celor nouâ 
milioane de locuitori ai săi.

A răspuns, mulțumind to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Comandantul bazei militare 
se apropie de podium, prezin
tă onorul și invită pe cei 
doi președinți să treacă în re
vistă compania de onoare, al
cătuită din detașamente ale 
celor trei arme.

Ceremonia primirii, care a 
durat o jumătate de oră, fiind 
transmisă în întregime de pos
turile de radio și televiziune 
argentiniene, ia sfîrșit.

Coloana oficială de mașini 
se îndreaptă spre „Olivos", 
reședința președintelui Peron, 
unde încep imediat convorbi
rile.

Excelența Voastră,

Cu aceste puține cuvinte vă 
inmînez cheia simbolică a 
orașului. Dar ochiul dumnea
voastră de conducător și ini
ma dumneavoastră de om vor 
putea să perceapă cit de pro
funde sînt afecțiunea, consi
derația, respectul și dragostea 
cu care vă vom însoți în fie
care moment.

Aș dori ca aceste zile de 
bucurie să fie pentru dumnea
voastră în orice moment cît 
mai plăcute, să contribuie prin 
prezența dumneavoastră nu 
numai la întărirea legăturilor 
prietenești dintre România și 
Argentina, ci să fie, totodată, 
o adevărată nestemată a prie
teniei dintre popoarele noastre 
și prestigioșii lor președinți. 
Vă mulțumesc.

Vă mulțumesc încă o dată 
pentru această cheie de aur. 
Sper că ea ne va ajuta să 
deschidem și alte porți ale 
prieteniei. Nu mă mai refer 
la drumul spre președinte 
pentru că această cale a fost 
deschisă la București, dar sper 
că, la fel ca și cheia din po
veste. ea va ajuta să deschi
dem multe porți — acele porți 
ale prieteniei și colaborării 
dintre popoarele noastre. Cu 
aceste gînduri vă mulțumesc 
încă o dată și urez întregii 
populații din Buenos Aireș 
mult succes pe calea dezvol
tării economico-sociale, multă 
prosperitate și pace.

ția, ministrul afacerilor inter
ne. Benito Llambi, cu soția, 
Jose Lopez Rega, secretar 
particular al președintelui Re
publicii Argentina, ministrul 
bunăstării sociale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie și deosebită cordialitate.

(Urmare din pag. 1)

liului dc Stat, Octavian Căra
re, ambasador.

Din partea ifberiană sînt dc 
față C. Cecil Dennis jr mi
nistru al afacerilor externe, 
Stephan A. Tolbert, ministrul 
finanțelor, James T. Phillips, 
ministrul agriculturii, William 
E. Dennis jr., ministrul comer
țului, industriei și transportu
rilor, Franklin Ncal, ministrul 
planificării și afacerilor eco
nomice. E. Reginald Town
send. ministru de stat pentru 
afacerile prezidențiale, Lafa
yette Morgan, ministru fără 
portofoliu.

La invitația color doi șefi de 
stat, miniștrii de externe ai 
Liberiei și României au dat 
citire textului Declarației so
lemne comune a Republicii 
Socialisto România și a Repu
blicii Liberia și Comunicatului 
comun privind vizita preșe
dintelui Consiliului de Stat al

Cuvintul președintelui

Nicolae Ceausescu
(Urmare din pag. 1)

voltării sale cconomico-socialc. 
într-adevăr, Declarația solem
nă, precum și Comunicatul 
sînt elocvente și nu este ne
cesar să mai fie comentate, ele 
exprimînd, în mod deosebit 
de clar, dorința comună a 
noastră, a poporului român și 
a poporului liberian, de a 
dezvolta larg colaborarea în 
toate domeniile de activitate.

Cu puțin mai înainte de a 
semna noi aceste documente, 
au fost semnate o serie de a- 
corduri și înțelegeri privind 
colaborarea în diferite dome
nii dintre țările noastre.

într-adevăr, se poate spune 
că, în cursul acestei vizite, 
deși relativ scurte, am pus 
bazele unei colaborări largi, in 
toate domeniile — economic, 
tehnico-științific și cultural — 
și, prin aceasta, vizita capătă 
o însemnătate istorică pentru 
popoarele noastre. Fără îndo
ială că, punînd bazele acestei 
colaborări, prin semnarea do
cumentelor la care m-am re
ferit, am adus, împreună, un 
serviciu atit intereselor prie
teniei și colaborării dintre 
popoarele noastre, cît și cau
zei mai generale a colaborării 
și păcii în lume.

Vă pot asigura — așa cum 
ani convenit in cursul convor-

Cuvintul președintelui 
William R. hibert jr.

(Urmare din pag. 1) 

rîrea noastră de a înfăptui 
această voință și de a pune în 
aplicare, in viața practică, 
prevederile Declarației solem
ne și Comunicatului comun.

Nu vreau să reprezint vi
itoarea noastră cooperare și să 
o descriu prin atributul de 
splendidă. Aș prefera să a- 
daug că vom avea o colabora
re exemplară.

Doresc să vă asigur, marele 
meu prieten, în numele meu 
și al poporului liberian, că 
vom îndeplini toate pre
vederile Declarației și Comu
nicatului.

Doresc să exprim dorința

Plecarea din Monrovia
(Urmare din pag. 1)

Tolbert se întrețin cu multă 
cordialitate.

Are loc apoi ceremonia de 
rămas bun. înalții oaspeți ro
mâni fiind salutați cu multă 
căldură și considerație de cei 
prezenți.

Momentul plecării înalților 
oaspeți români a fost marcat 
de aceeași căldură care a ca
racterizat desfășurarea întregii 
vizite în Republica Liberia. 
In ciuda orei înaintate, la ae
roportul Robertsficld din ca
pitala liberiană sosiseră, pen
tru a-și lua rămas bun de la 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și de la tovarășa Elena 
Ceaușescu, vicepreședintele 
Republicii Liberia. James Gre
ene, președintele Camerei Re
prezentanților. Richard A. 
Henries, președintele interimar 
al Curții Supreme. George 
Henrief, președintele interi
mar al Senatului. Frank E. 
Tolbert, ministrul afacerilor 
externe, C. Cecil Dennis jr., 
ministrul finanțelor, Stephan 
A. Tolbert, ministrul justiției, 
Clarence Simpson, ministrul a- 
părârii, Allan Williams, minis
trul dezvoltării, reconstrucției 
urbane și problemelor locale, 
Johnathan Goodrige. ministrul 
lucrărilor publice, Gabriel 
Tucker, ministrul agriculturii, 
James T. Phillips jr., minis
trul comerțului, industriei și 
transporturilor, William E. 
Dennis jr., ministrul informa
țiilor, turismului și culturii, 
Ben Page, ministrul planifică
rii și afacerilor economice, 
David Franklin Neal, alte per
soane oficiale.

Republicii Socialiste Românih, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ccaușcscu 
in Republica Liberia — ca ex
presie a convingerii împărtă
șite de ambele părți că docu
mentele ce urmează a fi sem
nate sînt dc o importanță cu 
totul deosebită.

Intr-o atmosferă solemnă, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și președintele Re
publicii Liberia, dr. William 
R. Tolbert jr., își pun semnă
turile pe cele două documente.

Cei doi președinți Se felicită 
apoi cu căldură, își string mîi
nile îndelung, se îmbrățișează 
cu cordialitate.

In continuarea ceremoniei, 
președintele William Tolbert 
jr. și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit alocuțiuni 
și au închinat, în cinstea e- 
vcnimentului, o cupă dc șam
panie.

birilor — că, în cc ne privește, 
vom face totul pentru realiza
rea în cele mai bune condiții 
a tuturor acordurilor, pentru 
a dezvolta, în spiritul Declara
ției comune, colaborarea în 
toate domeniile de activitate 
inclusiv în activitatea pe plan 
internațional.

Aș dori să exprim încă o 
dată speranța dc a vă revedea, 
bunul meu prieten, într-o pe
rioadă nu prea îndepărtată, 
în România, împreună cu 
doamna Tolbert.

Părăsim frumoasa dumnea
voastră țară cu deosebite im
presii asupra preocupărilor, 
muncii poporului dumneavoas
tră, asupra felului în care am 
fost întîmpinați in tot timpul 
șederii noastre in Republica 
Liberia prietenă.

Aș dori să vă urez dumnea
voastră succese depline în în
treaga activitate închinată 
dezvoltării și întăririi indepen
denței, bunăstării și fericirii 
poporului liberian.

Vă rugăm, domnilor miniș
tri și tovarăși, să ridicăm pa
harul în sănătatea președinte
lui, bunul meu prieten,

Să-i urmă multă sănătate 
și putere de muncă,

Pentru colaborarea și prie
tenia între popoarele noastre ! 
(APLAUZE).

ca să vă bucurați dc sănătate 
și de viață lungă, pentru a 
continua marea dumneavoastră 
operă dinamică, dedicată nu 
numai intereselor guvernului 
și poporului dumneavoastră, 
dar și ale lumii întregi.

îi rog pe membrii guvernu
lui. precum și pe membrii de
legației care însoțesc pe dom
nul președinte Nicolae 
Ceaușescu să ridice acum pa
harul în sănătatea marelui și 
bunului meu prieten, pentru 
prosperitatea și dezvoltarea 
rodnică a relațiilor dintre ce
le două guverne, popoare, din
tre Republica Liberia și Repu
blica Socialistă România. (A- 
PLAUZE).

Sînt prezenți de asemenea, 
membrii corpului diplomatic 
acreditați la Monrovia.

La scara avionului, cei doi 
președinți își string călduros 
mîinile, se îmbrățișează. își iau 
un prietenesc rămas bun.

La ora 3,30 (ora locală), ae
ronava prezidențială decolea
ză spre Buenos Aires.

Vizita șefului statului român 
la Monrovia a înscris, pe co
ordonatele politicii externe a 
țării noastre, o nouă și impor
tantă acțiune, cu profunde 
semnificații atît în planul re
lațiilor româno-liberiene. cît și 
în cel al vieții internaționale. 
Bucurîndu-se de o înaltă apre
ciere. de interesul cercurilor 
politice liberiene. vizita preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu s-a 
încheiat prin semnarea unor 
importante documente, ce vor 
avea, cu siguranță, o înrîurire 
profundă asupra viitorului re
lațiilor bilaterale, deschizînd 
ample perspective pentru ex
tinderea și intensificarea co
operării dintre cele două țări 
și popoare, pentru promovarea 
legăturilor de prietenie dintre 
România și Liberia. Țotoda<.ă, 
prin întreaga ei desfășurare, 
vizita a marcat un moment dG 
seamă al afirmării prieteniei 
și înțelegerii între popoare. în 
contextul eforturilor pentru 
făurirea unei lumi mai drepte 
și mai bune.

Relatarea vizitei ;
Adrian Ioncscu
Romulus Căplescu 
Victor Stamate 
Valentin păuncscu

DECLARAȚIA SOLEMNA COMUNA 
a Republicii Socialiste România 

și Republicii Liberia
Republica Socialistă Româ

nia și Republica Liberia, 
luînd in considerare relațiile 

întemeiate pe stimă recipro
ca și prietenie, statornicite 
între poporul român și po
porul liberian,

dorind să extindă în conti
nuare raporturile prietenești 
dc înțelegere și colaborare re
ciprocă între cele două țări, 
pe baza dreptului și justiției 
internaționale,

hotărite să sporească con
tribuția celor două țări la a- 
firmarea păcii, progresului și 
securității internaționale, la 
dezvoltarea cooperării dintre 
toate statele,

reafirmînd atașamentul lor 
față dc scopurile și principiile 
Cartei Națiunilor Unite, care 
proclamă dorința popoarelor 
dc a trăi în pace unul cu al
tul. într-un spirit de bună ve
cinătate, și de a dezvolta re
lații amicale între toate nați
unile,

conștiente de răspunderea 
care revine tuturor statelor 
mici, mijlocii sau mari pentru 
instaurarea păcii. securității 
și cooperării în lume și pen
tru dezvoltarea relațiilor prie
tenești între toate țările, indi
ferent dc sistemul lor politic, 
economic și social sau de ni
velul lor de dezvoltare.

reamintind dreptul și înda
torirea tuturor statelor de a 
participa activ. fără nici o 
discriminare, la soluționarea 
tuturor problemelor internați
onale dc interes comun,

reafirmînd deplina lor con
vingere că pacea și securitatea 
internațională trebuie să se 
bazeze pe respectarea dreptu
lui sacru al fiecărui stat la 
existență, libertate, suverani
tate și independență naționa
lă, la pace și securitate, a 
dreptului inalienabil al fiecă
rui popor de a-și hotărî liber 
destinul, fără nici un fel de 
amestec, constrîngere sau pre
siune din afară,

dorind să sporească spriji
nul politic, material și moral 
țărilor care și-au cucerit su
veranitatea și independența 
națională și care pășesc pe 
calea dezvoltării independente, 
precum și. mișcărilor de eli
berare națională din țările care 
se găsesc încă sub dominație 
colonială,

reliefînd necesitatea res
pectării stricte și pune
rii în aplicare a Declarației 
O.N.U. cu privire la acorda
rea independenței țărilor co
loniale (1 514/XV) și condam- 
nînd. cu hotărîre orice acțiu
ne care se opune transpunerii 
în viață a acestei declarații în 
ansamblul prevederilor sale,

afirmînd hotărîrea lor fer
mă de a-și aduce în continua
re contribuția la lupta împo
triva colonialismului și neo- 
colonialismului, sub orice for
mă s-ar manifesta, ca și împo
triva apartheid-ului și a dis- 
scriminării rasiale,

hotărite să-și aducă contri
buția la promovarea și întări
rea în continuare a spiritului 
de înțelegere și colaborare în 
întreaga lume, de a participa 
în mod activ la viața interna
țională. pentru imprimarea 
unui curs nou politicii mondi
ale care să înlăture folosirea 
forței sau amenințarea cu for
ța și politica de dominare 
din relațiile internaționale, 

convinse de necesitatea de 
a se trece la măsuri efective 
dc încetare a cursei înarmă
rilor și de dezarmare gene
rală,

reafirmînd, ca țări în curs 
de dezvoltare, dreptul suve
ran al fiecărui stat la utili
zarea în mod liber a resurse
lor naturale în interesul său 
propriu și necesitatea sporirii 
eforturilor pe plan național și 
internațional, pentru a se asi
gura un progres mai rapid al 
economiilor tuturor țărilor în 
curs de dezvoltare, indiferent 
de orînduirea lor socială sau 
zona geografică din care fac 
parte, în scopul eliminării de
calajului dintre țările în curs 
de dezvoltare și cele dezvol
tate,

afirmînd dreptul tuturor

Pentru Republica
NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomânicT

MIERCURI, 6 MARTIE

9,00 Teleșcoală. Album. 
Trei culori cunosc pe 
lume.

9,15 Biologie (anul III). Fi
ziologia digestiei.

9,35 Electrotehnică (pregă
tire tehnică producti
vă): Transformatoare.

10,00 Curs de limbă engle
ză — Lecția 79 (relua
re).

10,30 Curs de limbă rusă — 
lecția 80 (reluare).

11,00 Film pentru tineret. 
Aventuri în Ontario. 
Cooproducție româno- 
franceză — cu: Hel

statelor la dezvoltarea econo
mică, socială și culturală in
dependentă, precum și dreptul 
de a participa la cooperarea 
internațională și de a avea 
acces nestingherit la cuceriri
le științei și tehnologiei mo
derne,

dorind să participe activ la 
stabilirea, prin consensul ge
neral al tuturor statelor, a 
unor noj principii și linii di
rectoare, în concordanță cu 
normele fundamentale ale 
dreptului internațional, care 
să guverneze utilizarea gene
rală a materiilor primo și re
surselor dc energic, inclusiv 
a petrolului,

I. PROCLAMA VOINȚA 
ȘI IIOTĂRlREA lor 

COMUNA:
de a lărgi și adinei relațiile 

lor prietenești și dc coopera
re în domeniile politic. eco? 
nomic, științific. tehnologic 
și cultural ;

de a dezvolta, pe baze re
ciproc avantajoase, colabora
rea economică în multiple 
domenii, de a extinde schim
burile comerciale, pcrfecțio- 
nînd metodele și instrumente
le desfășurării acestora, și de 
a extinde cooperarea industri
ală, în scopul valorificării de
pline a resurselor lor natu
rale ;

de a facilita și încuraja dez
voltarea schimburilor și de a 
perfecționa căile de cooperare 
în domeniile învățărnîntului, 
pregătirii de cadre, științei, 
culturii, artelor și sportului, 
promovînd. prin aceasta, în
țelegerea și prietenia dintre 
popoarele celor două națiuni.

II. proclama voința lor 
comuna de a funda

menta RELAȚIILE DINTRE 
ELE, PRECUM ȘI RELA

ȚIILE CU TOATE 
CELELALTE STATE 
PE URMĂTOARELE 

PRINCIPII :
1. dreptul sacru al fiecărui 

stat la existență, la indepen
dență, libertate și suveranita
te națională și obligația fie
cărui stat de a trăi în pace 
și de a întreține relații de 
bună vecinătate cu celelalte 
state.

2. dreptul inalienabil al 
fiecărui popor de a-și alege 
sistemul său politic, economic 
și social, corespunzător voin
ței și intereselor proprii. în 
deplină libertate și fără nici 
un amestec străin.

3. dreptul suveran al fiecă
rui stat de a decide de sine 
stătător asupra resurselor na
turale și celorlalte bogății ale 
sale, conform intereselor sale 
naționale.

4. deplina egalitate în drep
turi a tuturor statelor, indi
ferent de mărime, nivel de 
dezvoltare și sistem politic, 
economic și social.

5. dreptul inalienabil al fie
cărui stat de a participa, în 
condiții de deplină egalitate, 
la examinarea și rezolvarea 
problemelor internaționale de 
interes comun.

6. asigurarea avantajului 
reciproc în cooperarea dintre 
state în orice domeniu al re
lațiilor internaționale.

7. dreptul și îndatorirea sta
telor de a coopera între ele, 
indiferent de sistemele lor so
cial politice. în diverse dome
nii ale relațiilor internaționa
le, în scopul menținerii păcii 
și securității . internaționale, 
al promovării progresului e- 
conomic și social al tuturor 
națiunilor și dreptul necondi
ționat al tuturor statelor de a 
participa la cooperarea in
ternațională și de a avea ac
ces nestingherit la cuceririle 
științei și tehnologiei moder
ne.

8. neamestecul în treburile 
interne sau externe ale altui 
stat, sub nici o formă și sub 
nici un motiv.

9. abținerea de la folosirea 
forței sau amenințarea cu 
forța, de la orice forme de 
constringere sau presiuni îm
potriva independenței politice 
a oricărui stat și a integrită-

Socialistă România, Pentru

muth Lange, Pierre 
Massimi.

16,00 Lecții TV. pentru lu
crătorii din agricultu
ră — Pentru recolta 
’74.

17,00 Fotbal: Sport Club Ba
cău — Levski Spartak 
Sofia în cadrul ..Cupei 
Balcanice" (repriza a 
Il-a). Transmisiune di
rectă de la Bacău.

17.45 Telex.
17,50 Curs de limbă france

ză — Lecția 83.
18.20 Steaua polară.
18.45 Panoramic științific.
19.10 Tragerea Pronoexpr.es
19.20 1001 de seri — priete

nii lui Bunny Bugs.
19,30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20,15 Publicitate.
20.20 Telecinemateoa — Ve

dete de neuitat. Gre

ții teritoriale, rccunoscînd 
faptul că orice încercare din 
partea unui stat de a încălca 
frontierele existente ale altor 
state sau de a viola caracte
rul sacru al unității lor na
ționale reprezintă prejudicii 
și pun în pericol pacea și 
securitatea internațională. Re
glementarea, prin mijloace 
pașnice, a diferendelor dintre 
state constituie un principiu 
cardinal care trebuie sâ fie 
respectat.

10. obligația statelor de a se 
abține în relațiile lor interna
ționale de la orice fel de con
strîngere de ordin militar, 
politic, economic. sau de altă 
natură, de la amenințarea cu 
forța sau folosirea forței îm
potriva altui stat. Această în
datorire sacră nu va aduce 
atingere, în nici o împrejura
re și sub nici o formă, drep
tului inalienabil al fiecărui 
stat la apărarea individuală 
sau colectivă, conform art. 51 
din Carta O.N.U.

In interpretarea și aplicarea 
lor, aceste principii fundamen
tale ale dreptului internațio
nal sînt legate între ele și 
fiecare principiu trebuie in
terpretat în contextul celor
lalte principii. Ele trebuie 
să fie respectate riguros de 
către toate statele în relațiile 
lor reciproce și nici o violare 
a unuia dintre aceste principii 
nu ar putea fi justificată ni
ciodată și în nici o împreju
rare.

III. DECLARA 
HOTĂRÎREA LOR COMUNA:

de a colabora între ele și 
cu celelalte state pentru în
tărirea rolului Națiunilor U- 
nite în menținerea și consoli
darea păcii și securității inter
naționale, prin respectarea și 
punerea în aplicare a princi
piilor și realizarea scopurilor 
înscrise în Cartă, prin dez
voltarea cooperării între toa
te națiunile și promovarea și 
respectarea normelor dreptu
lui internațional în relațiile 
dintre state ;

de a aduce o contribuție 
continuă și activă la exami
narea și soluționarea tuturor 
problemelor internaționale, în 
interesul tuturor națiunilor, 
în vederea lichidării tuturor 
focarelor de tensiune, reduce
rii încordării și promovării 
destinderii internaționale, a 
consolidării păcii și securită
ții în lume ;

de a dezvolta relații de prie
tenie și colaborare cu toate 
statele, de a promova adop
tarea de măsuri efective de 
natură să întărească pe mai 
departe destinderea, pacea, în
crederea și cooperarea în 
lume, pentru a instaura 
un curs nou în viață 
internațională, care să înlă
ture forța și amenințarea cu 
forța din relațiile interstatale ;

de a acționa împreună, po
trivit necesităților, în vede
rea lichidării definitive a co
lonialismului și neocolonialis- 
mului, precum și a discrimi
nărilor rasiale și a politicii de 
apartheid și de a depune e- 
forturi în acordarea unui spri
jin politic, diplomatic, moral 
și material mai însemnat miș
cărilor de eliberare națională ;

de a acționa în comun, po
trivit necesităților, pentru 
promovarea progresului eco
nomic și social al tuturor ță
rilor, îndeosebi în țările în 
curs de dezvoltare, pentru a 
elimina decalajul dintre aces
tea și țările dezvoltate.

IV. în vederea aducerii la 
îndeplinire a prevederilor 
prezentei declarații, Republi
ca Socialistă România și Re
publica Liberia declară voința 
lor comună de a aprofunda 
și lărgi consultările dintre ele 
la toate nivelurile, prin folo
sirea căilor diplomatice obiș
nuite și prin schimburile de 
vizite și întîlnirile periodice 
ale reprezentanților lor.

întocmită la Monrovia, la 
4 martie 1974, în două exem
plare, în limbile română și 
engleză, ambele texte avînd 
valoare egală.

Republica Liberia,
Dr. WILLIAM R. TOLBERT jr. 
Președintele Republicii Liberia

ta Garbo in filmul An
na Christie — premi
eră pe țară.

21.50 Privighetoarea de aur.
22,15 24 de ore.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Cea din urmă zi; Re
publica : Micul și marele 
Klaus; PETRILA : Aici zori
le sînt din nou liniștite; LO- 
NEa — Minerul : Aladin și 
lampa fermecată; ANINOA- 
SA : Saltul; VULCAN : Sta
rea de asediu; LUPENI — 
Cultural: Operațiunea „Ato
mul marcat"; Muncitoresc: 
Ecoul de pe coastă; URI- 
CANI: Departe de Tippe
rary.
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