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Revenim cu ancheta pe șantierul
de la I. F. A „Vîscoza" Lupeni
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RESTANTELOR I

Vizita președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

in
După primirea călduroasă, 

cu toate onorurile, rezerva
tă președintelui Nicolae
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu. la sosirea In capi
tala Argentinei și după prime 
le convorbiri cu președintele 
Juan Domingo Peron, cu doam
na vicepreședinte Maria Estela 
Martinez de Peron — momen
te pline de semnificație, care 
au reliefat bunele relații e- 
xistente între cele două țâri, 
intre conducătorii lor — marți 
după-amiază, am fost martorii 
altor momente, care ne-au 
convins și mai mult de însem
nătatea deosebită pe care o 
acordă distinsele gazde vizitei 
înalților oaspeți 
profundul respect și
prețuire de care se bucură, 
în Argentina. șeful statului 
român.

Presa din Buonos Aires, re
ceptivă la marile momente pe 
care le trăiește țara, prin 
spațiul amplu dedicat vizitei 
in Argentina și. mai ales, prin 
sublinierea convorbirilor de 
substanța dintre cei doi pre
ședinți. a înțeles să aprecieze, 
de la bun început, această vi
zită ca un eveniment de în
semnătate 
două țări

români. 
aleasa

Argentina

O descindere recentă pe plat
forma noilor hale în construc
ție ale întreprinderii de fire 
artificiale „Vîscoza* din Lupeni 
ne-a îngăduit să constatăm că 
ritmul execuției, față de peri
oada începutului de an. a cres
cut în intensitate. Aceasta es
te. de fapt, și părerea șefului 
compartimentului plan — dez
voltare al beneficiarului, eco
nomistul Ludovic 
re ne-a declarat:

— In ianua- 
arie, cind sar
cina de plan 
valOricâ a fost 
deosdbit de mi
că. executantul 
Grupul de șan
tiere al T.C.H. 
Petroșani și-a 
îndeplinit obli
gațiile. Mai 
mult. Șantierul 
de construcții 
din Lupeni și 
șantierul de in
stalații din Pe
troșani au reu
șit în luna fe
bruarie cind sarcinile au cres
cut. să facă un salt apreciabil al 
valorilor realizate zilnic. Acest 
fapt ne îngăduie sâ apreciem 
că executantul acordă mai 
mult interes desfășurării sus
ținute a lucrărilor de investi
ții care condiționează intrarea 
la timp în funcțiune, la fine
le acestui an. a noilor capa
cități de producție ale între
prinderii noastre.

Pentru obiectivul de inves
tiții în cauza. Reutilarea I.F.A. 
„Vîscoza" Lupeni. există un 
grafic de execuție, elaborat de 
executant și acceptat de bene
ficiar. în al cărui cuprins se 
prevede eșalonarea lucrărilor 
corespunzătoare scopului — a- 
tingerea la vreme a stadiilor 
de execuție finale. Săptâmînal, 
î" comandament, beneficiarul 
și executantul își confruntă o- 
piniile în scopul punerii de

Venczel, ca-

acord a ritmurilor de execu
ție cu necesitățile. In același 
scop, la aceste întruniri este 
convocat periodic și proiectan
tul pentru a opera în proiect 
nepotrivirile ce apar sau. da
că nu participă. îi sînt avan
sate din timp observațiile ce
lor două părți. Unele lucrări 
cu caracteristici - tehnologice 
aparte — coșul de evacuare, 
de pildă — se vor executa în 
antrepriză de către întreprin

deri specializa
te 
du-se 
greutățile 
caro le-ar 
timpinat 
culantul 
cipal.

in scurta dis
cuție purtată 
cu tovarășul 
Cornel Vasian, 
coordonator al 
lucrărilor de 
construcții din 
partea șantie
rului Lupeni ni 
s-a relevat că 

se fac eforturi susținute în 
vederea accelerării ritmului de 
execuție la partea de construc
ții. Pentru că. așa cum am fă
cut cunoscut în precedenta 
noastră analiză. („Beneficiarul 
întinde două miini". construc
torul „întoarce spatele", din 
ziarul apărut în 19 ianuarie 
a.c.). din anul 1973 s-au trans
mis pentru acest an însemnate 
restanțe, a căror recuperare 
nu s-a realizat in primele două 
luni ale anului, dar care con
diționează în bună măsură lăr
girea frontului de lucru nece
sar începerii montajului de 
utilaje și care, mai ales în e- 
tapa actuală, afectează ritmul 
dc execuție al unui important 
volum de instalații.

— In ultima decadă a lunii

eliminîn- 
astfcl, 

pe 
fi în- 
exe- 

prin-

A. HOFFMAN
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istorică pentru cele 
și popoare.

Ambianța plăcută a acestor 
zile de sfîrșit de vară australă, 
frumusețea marelui oraș de 
pe Rio do I.a Plata — cu splen
didele sale „Avenidas" (bule
varde) și parcuri, cu clădiri și 
monumente de un rafinat gust 
artistic — dar. mai ales, oa
menii acestei metropole a A- 
mericii Latine, joviali, prie
tenoși și deosebit de ospitali
eri. fac ca vizita în Argentina 
prietenă să capete — dincolo 
de marea valoare a faptului 
politic — și o notă do „alegria", 
de bună dispoziție. Și de astâ- 
datâ am fost martorii unor 
manifestări sincere, deschise, 
de caldă afecțiune, din par
tea gazdelor, manifestări care 
și-au găsit. în bună măsură, 
explicația in originea comu
nă. în afinitățile de limbă și 
cultură alo popoarelor noastre, 
în faptul că românii și argen
tinienii — așa cum spunea, 
marți dimineața, președintele 
Nicolae Ceaușescu — sc cunosc 
dc demult, că de-a lungul 
toriei lor. și-au unit glasul 
apărarea celor mai nobile 
dealuri ale umanității.

Depunerea de coroane
Monumentul lui San Martin

Martinez de Peron în

Crescută și instruită in meseria pe care <> ii. .. ..„i ște - sirung&ria — la ateiieiui e- 
lectromecanic ai minei Lonea, tinăra Viorica Munteanu sc bucură acum de aprecieri una
nime la locul ei de muncă. Foto: I. LICIU

Noi capacități de producere 
a energiei pneumatice

O bună parte din lucrările executate în luna febru
arie de către constructorii și montorii lotului Petrila 
al T.C.M.M. au ca scop asigurarea capacităților viitoa
re, majorate, de producere a energiei pneumatice la 
minele beneficiare — Petrila și Livezeni. Așa sînt de 
pildă rețelele de apă industrială și lucrările de la T. D. 
nr. 7 de 6 kV (obiectivul se află in pragul recepției) 
care condiționează, în perspectivă, punerea în func
țiune a stației dc compresoare de la puțul 2 Est Pe
trila ca și lucrările de instalații, efectuate în paralel 
cu echipe specializate ale beneficiarului, pentru fina
lizarea montajului a două compresoare la stația simi
lară Livezeni est (la primul compresor L-100 a și 
început rodajul, la finele lui februarie).

Realizările obținute la aceste obiective ca și rezul
tatele pe ansamblu îngăduie colectivului lotului Petri
la al T.C.M.M. să raporteze depășirea planului valoric 
stabilit pentru luna februarie cu peste 100 000 lei.

is- 
în

la

— omagiu sensibil adus me
moriei veneratului erou al Ar
gentinei. „El Libertador" — 
cum i sc spune aici —, întîl- 
nirea plină do semnificații, dc 
la palatul Congresului Națio
nal, cu membri ai Parlamentu
lui, prezentarea corpului diplo
matic in salonul de recepție al 
marelui hotel .,Sheraton" (lio
tei ce se inîndrcșle de a fi 
găzduit pentru prima oară un 
șef dc stat1), precum și ban
chetul oferit dc președintele 
Peron și do doamna Maria 
Estela
onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu. cuvîntările cu re
zonanțe multiple, rostite cu a- 
t est prilej, de cei doi președinți
— iată alte momente, care în
tregesc și încheie, în mod 
strălucit, prima zi a vizitei in 
Argentina.

Fârâ a anticipa rezultatele 
finale ale acestei vizite, putem 
spune, dc pe acum, că ea mar
chează un moment de mare 
însemnătate în istoria raportu
rilor dintre țările și popoarele 
noastre, că ea deschide per
spective din cele mai favora
bile dezvoltării acestor relații 
pc multiple planuri.

La
români se îndreap-Oaspeții

tă apoi spre palatul Congre
sului Național, sediul Senatu
lui și Camerei Deputaților. 
De-a lungul marilor „Aveni- 
das“ Santa Fe și Cordoba, care, 
în aceste ore ale după-amiezii, 
cunosc o animație deosebită, 
solii poporului român sînt sa
lutați cu căldură de numeroși 
cetățeni ai capitalei argentini- 
ene.

Ne aflăm în fața monumen
talei clădiri a Congresului Na
țional. construită. în stil neo
clasic. la sfîrșitul secolului 
trecut. Aici își desfășoară ac
tivitatea cele două camere alo 
Parlamentului, se dezbat. în 
cadrul diferitelor comisii (eco-

Congresul Național
nomică. financiară, juridică, 
relații externe etc.), proiectele 
de legi ce sînt supuse aprobării 
Senatului și Camerei Deputa
tion

Viața parlamentară a Ar
gentinei are o veche tradiție, 
începuturile sale datînd din 
1812. Activitatea Congresului 
Național a fost, adeseori, în
treruptă. inclusiv între anii 
1954—1973, datorită unor lo
vituri de stat și unor perioa
de de incertitudine.

O dată cu victoria în alege
rile de anul trecut a Frontu
lui Justițialist de Eliberare, 
condus de președintele Juan 
Domingo Peron, Congresul Na
țional și-a reluat activitatea.

Dorința manifestată de con
ducerea Congresului Național, 
de parlamentarii argentinieni 
de a avea în mijlocul lor pe 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
pc tovarășa Elena Ceaușescu, 
este o dovadă in plus a înal
tei prețuiri de care se bucură, 
și in Argentina, șeful statului 
român, activitatea sa neobosi
tă pusă in slujba păcii, des
tinderii internaționale și co
laborării dintre națiuni.

La intrarea în clădirea Con
gresului Național, președintele 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu. însoțiți de 
tovarășii Ștefan Andrei și

(Continuare in pag. a 4-a)

Continuarea convorbirilor oficiale

DE ZIUA
FEMEII

Evidențiate 
în muncă

Marți, 5 martie a.c. la 
Exploatarea minieră Lu
peni. în schimbul II 
s-au semnalat cîteva a- 
varii mecanice care au 
influențat negativ des
fășurarea procesului de 
producție și, mai ales, 
respectarea graficelor 
de transport. Iată cite- 
va:

< La sectorul XII — 
transport s-a desfăcut 
vulcanizarea pe o porți
une de 10-15 cm a benzii 
colectoare nr. 4 (durata 
stagnării: o oră și 15 
minute);

La sectorul II, în 
stratul 15, la transpor
toarele cu raclete din 
direcționalele nr. 2 și 3 
s-au rupt lanțurile de 

Semnal!
acționare (durata stațio
nării: aproape 5 ore);

+ La sectorul IV, in 
abatajul frontal nr. 3 
est s-a defectat turbina- 
angrenaj a motorului 
de acționare al trans
portorului (staționare 
între ora 20 și 15 minute 
și începutul schimbului 
III).

Urmarea? Deși s-a 
produs în abataje, ava
riile semnalate au con
dus la pierderea a cel 
puțin 200 tone de cărbu
ne brut, cantitate ce nu 
s-a recepționat și deci 
nu s-a supus spălării...

Ce exprimă toate a- 
cestea? Fără îndoială e- 
le înseamnă că in cele 
două zile de la sfîrșit 
de săptămînă destinate 
reviziilor și reparațiilor, 
operațiile care compun 
aceste activități se e- 
fectuează de slabă cali
tate. atît la sectoare cit 
și în atelierul minei. Al
tă cauză nu poate expli
ca de ce marți în schim
bul ?T. după numai pa
tru schimburi de func
ționare a utilajelor res
pective s-au ivit defec
țiuni pe căile de trans
port a producției au 
fost puse piedici în mun
ca brigăzilor de abataje.

Iată un nou semnal 
ce-1 dorim interceptat 
de către factorii tehnici 
a căror menire este de 
a preîntîmpina aseme
nea situații !

șt. cAluț

In beneficiul populației

a

cooperativei meșteșugărești „Deservirea" din Lupeni

Atelierul dc plapumerie 
de la F.I.L. Petroșani a în
cheiat primele două luni a- 
le anului cu realizări și de
pășiri ale planului de pro
ducție. La aceste rezultate, 
un aport deosebit l-au avut 
muncitoarele din secțiile va
tă. confecții și tapițerie. 
Numai în luna februarie, de 
pildă, s-au depășit sarcini
le de producție cu 40 mii 
lei la secția vată și cu 20 
mii lei la secția tapițerie. 
Printre cele mai vrednice 
muncitoare ale atelierului 
amintim pe Alexandrina Vi- 
dican. Ioana Neagu, Tere
zia Tary, Leanca Popescu, 
Victoria Nicoară, Maria Bo- 
ianț, de la secția vată, Va
leria Ciupercă, Maria Boho- 
toș, Magdalena Szekci, sec
ția tapițerie. Alături de a- 
cestca s-au evidențiat în 
muncă și muncitoarele Ma
ria Marcu, Ionica Tudora- 
che, Elisabeta Sebeș, Ioana 
Trăistaru, Ana Ncbancea și 
altele de la secția confecții.

Miercuri dimineața, au con
tinuat convorbirile dintre pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Argentina, juan Do
mingo Peron, precum și Ma
ria Estela Martinez de Peron, 
vicepreședinte al Republicii 
Argentina.

Schimbul de vederi la nivel 
înalt româno-argentinian s-a 
desfășurat în spiritul dorinței 
reciproce de a promova pe 
planuri superioare colabora
rea dintre cele două țări și 
popoare, de a intensifica con
lucrarea lor în cadrul vieții 
internaționale. în interesul 
păcii și cooperării între nați
uni.

In continuare, la convorbi
rile oficiale dintre președinte
le Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Juan Domingo Pe
ron și vicepreședintele Maria

Marți seara, imediat după 
ceremonia conferirii înaltelor 
distincții, președintele Juan 
Domingo Peron și doamna 
Martinez de Peron au oferit, 
la reședința ..Olivos", un dineu 
în cinstea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o ambianță de

Ediție festivă

Estela Martinez de Peron au 
participat:

Din partea română — Ion 
Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior. Ștefan 
Andrei, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român. George Maco- 
vescu. ministrul afacerilor ex
terne. Nicolae Doicaru și Va
sile Pungan. consilieri ai pre
ședintelui Consiliului de Stat:

Din partea argentiniană — 
Benito Llambi. ministrul afa
cerilor interne. Alberto Vig
nes. ministrul relațiilor ex
terne și al cultelor. Antonio 
Benitez, ministrul de justiție, 
Angel Robledo, ministrul apă
rării. Jose Gelbard. ministrul 
economiei, Ricardo Otero, mi
nistrul muncii, Jorge Taiana, 
ministrul culturii și educați
ei, Jose Lopcz Rega, ministrul 
bunăstării sociale, precum și

comandanții șefi ai infanteri
ei, aviației și marinei, general 
Leandro Anaya, general de 
brigadă Hector Fautario și 
contraamiral Emilio Massera.

In acest cadru al convorbiri
lor, au fost abordate unele 
preocupări ale activității in
terne desfășurate în cele do
uă țări, s-au discutat proble
me concrete ale dezvoltării co
laborării româno-argentiniene, 
căile și modalitățile de lărgire 
și diversificare a relațiilor po
litice. economice, tehnico-ști- 
ințifice și culturale, precum 
și ale colaborării pe plan in
ternațional dintre cele două 
state pe baza înțelegerilor sta
bilite de președinții Nicolae 
Ceaușescu și Juan Domingo 
Peron.

Convorbirile româno-argen
tiniene s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie 
și înțelegere reciprocă.

caldă cordialitate, cei doi pre
ședinți au rostit toasturi.

In continuare. în cinstea 
oaspeților români, președinte
le Peron a oferit, la teatrul în 
aer liber din perimetrul reșe
dinței sale, un program speci
al de muzică și dansuri popu
lare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu a- 
preciază varietatea și frumu-

sețea folclorului argentinian, 
remareînd înalta măiestrie a 
grupului ..Voces Blancas1*, li
nul dintre cele mai reputate 
din întreg continentul latino- 
american, vigoarea dansurilor 
cu „bolas“ — temuta armă de 
vînătoare formată din bile le
gate la capătul unei frînghii.

Programul a fost răsplătit 
cu aplauze de asistență.

— In interesul informării ci
titorilor noștri, al populației în 
general, vă rugăm să ne vor
biți, tovarășe președinte, des
pre dezvoltarea, extinderea ce 
o va lua cooperativa „Deservi
rea" in acest an.

— In mod firesc, cooperati
va meșteșugărească trebuie să 
se dezvolte din an in an, 
înființarea de noi secții, 
diversificarea serviciilor 
tre populație, cit și prin 
ficarea și atragerea unui 
măr mai mare de cooperatori. 
Amintesc cîteva din secțiile 
ce vor lua ființă în anul aces
ta. Este vorba de o unitate ra- 
me-geamuri la Uricani. alta 
de închiriat obiecte turistice 
la Lupeni. Tot la Uricani vom 
înființa o secție de blănârie- 
cojocărie. De asemenea, pen
tru a crea secții puternice, am 
hotărît să comasăm cîteva din 
Vulcan și Lupeni. Astfel se 
vor uni secțiile de bobinaj- 
mecanică fină și va rămine ti
na singură la Lupeni. La Vul
can va rămine secția de repa
rații auto. La fel vom proceda

prin 
prin 
că- 
cali-
nu-

e

cu unitatea de tricotaje meca
nice.

— Și aceasta tot la Lupeni ?
— Da.
— Am observat că in ceea 

ce privește Vulcanul, nu prea 
este avantajat anul acesta. De 
ce? Credem că cel pufin o uni
tate din acestea comasate ar 
putea ființa și în Vulcan.

— Știți, acolo nu avem spa
țiu (chiar așa să fie ? ? — n.n.)

— In legătură cu munca la 
domiciliu, ce ne puteli spune?

— Vom extinde acest gen 
de muncă în sensul ca un nu
măr mai mare de oameni să 
lucreze acasă. Este vorba aici 
de confecții, tricotaje și arti
zanat.

— In acest- an va beneiicia 
populafia de servicii la domici
liu?

— Pînâ la 30 august ne-am 
propus să înființăm o secție 
de prestări de servicii la do
miciliu, pentru activitățile de 
spălat și călcat rufe, curățenie 
in apartamente. îngrijirea co
piilor.

— la ce formulă organizato
rică v-afi gindit pentru această 
seefie?

— încă nu am definitivat 
organizatoric problema. Deo
camdată facem sondaje pen
tru a cunoaște cerințele popu
lației. iar în funcție de aceste 
cerințe vom angaja femei. In- 
ființind o asemenea secție, di
versificăm mult gama servici
ilor prestate de cooperativa 
noastră.

— Referitor la creșterea nu
mărului de cooperatori...

— Ca și in anii trecuți. vom 
școlariza numărul necesar 
pentru diverse meserii și vom 
coopta noi membri cooperatori

In cinstea zilei femeii, co
lectivul de redacție al gaze
tei de perete de la Prcpara- 
ția Coroești, in colaborare 
cu comisia de femei a edi
tat o ediție festivă dedicată 
acestei sărbători. Ediția cu
prinde un grupaj de artico
le care evidențiază harnice
le preparatoare, ce consti
tuie o treime din persona
lul unității. Printre tova
rășele de muncă elogiate la 
gazeta de perete Se află la 
loc de cinste Elvira Ficior, 
Paulina Ciocazan, Erica 
Herberth, Rodica Uhren, 
Rozalia Wapke, Piroșka Vol- 
csics, Florica Nicolae, Livia 
Lupan, Cornelia Nagy, E- 
lena Crăciunescu, Catalina 
Șoo, Hcdviga Chiaburii, A-
(Continuare in pag. a 3-a)

Toastul președintelui
Juan Domingo Peron
Domnilor,

Vă rog să ridicați paharul, împreună cu 
mine, în onoarea acestor buni prieteni ca
re ne vizitează. Le dorim, totodată, succes 
deplin pe calea realizării tuturor țelurilor 
în lupta in care sint angajați pentru feri
cirea poporului român și măreția patriei 
lor.

Acestea sint obiective pe care le cunoaș
tem foarte bine și noi înșine, care luptăm 
pentru transpunerea lor in viață.

Prilejul fericit de astăzi, care ne umple 
inimile de bucurie, va contribui, fără în
doială, la stringerea solidarității și prie
teniei dintre noi, obiective ce sint comune 
tuturor țărilor în curs de dezvoltare.

De aceea, vă rog să ridicăm acest pa
har in cinstea scumpilor noștri oaspeți ! 
(APLAUZE).
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I
I
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îndivid colectivitate
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I
I

Toastul președintelui

Doamnelor și domnilor,

Aș dori să exprim satisfacția noastră 
că ne aflăm, în seara aceasta, împreună 
cu prietenul nostru, președintele Peron, 
cu doamna Peron, împreună cu dumnea
voastră, că putem, în vizita pe care o fa
cem in Argentina, să continuăm convor
birile începute în România, care s-au do
vedit destul de rodnice, să cunoaștem u- 
nele preocupări ale poporului dumnea
voastră pe calea dezvoltării economico- 
sociale.

Desigur că toate popoarele, și mai cu 
seamă cele care se înglobează in așa-zisa 
lume a treia, sau țări in curs de dezvol
tare, luptă, de fapt, pentru a deveni stă- 
pine pe bogățiile proprii, pentru a le fo-

(Continuare in pag. a 4-a)(Continuare in pag. a 3-a)

EXCURSIE
LA BUDAPESTA

Agenția B.T.T. Pe
troșani organizează, in 
data de 25 aprilie a.c., 
o excursie de o zi la 
Budapesta, cu trenul. 
Costul excursiei este 
de 180 lei. la care se 
adaugă 250 lei, bani de 
schimb. înscrierii» se 
fac pînă la data de 20 
martie, 
B.T.T. din

matică juridică. pri
vind „Disciplina so
cialistă a muncii; răs
punderea disciplinară 
și materială", prezen
tată de procurorul Mi
hai Ștefănescu. Acest 
dialog juridic, discuți
ile purtate cu minerii 
fac parte din progra
mul de popularizare in 
rindu] maselor a legi
lor țării noastre, de cu
noaștere a acestora de 
către toți oamenii 
muncii.

IN PREMIERA

VASILE AVARVAREI : „Nu poți fi un bun miner fără să fi și 
un bun gospodar"

In cadrul rubricii FEMEIA, TOVARAȘA NOASTRĂ DE VIAȚA, 
trei reportaje : „Mamele mult îndrăgite", „Fata de la T.T.R." 
și „Cunoscute și stimate".

De ce sâ fiți „uscăturile" societății cind puteți fi „coroana" 
ei ?

I

I

la agenția 
Petroșani.

DIALOG JURIDIC

sala de a- 
Vulcan,

Marți, în 
pel a minei 
înaintea intrării în 
schimbul II, mai multe 
sute de mineri au' au
diat o expunere cu te-

Din inițiativa comi
tetului U.T.C. al minei 
Petrila a luat ființă o 
brigadă artistică de a- 
gitație. Interpreții Su- 
sana Hedeșan, Rodica 
Crăciun, Traian Chel- 
ba, Ghizela Vintze și 
Gheorghe Diciu, instru- 
iți de Vasile Biter, au 

1 pregătit un program

intitulat -De ziua ta“ 
dedicat sărbătoririi zi
lei dc 8 Martie.

Premiera acestui pro
gram va avea loc sîm- 
bătă seara la sala de 
sport din Petrila, unde 
s-a organizat o fru
moasă întrunire tovă
rășească dedicată fe
meilor.

GALĂ de filme

La E.M. Petrila, sub 
îndrumarea comisiei 
de propagandă a comi
tetului- de partid s-a 
organizat, în zilele de 
5 și 6 martie a.c., o ga 
lă de filme sub gene
ricul: „Apărarea pa
triei, datorie sfîntă a 
fiecărui cetățean al Re-

CENACLUL LITERAR 
„MEȘTERUL MANOLE"

cenaclul Hterar 
va a- 
la re-

Duminică, la ora 10, 
..Meșterul Manole" din Petroșani 
vea o nouă ședință de lucru — 
dacția ziarului nostru. La ordinea de zi 
vor fi dezbătute măsuri organizatorice, 
determinate de preluarea cenaclului de 
către redacție, și participarea la festiva- 
lul-concurs de muzică ușoară șl poezie 
„Cîntecul adincului“. Sint invitați să 
participe toți cei care scriu poezie, proză, 
teatru etc.

Socialiste 
Proiecțiile

publicii 
România", 
au fost urmărite cu viu 
interes de peste 2 500 
salariați, la intrarea în 
schimburile de lucru.

CURS DE PROGRA
MARE A CALCULA

TOARELOR

La Liceul de cultu
ră generală din Petro
șani s-a desfășurat 
prima oră din cadrul 
cursului „Programa
rea calculatoarelor e- 
lectronice", inițiat la 
propunerea lectorului 
universitar ing. Ion 
Miriță de la Institutul 
de mine Petroșani. 
Cursul se adresează 
tuturor elevilor liceu
lui care au și par
ticipat intr-un nu
măr mare la prima 
prelegere.

ȘEDINȚA 
DE ANALIZA

Conducerea Clubu
lui sportiv „Jiul" a a- 
nalizat, marți, compor
tarea echipei divizio
nare A în partida i- 
naugurală de la Craio
va. Cu acest prilej s-au 
stabilit și unele mă
suri concrete vlzind 
concepția tactică de 
joc a lotului in viitoa
rele partide din cam
pionat, făcîndu-se tot
odată demersurile ne
cesare pentru comple
tarea unor posturi- 
cheie din echipă, care 
la această oră se află 
sub semnul incertitu
dinii.
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Vasile Avarvarei :

„Nu poți fi 
un bun minor

p u u v r 

raia sa n
si un 

bun gospodar"
In codrul rubricii noostre de 

informații, om anunțat cu ci
teva zile in urmă, desfășuro- 
rec unui schimb de experiență 
orgonizat în abatajul cameră 
ol brigăzii lui Vasile Avarvarei, 
din sectorul I ol minei Petrila. 
Au venit aici, in abatajul lui 
Avarvarei șefi de brigadă din 
„camere", ingineri, maiștri, ac
tiviști de sindicat. Au fost mar
torii nașterii unei valoroase i- 
nițiative gospodărești.

L-am întrebat pe Avarvarei. 
despre ce inițiativă este vorba? 
Și, dornic să i se alăture cit 
moi mulți mineri, mi-a spus :

- Ceea ce fac eu cu oamenii 
din brigadă nu este altceva 
decit păstrarea ordinei pe căile 
de acces din imediata apropi
ere a locului de muncă, in a- 

Decizie ail-hnc
Hei I Stai amice, citeva cuvinte
Să schimb cu mătăluță, să-ți explic 
C-ar fi cu mult mai bine și cuminte 
Să te oprești și pe la noi. un pic...

Că te văd zilnic, de cu dimineață 
Și după-amiaza iar te văd, mereu, 
Cum treci prin fota frizeriei „ață** 
Și-mi cade, zău. omice-atit de greu

Cind tu, și cei ca tine, ați „decis**
(Și chiar se vede treaba, v-ați propus !)
Să faceți ca să credem că... precis 
O meserie ca a noastră a apus...

Io, stai amice !, că am hotărit 
De data asta să v-aștept afară 
Că-n frizerie dacă stau îmi e urit...
Mai bine fac, cu voi. o...... muncă voluntară"!

batoj, utilizarea și păstrarea 
întregului echipament de care 
răspundem. Și nu-i puțin oproa- 
pe 180 mii lei. La început a 
fost mai greu. Pînă s-au învățat 
oamenii. Acuma...

în abataj, in subteran se cair. 
spune : pămîntul „le înghite". 
Și-s obiecte de valoare. Dcr 
de ce să le înghită ? Din păca
te mai „scapă" in cărbune, se 
moi „uită" sub prăbușiri ba o 
sapă, ba o cheie. Uneori 
chior piese și unelte scumpe 
ajung pînă Io preparație. Du
pă mine, neorinduiala și lipsa 
de grijă sint de vină. De plă
tit le plătește intreago briga
dă. Dar, a nu luo o otitudine 
hotărită împotriva dezordinii, a 
neglijenței față de fiecare caz 
inseomnă a fi de acord cu el 

De ce să se piardă unelte bu
ne de lucru ? De ce să oăgu- 
bească brigada cind răspun
derea privește un schimb, uit 
om, un anume rinovat ? Noi 
am avut și un caz. Am dat o 
lecție cu el atunci la început. 
Minerului Costicâ Hărăbor - 
un om oltfel harnic — i-am dat 
să ducă la ascuțit două joa- 
găre. Le-o luat și ce-a făcut, 
ce n-a făcut, dor joagărele au 
dispărut. L-am obligat să le 
cumpere și să le aducă in a- 
bataj. N-a avut încotro. Le-o 
adus. Apoi l-am discutat cu 
brigada. A fost o lecție bună. 
Oamenii au înțeles că răspund 
fiecare pentru tot ce avem in 
abataj, pentru fiecare șurub sau 
sculă... Și asta se vede. Aș zi
ce că este in folosul tuturor și 

in spiritul eticii muncii și echi
tății socialiste.

Am cerut și părerea șefului 
sectorului, subinginerul Brutus 
Bura :

- Eu consider că șeful de 
brigadă trebuie să fie gestio
narul de drept și de fapt al tu
turor bunurilor de la locul de 
muncă. Inventarul acestor bu
nuri, așa cum a apreciat brigo. 
dierul, reprezintă adevărate va
lori. E vorba de scule și mașini 
care trebuie <ă lie in periectă 
stare ca să poară fi utilizate cu 
maximum de eficiență. Din 
păcate, unele din aceste unel
te, mașini și aparate sint scoa
se din funcțiune prematur, pen
tru că nu sint folosite corect 
ori nu sint îngrijite și păstra
te cu grijă, cu răspundere. In 
sensul acesta, al concretizării 
in brigadă, a răspunderii pen
tru păstrarea echipamentului 
abatajului, al dezvoltării la fie
care om a grijii față de unel
tele care-i ușurează munca, du
pă părerea mea, socotesc că 
Avarvarei este intr-adevăr ini
țiatorul unei acțiuni care merită 
atenție și apreciere.

în activitatea brigăzii lui A- 
\/brvarei, inițiativa se traduce 
consecvent în viață. Brigadierul 
este recunoscut ca „gestiona
rul** întregului echipament din 
dotarea abatajului. El este cel 
care, analizind argumentele o- 
duse de membrii brigăzii, iși 
spune ultimul cuvint asupro u- 
neltelor, mașinilor de lucru și a 
unor materiale necesare in 
munca brigăzii. Și tot el le 
scoate de la magazie, tot el a- 
sigură, printr-o ordine desăvir- 
șită, utilizarea rațională și păs
trarea întregului inventar. Intre 
schimburi se aplică principiul 

„predat-primlt" iar in codru! 
schimbului, fiecare om răspunde 
de unealta sou mașina între
buințată, de întreținerea, 
pastrarea și predarea ei. Fie
care unealtă iși ore locul ei 
in abataj. Cine strică sau pier
de ceva, il privește. Concreti
zarea in acest mod a obliga
țiilor față de utilaje șl unelte 
sporește răspunderea oamenilor, 
preintîmpină înstrăinarea sau 
pierderea lor (evident este vor
ba de inventarul mărunt), am
plifică preocupările pentru bu
na lor folosire și păstrare.

- Exemplul de ordine, de bu
nă gospodărire, intr-un cuvint 
de grijă față de avutul obștesc 
din brigada lui Vasile Avarva
rei, cu efectele lui pozitive a- 
supra duratei de funcționare a 
dotației abatajului și asupra 
randamentului muncii, se în
scrie intr-adevăr in coordonatele 
unei valoroase inițiative, ne 
spunea tovarășul Petru lacob, 
președintele comitetului sindica
tului. Ne propunem s-o extin
dem, intr-o primă fază, la toate 
locurile de muncă ale sectorului 
I, acolo unde ea s-a născut, 
apoi și la celelalte sectoare. 
Dorim în final să ajungem ca 
fiecare utilaj să aibă un „stă- 
pîn" concret. în acest scop vom 
folosi adunările grupelor sin
dicale, emisiunile stației de 
radioamplificare, agitația vizu
ală. Cu alte cuvinte, ii vom fa
ce o largă popularitate, astfel 
incit ea să fie cunoscută și în
sușită de toate formațiile de 
lucru ale minei. Și, nouă ni se 
pare că ințiativa lui Avarvarei 
e un lucru bun, născut din răs
pundere.

Toma ȚAȚARCA

FEMEIA
U-vcuțci

Mamele 
mult îndrăgite

O „momd" harnică și Iubi
toare este așteptată in fieca
re zi cu nerăbdare de micuții 
creșei din Vulcan. Ea se nu
mește rind pe rind, cind În
vățătoarea LAURA BARBU, 
cind casnica EDITH DOLIN- 
GER, cind pensionarele BER
TA CO ST AC HE șl IRINA 
JOLDOS. Mai exact, este vor
ba de citeva femei care ac
tivează cu o nemăsurată pa
siune in comisia de sprijin de 
pe lingă noua creșă din loca
litate.

Comisia, reorganizată la în
ceputul anului 1973, se 'în
trunește zilnic. Atit copiii cil 
și personalul creșei s-au o- 
bișnuit s-o vadă in fiecare zi 
trebăluind, pe Irina Joldos, 
cunosc bine întrebările Laurei 
Barbu, președinta comisiei: 
„Mașina de spălat merge ? 
Priza aceea s-a reparat ?■ Ce 
meniu se pregătește azi?..."

Intre cele patru mame adop
tive și copii s-au legat traini
ce prietenii. Căci ele știu să 
treacă de la munca pasionată, 
din sullel, la jocul cu cei 
mici. Și apoi, cine știe 
să meșterească mai bine 
decit ele jucării atit de 
diverse sau să coasă șorjule- 
le, bonele și cile .și mai cile 
alte lucruri pline de fante
zie ? Pentru că, cele patru sint 
deosebit de darnice : pe lingă 
nenumăratele jucării confecți
onate, cu care au dotat creșa, 
au migălit, insăilind cu acul 
toată dragostea lor pentru 
vlăstarele de a căror creștere 
se îngrijesc.

Membrele comisiei de spri
jin, au fiecare familie, copii. 
In plus președinta, 'învățătoa
rea Laura Barbu mai „are" la 
școală și alfi copii. Și totuși, 
timpul lor liber și-l petrec la 
creșă, unde muncesc din ini
mă. ca-n propria lor casă. Co
piii creșei din Vulcan, se 
bucură de toată grija și dra
gostea lor. Așa s-au fă

cut membrele comisiei cu
noscute șl iubite de co
pii, care le așteaptă zilnic, 
cu nerăbdare, ca pe niște zine 
bune din povești.

Ionica FIERARU

Viitoarele mescriașe care vor completa vigurosul colectiv 
al muncii de mîine.

în instantaneu, frezoarclc ucenice Aurelia Ionică, Roza
lia Szeltal și Lucia Pătruț in atclierul-școală al I.U.M. Pe
troșani. foto : Ion LEONARD

Fala de la T. T. R.
O tinără fată, Suzana Condo

iu, a îmbrățișat profesia de e- 
lectromecanic, demonstrind în
că o dată că orice femeie tre
buie și poate să-și depășească 
sentimentul de inferioritate in 
munca ce o depune și care pînă 
mai ieri era considerată numai 
pentru bărbați. După absolvirea 
școlii postliceale de telecomuni
cații feroviare a fost repartizată la 
Districtul T.T.R. Petroșani. Aici a 
„susținut" examenul dificil al con
fruntării cunoștințelor cîștigate in 
anii de școală cu cerințele pro
ducției și tot aici a făcut primii 
pași ai integrării în marea colec
tivitate a lucrătorilor feroviari.

Aceasta a fost, după cum ea 
însăși a apreciat, „perioada de 
acomodare cu instalațiile, cu co
legii de muncă". Chiar din prime
le zile ale activității sale practice, 
tinăra electromecanică a căutat 
ca adoptarea sa la exigențele 
muncii de ceferist să se producă 
fără nici un rabat la calitate, nici 
in procesul muncii și nici în cel 
educativ.

— A munci în domeniul tele
comunicațiilor feroviare - spune 
Suzana Condoiu —.este frumos 
și interesant, dar trebuie să 
cauți în permanență să cunoști 
toate instalațiile cît mai bine, 
să-ți faci datoria conștiincios. 
Numai așa poți fi de folos co
lectivității.

Cind vorbește despre participa
rea sa efectivă la remedierea 

unor deranjamente survenite la 
instalații, cum ar fi intervenite 
la cablul interurban sau in cen
trala telefonică, simți din cuvin
tele ei o mindrie deosebită. Dar 
nu numai remedierea deranja
mentelor o preocupă pe utecis- 
ta Suzana Condoiu. Una din sar
cinile ei primordiale este întreți
nerea selectoarelor de grupă, de 
linie, o preselectorului, o telefoa
nelor automate din întregul com
plex C.F.R. Petroșani. „Oricine 
practică această meserie — spu
ne ea - trebuie să simtă pulsul 
instalațiilor așa cum iși simte i- 
nima**. Prin responsabilitatea ce 
o dovedește față de sarcinile ce-i 
sînt încredințate, prin competen
tă și atașament față de colec
tiv, Suzana Condoiu demonstrea
ză, zi de zi, că nu numai unul 
sou altul dintre salariații Distric
tului T.T.R. din cadrul comple
xului C.F.R. Petroșani trebuie 
să-și facă datoria, ci toți, abso
lut toți, indiferent de funcție și 
virstă, căci numai muncind con
știincios se poate trăi cu adevă
rat.

...Utecista Suzana Condoiu es
te un temperament al omului a- 
nume plămădit să fie mereu in 
acțiune și niciodată automulțu- 
mit de ceea ce a realizat. Pen
tru a urca tot mai sus pe scara 
împlinirii ca om și cetățean e 
nevoie în permanență de apro
fundarea cunoștințelor profesio
nale, de îmbogățire continuă 
a orizontului ideologic. Acestui 
deziderat S. Condoiu ii consacră

Cind spunem „Valea Jiului" 
simțim, implicit, rezonanța u- 
nei tradiții care există incă 
ue la geneza ei: MUNCA. Cind 
rostim aceste cuvinte putem 
la fel de bine, să zicem „Va
lea Muncii", .Valea Hărnici
ei". „Șantierul Transformări
lor", ..Valea Luminii"... și ori- 
cite sinonime am căuta, și am 
găsi, ar avea pe certificatul 
lor de naștere aceeași semnă
tură: MUNCA.

Sin tem zilnic martorii u- 
nor adevărate acte de eroism, 
le trăim și le auzim in mare
lui acord al simfoniei mun
cii. Trepidațiile care vin din 
adincuri sint ritmurile muncii. 
Zumzetul care se poate auzi 
de pe culmile Paringului. este 
al muncit Pretutindeni Valea 
noastră înseamnă MUNCĂ. 
Oameni care au îndrăgit mun
ca, au venit aici de Pe mei ea- 
crile lui Ștefan, din Tara Oa
șului și din Țara Moților, din 
Cetatea Băniei și din Lunca 
Dunării. Ii inlîlnești pe sche
le și in adincul muntelui, pe 
toți Ta braț cu munca.

— i e toți?...
...Cu voia dumneavoastră 

vom face o mică digresiune 
care, de fapt, este motivul rin- 
durilor Ce urmează. O digre
siune pe care, cu păreri de 
rău. o inseTăm in coloanele 
ziarului...

De ce să fiți „uscăturile*' societății 
cind puteți fi „coroana** ei ?

Este vorba despre acest 
trunchi viguros al Văii noastre 
care este tineretul și care in
că, pe ici-colo, este segmentat 
de uscături — o racilă a lem
nului sănătos! Aspectul dezo
lant al unor ..fețe" peste care 
n-a crescut nimic altceva de
al plete — ce vor să amin
tească de... modernism și țin 
sub ele, fumegind, superlon- 
guri — le intilnim zilnic, prin 
localuri sau mai ales, pe stra
dă. Și, poate niciodată la mi
nă. in ateliere, pe șantier, la 
bibliotecă sau la teatru.

Tineri, cu aere de pensio
nari, care nu fac nimic altce- 
va decit așteaptă să... le creas
că părul șj, ca să nu facă de
geaba umbră pămintului, ies 
ziua la „întunericul" barului, 
iar seara bat strada. Și cam a- 
tit. Asta le e ..ocupația". Să 
mișune ca liliecii pe întuneric.

Oare pămîntul acestei Văi, 
pe a cărei frontispiciu scrie 
MUNCA mai suportă pașii a

cestor „fluieră-vint", acestor 
„vlăstare" de trîndăvie, a a- 
cestor „forțe" de tocat frunze 
la cîini, cînd semenii lor — a- 
devărații oameni — pun umă
rul la clădirea adevăratei vieți.

„A nu face nimic este calea spre a nu fi nimic“
(Din proverbele lumii)

la făurirea valorilor materia
le și spirituale ale societății? ! 
Oare, voi, Ion Hătncanu și Ion 
Humeniuc, cu viză de flotant 
in... Capitală, care vă plimbați 
de citeva zile prin Petroșani 
credeați că aici umblă clinii 
cu colaci in coadă? Sau n-â(i 
văzut tineri muncind? La noi 
sint mulți. Și sint harnici, cin
stiți. Cînd credeți că veți li 
apți de muncă? La bătrînețe? 
Bănuiți cumva, tinerelor Lenu-

ța Oprea (din Vulcan) și Emi
lia Moldovan (din Lonea) că 
la 18 și, respectiv, 1G ani pro
fesia... „fără" vă face cinste? 
De ce vă irosiți timpul în com
pania unor tineri tot...... fără" 

ocupație? Credeți că, într-ade- 
văr, nu e „nimic rău" în fap
tul că vă „ține" mămica? Nu 
priviți, sau nu vreți să priviți 
puțin — măcar cit de puțin — 
la ceea ce vă rezervă viitorul? 

încercăm să pătrundem în 
gîndurile acestor tineri pentru 
care munca e ca o molimă de 
care se feresc cu o precaută 
și nebănuită abilitate. In „con
cepția" lor atit de îngustă des
pre viață, lotul se limitează 

la două cafele, un „Campary" 
și o birfă, zisă „șuetă", în aro
ma unui Kent. încercăm să ne 
ocupăm de gîndurile pe care 
„ei" nu le au pentru că nu fac 
eforturi nici măcar să gîndcas- 

că. Normal (!) din moment ce 
gîndesc alții pentru ei, din 
moment ce li se asigură „tai
nul" zilnic ca să poată sta în 
bar pînă la anestezia rațiunii, 
sfidîndu-i pe cei care muncesc 
cinstit și se bucură din plin 
de soare, de viață. Dacă nici 
meseria de strungar pe care o 
ai, tinere ion Bbyte (Petroșani 
str. Unirii) nu-ți convine și 
preferi „rația" furată — aces

ta e cuvîntul — pensionarului 
tău tată, dacă nici la cei 20 de 
ani pe care-i ai, tinere Poli- 
from Popescu (din Lonea), 
n-ai chef de lucru, unde vă 
cheltuiți atunci energia tine
rească? De ce trebuie să facem 
cunoștință cu voi în asemenea 
postură de „paraziți" și nu, 
undeva, la un Ioc de muncă, 
unde semenii voștri să Se mîn- 
drească cu calitățile și virtu
țile voastre ? ! De ce, tinere 
Ion Lup, la cei 21 de ani nu 
ai cel mai elementar respect 
față de mama ta care munceș
te la I.M.P. și de la care „ciu
pești" zilnic pentru cafeluța 
și coniacul de la bar? Ce se 
ascundea oare sub pletele pe 
care le purtai, țanțoș sfidin- 
du-i pe cei din jur? Nu vă gîn- 
diți oare că odată, cindva veți 
fi părinți la rîndul vostru? Că 
odraslelor voastre — dacă so
cietății nu vreți — va trebui 
să le dați explicații... pentru 

că... ați ținut ani în șir umbră 
pămintului?

Acum fugiți cu bună știin
ță de răspundere, dar pînă un
de și pînă cind ?! Oamenii 
demni și cinstiți, fiți siguri, vă 
sfidează. „Fețele" voastre, pe 
stradă, repugnă — ele nu au 
ce căuta in tradiționala Vale 
a Muncii. Aici, la noi în Vale, 
se muncește nu se „filozofea
ză" la „ciupeala" de mîine. A- 
devărații oameni gîndesc și 
muncesc, muncesc și gîndesc. 
In fața lor nu sînteți nici 
zmei, nici paralei ci... o biată 
ceapă degerată. Am dori sin
cer să scriem despre voi cu
vinte de laudă. Marea familie 
a muncii vă cheamă să puneți 
umărul pe măsura tinereții 
voastre, să trăiți intens, să pu
teți visa și materializa visele. 
Va veni, Inevitabilă, zitla în 
care vă veți întreba „ce-am 
făcut pînă acum?" Răspunsul? 
Puncte de suspensie. Și cu 
„puncte de suspensie" nu se 
poate trăi. nu poți fi socotit 
om cinstit. Vă vrem mlădițe 
vii. viguroase, nu uscături. Și 
.nu v-am cere acest lucru in 
numele opiniei publice, al vi
itorului vostru — dacă n-am 
avea certitudinea că fiecare 
dintre voi poate fi mîine un 
om demn al Văii noastre.

Ion LICIU 

toată energia, voința și pricepe
rea.

Ing. Rodica ARDELEANU 
Revizia de vagoane C.F.R. 

Petroșani

Cunoscute
și

stimate
Cine nu ic cunoaște 

pe telefonistele Eva Ba
dea, Aurelia Szabo, Ma
ria Ghidan și Eugenia 
Dincă de la Oficiul 
P.T.T.R. Lupeni? Dar pe 
Ana Buha de la distri
buirea presei. Ana Vi- 
șan de la colete. pe fac- 
torițele Viorica Szatma- 
ri, Maria Soltner și pe 
funcționarele de la ghi
șeele poștale Elena Le
bădă, Marta Peter și Ma
ria Kravecz? Pe toate a- 
ceste salariate le carac
terizează solicitudinea 
în relațiile cu publicul 
larg. Puțini știu însă că 
aceste salariate ale O- 
ficiului P.T.T.R. Lupeni, 
împreună cu tovarășii 
lor de muncă, aduc o 
contribuție obștească 
meritorie la întreținerea 
ordinei și curățeniei in 
„orășelul copiilor" din 
localitate. Le-am văzut 
adesea la muncă patrio
tică, la ghișeto. ori cu 
tolba plină, distribuind 
corespondența sau am a- 
uzit bine cunoscutul glas 
de la celălalt capăt al 
firului anunțind: „Aveți 
legătura..."

Așa s-au făcut cunos
cute și apreciate femei
le salariate de la Oficiu! 
P.T.T.R. Lupeni. Așa 
sînt în continuare: pli 
ne de solicitudine în re
lațiile de serviciu și ac
tive in acțiunile de in
teres obștesc.

a
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Din activitatea consiliilor

îndrumată și controlată per
manent de organele și orga
nizațiile de partid, activitatea 
de primire in audiente și de 
soluționare a sesizărilor și 
propunerilor oamenilor mun
cii a cunoscut in ultimul timp 
tot mai multă operativitate și 
eficiență. A crescut ca urma
re încrederea cetățenilor In 
capacitatea organelor dc 
partid și de stat de a rezolva 
problemele economice și soci
ale ridicate de ei, dc a da via
ță propunerilor valoroase pc 
care le fac.

Analizind fiecare caz 
parte și acordind întreaga a- 
tenție depistării cauzelor care 
generează fenomenele negati
ve sesizate in scrisorile și re- 
clamațiile cetățenilor, organe
le de partid și de stat din mu
nicipiu §-au preocupat cu a- 
tenție sporită și de înlătura
rea lor.

In anul 1973 s-au adresat or
ganelor din municipiu inves
tite cu dreptul de soluționare 
a scrisorilor și primirea in a- 
udiențe. un număr de 14 179 
cetățeni. Numai la comitetele 
municipal și orășenești dc 
partid, la consiliile populare, 
au sosit un număr de 619 scri
sori, iar 8 957 cetățeni au fost 
primiți în audiență. Conținu
tul lor scoate in evidență nu 
numai lipsuri și deficiențe 
semnalate în anumite locuri 
de munca, ci reliefează și aria 
vastă a preocupărilor cetățe
nești, exprima dorința oame
nilor de a contribui la soluți
onarea celor mai diferite pro
bleme dc interes obștesc. Mul
te probleme ridicate de cetă
țeni sînt de interes personal. 
Așa de exemplu din cele 8 957 
audiente, 2 742 s-au referit la 
soV'itâri de serviciu 
femei și un număr 
pentru bărbați. Din 
cererilor adresate organelor a- 
mintite. 2 286 se referă la spa
țiul locativ, iar 1 026 au fost 
solicitări pentru obținerea bu
teliilor de aragaz.

Grija pentru soluționarea 
problemelor ridicate de cetă
țeni este ilustrată in mod gră
itor de rezolvarea favorabilă 
a unui număr de 1 778 cereri 
de serviciu. 1 663 pentru spa
țiul locativ și 573 pentru ara- 
gaze. Pentru creșterea numă
rului de femei încadrate în 
procesul de producție au fost 
create în cursul anului trecut 
200 locuri de muncă noi 
secția de țesut covoare in 
rașul Vulcan. 50 de locuri 
orașul Lupeni și 30 locuri 
orașul Petrila.

pentru 
restrîns 
totalul

Vasile COCHECI. 
activist de partid

(Urmare din pag. 1)

Răspundem celor ce ne scriu
<> ION JIANU, Uricani. 

Propunerea de a’ se vinde 
bilete de 1 leu pe distanța 
Uricani oraș — Uricani mi
nă, pentru autobuzul de Pe
troșani nu poate fi însușită. 
In Uricani distanța pe tra
seul oraș — mină nu este a- 
celași lucru cu „Aeroport — 
Petroșani" (mai exact Aero
port — Piața Victoriei). Da
că s-ar accepta propunerea 
dv„ autobuzul Uricani — pe
troșani s-ar aglomera cu pa
sageri care ar călători nu
mai pină la mină, in detri
mentul călătorilor pentru

Acum, importantă este lichidarea restanțelor !
(Urmare din pag. 1) 

februarie, ne-a spus interlocu
torul. am mărit electivele pre
zente aici cu trei formații de 
lucru.

Și dacă în luna februarie 
s-a putut recupera foarte pu
țin din restanță, in luna urmă
toare acest proces se va in
tensifica. Am mărit și vom 
continua să îmbogățim in con
tinuare parcul de utilaje grele, 
necesare montajului elemente
lor prefabricate. Deservirea 
formațiilor de lucru, aprovi
zionarea cu cel? trebuincioa
se bunei desfășurări a muncii 
sînt rezolvate, asistența teh
nică este, de asemenea, asigu
rată. Acestea toate, cred, sint 
în măsură să favorizeze- acce
lerarea ritmului general de e- 
xecuție.

în perspectiva creșterii in 
viitor a ponderii lucrărilor de 
montaj am socotit de un real 
interes să cerem inginerului

cazuri

In urma măsurilor luate 
pentru îmbunătățirea progra
mului de lucru la exploatări
le miniere se constată o scă
dere a numărului sensor’lor 
privind problemele de produc
ție, salarizare, folosirea timpu
lui dc lucru, disciplină etc. A- 
ceasta dovedește că a crescut 
preocuparea organelor și or
ganizațiilor de partid pc linia 
acordării unui ajutor concret 
conducerilor întreprinderilor, 
comitetele oamenilor muncii 
in eșalonarea sarcinilor dc 
plan, asigurarea condițiilor 
dp muncă și de cîștig. luarea 
unor masuri eficiente pentru 
întărirea disciplinei.

Totuși, au existat 
cind unii salariați ai unități
lor aparținind C.C.P, nogăsind 
la timp rezolvarea probleme
lor ridicate, s-au adresat altor 
organe. Așa a fost cazul mun
citorului loan Ercei de la 
E.M. Dilja, căruia, abia după 
ce s-a adresat ziarului „Mun
ca" i s-a rezolvat reclamat ia 
privind încadrarea in muncă. 
Același lucru sp poate spune 
despre modul cum unele sec
toare de la minele Paroșeni. 
Petrila. Vulcan, Lonea se pre
ocupă de organizarea audien
telor. In urma controlului e- 
fectuat rezultă că și la ora ac
tuală la nivelul conducerilor 
sectoarelor, audientele conti
nuă să se desfășoare în mod 
defectuos. O situație nesatis
făcătoare există și la comitete- 
1.' sindicatelor de la exploată
rile miniere Paroșeni. Petrila, 
Vulcan, din documentele că
rora nu rezultă cum au fost 
soluționate problemele ridica
te de salariați. In domeniul a- 
provizionării populației <-e 
constată o scădere substanți
ală a sesizărilor și reclamati- 
ilor — de la 267 în 1972 la 78 
în 1973. Aceasta dovedește că 
a existat o preocupare susți
nută din partea comitetelor 
executive pentru asigurarea 
unei aprovizionări corespun
zătoare a populației.

O situație nemulțumitoare 
se constată. însă. în domeniul 
alimentației publice. Din cele 
48 de audiențe înregistrate a- 
nul trecut au fost date răspun
suri doar la 7 salariați. Rău 
este că aici audiențele se țin 
doar de către directorul 
I.C.L.S.A.P.. deși în unitate 
sînt și alte cadre de conduce
re care au dreptu] să _ pri
mească in audiență și să re
zolve problemele ridicate de 
salariați. sau cetățeni. Tot aici 
un alt neajuns constă in fap
tul că secretara directorului 

distanțele Lupeni, Vulcan, 
Petroșani. Nici la plecarea 
din Petroșani nu se vind bi
lete de 1 leu, ci numai de 2,50 
lei. V-ar conveni?

Pe-
atit

+ VASILE BELDIE, 
troșani. Nu e nici chiar 
de simplu, tovarășe Beldie. 
Am auzit că Un colectiv de 
undeva și-a realizat planul, 
gata luăm hirtia și creionul, 
înșirăm cile va fraze și le 
trimitem la redacție. Le și 
intitulăm... pompos: „Secția 
expediție din cadrul i.U.M.P. 
trece cu mari bucurii pragul 
acestui an". Există o aseme-

Dumitru Vișan. șeful Șantie
rului instalații al T.C.H., pre
zent la fața locului, să-și ex
prime punctul de vedc-re asu
pra posibilităților care există 
pentru ca această activitate să 
se desfășoare intr-un ritm ac
celerai.

— Sintem frinați de stadiul 
intîrziat al construcției. însă, 
pretutindeni unde avem front 
de lucru, formațiile de instala
tori și-au organizat activitatea. 
Atit cit rie-a permis terenul, 
am efectuat in exterior fonta 
de scurgere pentru terasă și 
centurii' pertcu nara r. snet 
ale ambelor hale. în interior 
lucrurile se complică, 
instalația electrică, 
cuprinse în proiect 
încă definitive, așa că nu se 
poate ataca lucrarea. Instala
țiile dc scurgere a reziduuri
lor nu se pot realiza pentru 
că nu s-a hotarjt din ce se va 
executa pardoseala — din ma
teriale cuprinse in proiect, dar

Pentru 
soluțiile 
nu sînt

e-

nu participă efectiv |a audien
ți, notind doar in anticameră 
datele cu privire la cei audi
at! și la soluționarea proble
mei cu care s-au adresat di
rectorului. Așa st’ procedează 
și la l.CL.S. alimentara iar 
la Fabrica de produse lactate 
Livezenl și cooperativa „De
servirea" din Lupeni progra
mul audiențelor nu este res
pectat dc conducerile acestor 
unități- O situație și mai cri
tică există in cadrul sectoare
lor EG.L. și E.G.C. unde pro
blemele legale dc soluționarea 
reclamațiilor și audiențelor 
nu se bucură de atenție. Se 
pot da numeroase exemple, în
deosebi din orașul Lupeni. e- 
xemplc care dezvăluie stilul 
dc muncă defectuos si slaba 
răspundere a conducerilor a- 
cestor sectoare față de proble
mele cetățenilor. Așa dc 
xemplu Constantin Ciobi și 
Tibcriu luga dc la sectorul 
E.G.L. Lupeni vin cu intirzic- 
re la serviciu, sau pleacă pc 
teren fără adresă, cind sint 
probleme de rezolvat, in timp 
ce muncitorii sectorului aș
teaptă să primească sarcinile 
ce le revin in primă urgență 
pentru remedierea deficiente
lor sesizate dc cetățeni.

Pentru îmbunătățirea acti
vității in domeniul rezolvării 
scrisorilor și sesizărilor oame
nilor muncii, organele de 
partid și de stat vor trebui să 
ia măsuri urgente de elimina
re a neajunsurilor. Aceasta cu 
atît mai mult, cu cit oamenii 
muncii se adresează cu încre
dere organelor locale. Este de 
datoria organelor și organiza
țiilor de partid să urmărească 
cu consecventă in fiecare sec
tor dc activitate cum se res
pectă hotărîrea secretariatului 
C.C. al P.C.R. și Decretul 
534/1966 cu privire la rezolva
rea scrisorilor și sesizărilor 
oamenilor muncii.

In acest sens va trebui in
tensificată munca de populari
zare și dc cunoaștere a legilor, 
iar periodic să se analizeze 
problemele ridicate de cetă
țeni in audiențe și 
manifestîndu-se in toate cazu
rile exigență și principialitate 
pentru a respecta legea și a 
sluji cu devotament și răspun
dere interesele oamenilor 
muncii. Rezolvarea scrisorilor 
trebuie să fie privită ca o 
componentă majoră a obliga
țiilor zilnice a fiecărui cadru 

conducere.

scrisori.

nea SECȚIE? Vă recoman
dăm să căutați fapte semni
ficative. concrete, din unita
tea. din colectivul in care 
lucrați. Așteptăm să vă con
formați acestei recomandări. 
Ea oferă, în mod sigur, mai 
multe șanse de publicare.

> LEON PITIC, Petroșani. 
..Directivele", in pofida aș
teptărilor noastre- de a fi cit 
mai precise, mai... la subiect, 
sînt prea generale, lipsite de 
substanță. Reveniți, dar nea
părat la modul concret. Alt
fel...

deficitare și pentru care nu 
am găsit furnizori, ori din ma
teriale de care dispunem, dar 
pe care beneficiarul și proiec
tantul, deocamdată, nu 1 ac
ceptă. Pentru ventilații?, con
fecțiile sînt în proporție de 70 
la sută terminate, doar monta
jul intîrzie pentru că, prin 
luarea hotărîrii dc a se con
centra utilajele în cadrul ha
lelor. modificările în proiect 
nu ne-au parvenit încă. Pen
tru a ne putea desfășura in 
continuare lucrările in ritm 
corespunzător, toate aceste 
probleme trebuie rezolvate o- 
perativ.

Așadar, apar reproșuri fie 
la adresa beneficiarului, fie la 
cea a proiectantului. Șj. o 
spunem deschis. reproșurile 
sint cam multe, ele trag înapoi. 
De aceea se cer soluționate 
pe măsura atingerii stadiilor 
viitoare, în cadrul lucrărilor 
de construcții.

Constructorul are obligația

Substanța activităților# t

educative
Fiecare școală so preocupă 

intens pentru aflarea coordo
natelor care să constituie osa
tura unui amplu și educativ 
program de acțiuni in vederea 
întîmplnftrii potrivit însemnă
tății lor a celor patru mari 
evenimente ale anului in curs.

Printr-o colaborare fertilă 
a organizațiilor do partid. 
U.T.C.. pionieri și sindicat de 
la Școala generală nr. 1 Vul
can s-a conturai programul de 
activitate aniversativ care are 
ca scop cinstirea evenimente
lor amintite, mobilizarea la 
învățătură și cultivarea senti
mentelor de dragoste și res
pect pentru eroii de ieri, slă
virea faptelor zilelor noastre.

Din activitatea pionierilor 
de-a lungul anilor va grăi 
prin imagini o expoziție de 
fotografii și documente școla
re, pentru organizarea căreia 
au fost antrenați părinți, c- 
levi. cadre didactice. S-au pro
pus dialoguri Intre pionierii 
de azi șl foști pionieri ai pri
melor detașamente, aflați acum 
in instituțiile și întreprinderi
le orașului Vulcan.

Elevilor cu pasiune pentru 
literatură li se oferă posibili
tatea manifestării talentului 
lor în cadrul concursului inti
tulat „25 de primăveri". De 
pe acum se pregătește structu
ra spectacolului „Pionierie 
dragă-mi ești", cuprinzind re- 

Un concurs stimulativ
în aprilie pionieria sărbătorește un sfert de veac do 

la întemeierea ei. La Școala generală nr. 2 Lupeni au 
avut și au loc în continuare activități in cinstea îm
plinirii a 25 de ani de la înființarea Organizației pio
nierilor din România. Duminică a avut loc un concurs 
..7 cOntra 7- între detașamentele clasei a VII-a A și a 
VII-a B cu probe de cultură generală, sport, artistică, 
din istoricul și activitatea Organizației de pionieri. E- 
moțiile nu au lipsit din concurs, însă ncafectind cu ni
mic prezența de spirit a concurenților. Ambele echipa
je s-au dovedit la fel de bine pregătite, abia după pro
bele de baraj a ciștigat echipajul clasei a VII-a A.

In încheierea concursului a avut loc un program 
artistic pregătit de ambele detașamente. Acest concurs 
a fost foarte interesant și sub alte aspecte — el dove
dind pregătirea noastră individuală și, în plus, ne-a în
vățat lucruri noi pe care poate nici nu le-am știut.

în acest concurs s-au evidențiat elevii Maria-Arun- 
cuteanu (proba artistică), Melania Ciopeică și Andrei 
Nagy (proba sportivă), .Angela Siblodi și Ion Demian 
(proba de cultură generală).

.Angelica PAVEL 
elevă

l/om dezvolta cooperativa

pentru unitățile care au nevo
ie de meseriași. In afară de 
ceea ce v-am spus, ne vom în
griji pentru realizarea întoc
mai a planului de aprovizio
nare cu materiale Și cu utila
je. Vom valorifica și folosi ra-

Sumarul revistei
LUMEA"

nr. 11
Astăzi, a apărut revista 

„Lumea" nr. 11.
Sub titlurile „O novă so

lie de pace, prietenie și co
laborare", revista publică 
un amplu grupaj de mate
riale și corespondențe tra- 
tind despre vizita președin
telui Nicolae Ceaușcscu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu 
in Liberia. Argentina și Gu
ineea.

Din actualitatea săptămî- 
nii, revista mai prezintă ar
ticole și corespondențe din 
Budapesta, Washington, 
Londra. Roma. pekin. Ha
vana. Paris și relatează. în 
continuare, despre evoluți
ile politice din Orientul _\- 
propiat.

In acest număr, revista 
„Lumea- încheie serialul ..In 
căutarea timpului incaș" și 
inaugurează suita de repor
taje despre < nigmatica insu
lă Tonga, din arhipelagul 
polinczian.

în continu-
do a acționa energic pentru 
intensificarea 
arc a ritmului dc execuție ast
fel incit să se poată asigura 
intrarea la vreme in funcțiune 

noilor capacități de produc
ție la I.F.A. „Viscoza" Lupeni. 
.Accentul să fie pus desigur, 
pe recuperarea restanțelor a- 
nului precedent, cuprinse deja 
ip noile grafice elaborate, do- 
demniu in care factorii de răs
pundere pe filiera proiectant- 
benefipiar-exccutant mai au 
mult'’ dc făcut. Intîlnirile în 
comandament, studierea și a- 
na Uzarea In profunzime a situ
ației de pe teren, conlucrarea 
strînsă dintre toți factorii, dar 
mai ales soluționarea de către 
fiecare in parte, cu operati
vitate și competență a detali
ilor specifice ce le revin in 
cadrul problemelor de ansam
blu ale șantierului de la „Vîs- 
coza" sint condiții indispen
sabil'' finalizării la timp a in
vestiției ! 

citări, cîntece, dansuri, piese 
do teatru, bucăți corale pre
gătite de elevii claselor 
11—VIII.

Acțiunea de omagiere a 
grevei din Lupeni a debutat 
cu două intilniri ale pionieri
lor cu vechi militanți pentru 
făurirea vieții de azi : Iosif 
Cotoț și Aron Cristea, Ea va 
fi urmată dc o vizită la Monu
mentul eroilor din Lupeni. Tn 
curs dc desfășurare se află 
contactele elevilor cu locuri 
dc muncă ale părinților, prin 
vizite la întreprinderile vul- 
câncne.

Printre celelalte activități 
se mai pot aminti „Trei dece
nii dc libertate oglindite în 
literatură" și „Patria văzută 
de școlari". Pi'ima se desfă
șoară sub forma unor întîlniri 
ce prilejuiesc lecturi și reci
tări din poezia și proza con
temporană, iar a doua e con
cepută sub forma unei expo
ziții din desenele copiilor. A- 
lături de ele se impune și 
spectacolul teatral „Scrisoare 
neexpediată" aflat in faza 
primelor pregătiri.

Excursiile locale, județene 
și interjudețene, competițiile 
sportive de masă și individua
le vor întregi planul general 
pe care-1 vor materializa prin 
eforturi conjugate elevi și ca
dre didactice.

Prof. Mircea MUNTEANU 

țional toate spațiile de care 
dispunem. Această acțiune am 
început-o deja puțind exem
plifica cu unitatea de ccaprazâ- 
rie caro a fost mutată în spa
țiul unei croitorii. Apoi vom lua 
toate măsurile pentru reduce
rea cheltuielilor, asigurînd 
astfel activității o eficiență e- 
conomică ridicată. Pentru că, 
interesul nostru, al cooperato
rilor este să încheiem anul 
1974 mai bine ca anul trecut, 
cu planul de beneficii reali
zat. In felul acesta se va îm
plini și țelul nostru, acela de 
a deveni o cooperativă pater 
nică, dezvoltată și mai ales de 
a face să-i crească prestigiul 
prin calitatea serviciilor pres
tate către populație.

Petroșani

un tehnician principal

PIERDUT doi purcei, unul alb, unul negru. Găsitorului 
recompensă, anunțați str. Barbu Delavrancea fi.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Mailat Șan- 
dor, eliberată de Preparațla cărbunelui Lupeni. O declar nulă.

PIERDUT leglliinație de serviciu pe numele Lutaniuc Au
rica, eliberată de E.M. Dilja. O declar nulă.

PIERDUT permis de călătorie C.F.R. seria C 12960 și 
carnet de identitate seria H nr. 841933, eliberate de Șantier 
71 C.C.F. Petroșani pe numele Tălaru Ecaterina. Le declar 
nule.

FAMILIA Firicu Marin și Prodan Gheorghe, urează mulți 
ani fericiți tinerel familii Gitan, cu ocaziâ căsătoriei.

Preocupări,
inițiative,

acțiuni
• Pionierii de la Casa de 

copii din Uricani au avut o 
întîlnire cu tovarășul Victor 
Iațenco, președintele Consi
liului municipal al Organiza
ției pionierilor, și cu eleva I- 
lcana Sichitiu, comandanta 
unității de pionieri de la 
Școala generală Aninoasa, 
locțiitoare a președintelui 
Consiliului municipal al pio
nierilor, participantă la cel 
de-al doilea Forum Național 
de la Livada. Invitații au 
vorbit despre istoricul orga
nizației și despre succesele 
obținute de pionierii din Va
lea Jiului la îndeplinirea an
gajamentelor stabilite pd 
marginea chemării Forumu
lui.

• La Școala generală nr. 
1 Lupeni s-a organizat con
cursul de fotomontaje „25 de 
primăveri" intre detașamen
te. Juriul a apreciat ca fiind 
cele mai reușite fotomontaje
le realizate de clasele a V-a 
D. a V-a E, a Vll-a C. a Vl-a 
B și a IlI-a C. Fotomontajele 
au cuprins cele mai semni
ficative momente din activi
tatea pionierilor.

• La căminul cultural din 
Banița elevii școlii generale 
din localitate au prezentat 
un spectacol in cadrul festi
valului cultural-artistic al pi
onierilor și școlarilor intitu
lată ..30 de ani de împliniri". 
Spectacolul s-a bucurat de 
succes din partea publicului 
de toate vîrstele.

• Pionierii Văii Jiului au 
expediat pe adresa Consiliu
lui județean al pionicriloi Un 
număr do 60 de afișe ce ur
mează a fi selecționare pen
tru expoziția-concurs ce va 
fi dedicată aniversării orga
nizației și a eliberării patriei.

• Pionierii detașamentelor 
claselor a VH-a B. și a iV-a 
B de Ia Școala generală nr. 5 
Petrila au raportat comanda
mentului municipal al pio
nierilor că și-au achitai con
tribuția ce le revenea pentru 
complexul de odihnă Valea 
de Pești. Pc de altă pane, 
pionierii detașamentului cla
sei a lV-a B. în cadrul arțiu— 
nii „Prietenii grădinițelor", 
au confecționat jucării pe ca
re le-au donat câminului-cre- 
șă din Petrila.

DE ZIUA FEMEII
(Urmare din pag. 1)

na Dosan, Irina Krug. Sil
via Matencu, Ioana Grin- 
deanu. Elena Bucur și alte
le.

Acestea sînt cîteva din 
muncitoarele preparatoare 
care, ca și altădată, au răs
puns prezent chemării la 
întrecerea lansată dc secția 
dc producție Coroești. ce
lorlalte preparații — Petri
la și Lupeni.

c. iovAnescu, 
preparator Coroești

Întîlnire Instructivă
Comitetul orășenesc Uri

cani al femeilor a organi
zat marți, 5 martie a.c.

angajeaza

electromecanic pen
tru laboratoare

Mica publicitate
Schimb apartament 2 camere Petrila, cartier n Martie, 

cu similar Petroșani. Informații la administrați . darului.

VIND urgent și ieftin casă cu grădină, Petroșani str. 
Karl Marx 35.

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

Grupul școlar minier

Consultarea
deputațllor

in practica biroului consi
liului orășenesc F.U.S. Lu
peni s-a încetățenit organi
zarea unor consultări cu de
putății In legătură cu mij
loacele de creștere a rolului 
lor in îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin in viața obșteas
că. Recent h fost organizată 
o astfel de întîlnire cu un 
«rup de deputați. S-au dez
bătut probleme legate de mo
bilizarea maselor dc cetă
țeni la buna gospodărire și 
înfrumusețare a cartierelor 
și circumscripțiilor.

A fost evidențiată cu acest 
prilej activitatea rodnică 
desfășurată dc deputății LI
MA CRAINIC, ARON CRIS- 
TEA, WILLIAM SZUDER. 
ANA BILAHORCA și alții. 
In același timp, s-au stabilit 
noile obiective edilitar-gos- 
podăroști ce urmează să fie 
realizate în acest an, prin
tre care se numără amenaja
rea zonelor verzi în incinta

La Casa de cultură din Petroșani

Condițiile de practicare a
șahului se află în ... „mat"

do cultură 
există mai

Deși la Casa 
din Petroșani 
multe săli, destul de spațioa
se, frumosului și pasionantu
lui joc al minții nu i s-a re
zervat decît o singură came
ră și aceea nu prea corespun
zătoare unei bune desfășu
rări a acestui sport (pentru 
că la urma urmei șahul este 
un sport, și nu unul dintre 
cele mai ușoare).

In sala unde se joacă șah, 
deși sînt afișe care interzic 
fumatul, parcă dinadins se 
fumează aici mai mult ca în 
oricare altă parte. Dar ce es
te mai grav e faptul că sala 
se umple la anumite ore de 
tineri, unii chiar elevi, care 
pur și simplu vin aici doar 
ca să piardă timpul și sa... 
fumeze. Nu contestăm faptul 
că tinerii trebuie încurajați 
și chiar îndrumați să practi
ce jocul de șah, dar atunci 
celor care îndrăgesc acest 
joc trebuie să li se creeze 
condiții optime, să găsească 
aici mese de șah cu piese su
ficiente (nu ca, cele de la ca
sa de cultură), iar activita
tea lor aici să fie urmărită 

întîlnire a femeilor din lo
calitate cu medicul Ion 
Cîrstoiu. Au luat parte la a- 
ceastă acțiune 60 do femei. 
In cadrul unei instructive 
discuții do la om la om ca
re a avut loc cu acest pri
lej, s-au dezbătut rolul și a- 
tribuțiile femeilor în între
ținerea igienei locuințelor, 
in creșterea și educarea co
piilor. Discuția s-a soldat 
cu numeroase angajamente 
din partea participantelor 
avind drept scop îmbunătă
țirea condițiilor de igienă și 
înfrumusețarea orașului.

Ilie COANDRAȘ, 
subredacția Uricani 

blocurilor Dl, D2. 1)4. termi
narea zonelor de agrement 
de In Brăița, V-surf și altele.

Pentru fondul
de solidaritate
Internațională

Acțiunea <le vinzaro a tim
brelor pentru Fondul de So
lidaritate Internaționala ti
părite sub egida Consiliului 
Național al F.U.S., constitu
ie una din preocupările actu
ale ale organizațiilor com
ponente ale Frontului Unită
ții Socialiste. La reușita ac
țiunii și-au adus contribuția 
îndeosebi locuitorii orașelor 
Uricani, I.upeni, Vulcan, Pe
trila, saiariații de la I.U.M.P., 
Grupul de construcții al 
T.C.H., șantierul T.C.M.M., 
F.I.L., cadrele didactice din 
Petroșani, studenții dc la 
I.M.P. S-a remarcat ca deo
sebit dc activ consiliul comu
nal F.U.S. Aninoasa, care 
a achitat în întregime suina 
dc 9 000 ici încasată din vin- 
zarea timbrelor.

de cineva, să nu constituie 
doar un loc de refugiu atunci 
cind absentează de la ore. 
Trebuie întreprinse măsuri 
grabnice în acest sens.

Se impune chiar și <■> aten
ționare din partea conduce
rii Casei de cultură asupra 
personalului de serviciu care 
eliberează xpiesele de șah. ca 
pe viitor să fie mai receptivi 
la solicitările color ce caută 
în șah cîteva ore de destin
dere.

Se cer întreprinse mă
suri concrete, eficiente pe 
această linie. întrebarea: 
„oare de ce este atît de vi
tregit acest sport in Petro
șani, unde are atîția adepți?" 
— nu trebuie să mai rămină 
mult timp deschisă. Și ar fi 
cazul ca între cerințe și o- 
ferte să se decreteze o... „re
miză" echitabilă. Situația de 
,mat“ prelungit la capitolul 
organizarea jocului de șah 
și condițiile existente pentru 
aceasta la Casa de-., cultură 
nu sînt njei pe departe opti
me. Așteptăm „mutarea sal
vatoare" din partea organi
zatorilor !

Tragere
extraordinară
pronoexpres
Duminică, 10 martie 

va avea loc o tragere 
extraordinară la Pro
noexpres, cu cîștiguri 
în bani, excursii și au
toturisme. Cu 15 lei se 
poate participa la toa
te extragerile. Noroco
șii cîștigători ai ex
cursiilor, vor putea vi
zita Ungaria, Cehoslo
vacia (cu autocarul) și 
Grecia (cu avionul).
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN ARGENTINA

La Congresul Național
(Urmare din pag. 1)

George Macovescu. sînt intîm- 
pinați cu deosebită cordialita
te de Râul Lastiri. președinte
le Camerei Deputatilor. Jose 
Antonio Allende, prim-vi co
președinte al Senatului. Nu
meroși locuitori ai capitalei, 
prezenți și la acest moment 
al vizitei, aclamă pe inalții 
oaspeți români. O companie

militarâ prezintă onorul.
In marea sală de onoare, al 

cărei fundal este încadrat de 
drapelele de stat ale României 
și Argentinei. înalților oaspeți 
români le sînt prezentați pre
ședinții diferitelor comisii ale 
celor două camere ale Con
gresului. Se află prezenți, de 
asemenea, numeroși senatori 
și deputați.

Jose Antonio Allende, prim-

Scnatului, 
cuvînt de

vicepreședinte al 
rostește un călduros 
bun sosit.

Ta cuvîntul apoi 
Nicolae Ceaușescu.

Președintele 
Ceaușescu, tovarășa 
Ceaușescu, celelalte 
oficiale care îi însoțesc se în
trețin. cu deosebită cordiali
tate. cu parlamentarii argenti
nieni.

tovarășul

Nicolae
Elena 

persoane

Cuvîntul prim-vicepreședintelui 
Senatului argentinian, 

Antonio AllendeJose
Excelența Voastră domnule 

președinte al Consiliului do 
Stat al Republicii Socialiste 
România.

Vizitați țara noastră intr-un 
moment in care treburile vie
ții naționale sînt exercitate, 
domnule președinte, de libera 
hotărirc a unui popor care și-a 
reasumat conducerea destinu
lui său prin reprezentanții săi 
legitimi.

Vocația de pare a tuturor 
argentinienilor se exprimă 
prin marca capacitate pentru 
o conviețuire internă și o pro
movare a inițiativei pe plan 
internațional, fără nici un fel 
de pretenții hegemonicc.

Traiectoria dară a țârii 
noastre in politica sa externă 
și respectarea fără limite a 
principiului autodeterminării 
popoarelor permit Argentinei

să promovezc relații efective 
și schimburi materiale și cul
turale cu toate țările lumii.

Argentina trăiește cu ade
vărat un proces revoluționar, 
condus de Excelența Sa dom
nul președinte al Republicii, 
generalul Peron, și. in cadrul 
acestui proces, nici Un sector 
al vieții naționale nu este ex
clus sau îndepărtat.

Dumneavoastră. Excelență, 
sînteți. de asemenea, conducă
torul unei lupte revoluționa
re continue, ceea ce răspunde 
unoi ferme vocații de slujire 
a voinței populare prin creș
terea permanentă a gradului 
dc participare a poporului in 
beneficiul culturii și economi
ei.

Sînt sigur, așadar, că vă va 
fi ușor să înțelegeți și să c- 
valuați la adevărata sa dimen
siune momentul istoric pe ca-

rc îl trăiește țara noastră.
Vâ aflați, domnule președin

te, în incinta parlamentului 
argentinian. Fiecare din legis
latorii aici prezenți — sena
tori și deputați — apreciază, 
în întreaga Sa semnificație, 
înalta onoare pc caro ne-o fa
ce vizita dumneavoastră.

Domnii senatori și deputați 
ai națiunii îndeplinesc cu min- 
drie misiunea lor, ce decurge 
dintr-o autentică reprezentare 
populară. Și această primire 
Pe care v-o facem exprimă a- 
fecțiunea cu care vă primește 
întregul popor al țării melc.

Permitcți-mi. Excelența 
Voastră domnule președinte, 
să vă urez dumneavoastră și 
doamnei Elena Ceaușescu o 
ședere plăcută în Argentina, 
sănătate personală și fericire 
poporului Republicii Socialiste 
România. (APLAUZE).

Cuvîntul
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Domnule prim-viceprcședin- 
te al Senatului.

Domnilor senatori și depu
tați.

Aș dori să exprim calde 
mulțumiri pentru cuvintele 
ce ni le-ați adresat și să vă 
adresez, la rîndul meu, dum
neavoastră. reprezentanților 
poporului argentinian, salutul 
nostru călduros, al parlamen
tarilor români și. prin dum
neavoastră. un salut priete
nesc poporului argentinian.

Ne aflăm intr-o vizită ofi
cială de prietenie în țara dum
neavoastră. Ia invitația pre
ședintelui Peron. Intr-adevăr, 
țările noastre întrețin de mul
tă vreme relații de colaborare, 
încă cu aproape 100 dc ani 
în urmă. Argentina a fost 
printre primele țări care au 
recunoscut independența și su
veranitatea României. De a- 
tunci. s-au dezvoltat relații 
pe multiple planuri. Oamenii 
de știință români și argenti
nieni au conlucrat cu rezul
tate bune pentru ambele țări. 
Dar. desigur, trăim într-o e- 
pocă nouă, epocă de profunde 
transformări revoluționare, 
sociale și naționale. Popoarele 
se ridică cu tot mai multă ho
tărirc la luptă, pentru a de
veni stăpînc pe bogățiile na
ționale. pentru a se dezvolta 
economico-social conform nă
zuințelor lor. pentru a asigura 
noi relații, bazate pe egalitate, 
pe respect reciproc și pe o 
colaborare largă. în acest spi
rit se dezvoltă astăzi și rela
țiile dintre țările noastre.

România, după cum cunoaș
teți, este o țară care constru
iește o orinduire nouă, socia
listă. Chiar in acest an sărbă
torim 30 de ani dc cînd popo
rul român, devenit stăpîn pe 
destinele sale, a trecut la fău
rirea noii orînduiri socialiste. 
In acești ani, am depus efor
turi susținute în dezvoltarea 
industriei, agriculturii, științei, 
culturii, in ridicarea nivelului 
de trai material și spiritual al 
poporului. Trebuie să vă de
clar că, în acești ani, am ob
ținut, realmente, succese re
marcabile. Industria româneas
că 
de 
30

produce in acest an de 28 
ori mai mult decit acum 
de ani. Produceam, spre e-

xemplu, 280 de mii tone do 
oțel : producem acum peste 8 
milioane tone. întreaga ener
gie electrică reprezenta 500 
milioane k\Vh : acum repre
zintă aproape 50 miliarde 
kWh. Mă opresc aici cu exem
plele- Este suficient să mai 
remarc ca venitul național a 
crescut de peste 10 ori, iar 
industria participă cu circa 
65 la sută la formarea veni
tului național al țării. Iată de 
ce poporul român este profund 
atașat orânduirii socialiste, 
care i-a asigurat o dezvoltare 
rapidă, consolidarea indepen
denței și suveranității naționa
le. bunăstarea și fericirea.

Cunoaștem eforturile făcuto 
de poporul argentinian prieten 
pe calea dezvoltării sale eco- 
nomico-sociale. .Am avut, cu 
un an în urmă, in România, 
convorbiri îndelungate cu ge
neralul Peron, cu președinte
le Peron de astăzi. Am pus 
bazele unei amiciții și dorim 
ca aceste relații de prietenie 
să contribuie la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării dintre 
popoarele noastre. Ne bucură 
faptul că poporul argentinian 
este tot mai hotărit să-și fău
rească o viață nouă, liberă, 
să-și consolideze independența 
și suveranitatea națională. 
Știm din propria noastră ex
periență că realizarea acestor 
năzuințe cere eforturi susținu
te, cere unitatea tuturor for
țelor naționale, peste deosebi
rile de păreri politice, de cre
dințe religioase, pentru că nu
mai acționînd in deplină uni
tate pentru a asigura dezvol
tarea economiei naționale, ri
dicarea nivelului material și 
cultural al poporului, se poa
te realiza cu adevărat o țară 
înfloritoare, se poate consolida 
independența și suveranitatea 
națională.

/Aș dori să vă urez dumnea
voastră, reprezentanți ai po
porului argentinian, să obți
neți rezultate lot mai bune in 
realizarea acestui program mă
reț de dezvoltare a patriei 
dumneavoastră.

Am dori ca poporul prieten 
argentinian să obțină rezultate 
tot mai bune pc calea dezvol
tării sale. Vă pot asigura, pe 
dumneavoastră, că venim in 
Argentina animați de cele mai 
calde sentimente de prietenie

față dc poporul dumneavoas
tră, cu convingerea că împreu
nă cu președintele țării dum
neavoastră, generalul Peron, 
vom identifica noi posibilități 
de dezvoltare a colaborării 
dintre statele noastre.

De asemenea, știm că în lu
me sint multe probleme de 
soluționat. Mai mult ca ori
cînd, țările mici și mijlocii, 
împreună cu toate popoarele, 
trebuie să acționeze cu tot mai 
multă fermitate pentru o poli
tică de pace și colaborare, 
pentru a se pune capăt vechii 
politici imperialiste, colonia
liste, neocolonialistc. pentru o 
politică nouă, in care fiecare 
popor să aibă dreptul la dez
voltare liberă, corespunzător 
năzuințelor sale, fără nici un 
amestec din afară. Știm că și 
în America Latină se dezvoltă 
un puternic curent revoluțio
nar pentru a asigura progre
sul popoarelor Amcricii Lati
ne. Sîntem convinși că, acțio
nînd în strinsă unitate, îm
preună cu toate forțele pro
gresiste de pretutindeni, po
poarele Amcricii Latine, ca și 
popoarele de pe alte continen
te, vor obține victoria deplină, 
vor deveni pe deplin stăpînc 
Pc bogățiile naționale, își vor 
putea făuri viața, viitorul, așa 
cum le doresc ele.

în această direcție dorim să 
dezvoltăm colaborarea cu dum
neavoastră. Am dori ca între 
Parlamentul român și Parla
mentul argentinian să se dez
volte relații de largă colabo
rare. Sîntem convinși că con
tactele directe între reprezen
tanții popoarelor constituie o 
necesitate pentru o mai bună 
cunoaștere, pentru dezvoltarea 
colaborării in toate domeniile, 
pentru o lume mai dreaptă 
și mai bună.

Iată, domnilor deputați și se
natori, gindurile cu care am 
venit in țara dumneavoastră. 
Sint convins că această vizită 
va marca un nou moment im
portant in dezvoltarea colabo
rării între țările noastre. -Fie 
ca prietenia și colaborarea din
tre popoarele noastre să de
vină tot mai 
bunăstarea și 
lor popoare, 
colaborare în
ZE).

puternică, spre 
fericirea ambe- 
pentru pace și 
lume. (APLAU-

Telegrame externe

Depunerea unei coroane de flori 
la Monumentul lui Jose de San Martin

Omagiind tradițiile de lup
tă pentru libertate și inde
pendență ale națiunii argenti
niene. președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și tovarășa Elena 
Ceaușescu au depus. în după- 
amiaza primei zile a vizitei, 
o coroană de flori la Monu
mentul lui Jose de San Mar
tin, erou național și al popoa
relor latino-americane.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întimpinați la 
sosirea la monument de mi
nistrul relațiilor externe al 
Argentinei, Alberto Vignes.

Șeful statului român este 
însoțit de tovarășii Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministru] comer
țului exterior, Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, ministrul 
afacfriior externe. Vasile pun- 
gan și Nicolae Doicaru, consi
lieri ai președintelui Consiliu
lui de Stat.

In fața monumentului, domi
nat de un grup statuar, dea
supra căruia se înalță statuia 
ecvestră a celui ce este denu
mit -El Libertador", solii po-

porului român sînt salutați, 
cu onoruri militare, de grena- 
dierii regimentului creat de 
marele comandant de oști Jo
se de San Martin, unitate ca
re a fost nucleul organizării 
militare a luptei pentru in
dependență.

In acest cadru solemn, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
se apropie de monument, un
de depune o coroană de flori, 
ca semn de profund omagiu 
adus unuia dintre marii lup
tători pentru cucerirea inde
pendenței popoarelor latino- 
americane, drumul bătăliilor 
sale începînd din provincia La 
Plata, de-a lungul Argentinei, 
și continuînd pină în Peru,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
celelalte personalități care îl 
însoțesc la ceremonie, păstrea
ză un moment de reculegere 
în memoria acestei figuri le
gendare din istoria Argentinei, 
a continentului sud-american.

Din nou sînt prezentate o- 
noruri militare. în cinstea șe
fului statului român.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este condus de mi
nistrul relațiilor externe al 
Argentinei, Alberto Vignes.

Toastul
președintelui Nicolae Ceaușescu

umanitar

(Urmare din pag. 1)

in scopul dezvoltării mailosi 
rapide cconomico-sociale, deci 
pentru ca să asigure ridica 
rea bunăstării și fericirii 

Și România, ca 
Argentina, ca și al- 

State, sini preocupate toc-

lor înseși.
Și 
te ......_, ___ . __
mai dc această dezvoltare și 
apreciem că in acest spirit se 
desfășoară colaborarea dintre 
popoarele noastre, colaborarea 
pc care am intrevăzul-o în 
convorbirile cu președintele 
Peron in România și pc care 
dorim s-o concretizăm și să-i 
deschidem perspective minu
nate, să putem, in aceste zi
le, împreună, să identificăm 
aceste posibilități.

Desigur, și poporul român, 
ca și poporul dumneavoastră, 
ca și alte popoare, este dornic 
sâ-și făurească viața așa cum o 
dorește el. Și vă pot spune că, 
în ultimii ani, am realizat mult 
pe această calc. Sîntem con- 
șlicnți că mai avem mult dc 
făcut. Știm că și poporul ar
gentinian a pășit pe calea dez
voltării economico-socialc in
dependente. Dăm o înaltă a- 
prccicrc eforturilor pc care le 
face prietenul nostru, președin
tele Peron — sigur, împre
ună cu colaboratorii săi — în 
realizarea acestor obiective 
minunate. Știm din experiența 
noastră proprie că pentru a 
realiza transformările revolu
ționare sociale este nevoie de 
unitate, dc unirea eforturilor 
tuturor forțelor naționale — și 
trebuie să vă spun că succe
sele poporului român se dato- 
resc tocmai acestei uniri a tu
turor forțelor, clasa muncitoa
re. țărănimea, intelectualitatea, 
bărbați, femei, tineri fiind u- 
niți intr-un efort unic, inclu
siv sprijinindu-se și antrenînd 
in această muncă creatoare 
sectoarele chemate să apere 
independența și suveranitatea 
țării ; mă refer la forțele ar
mate, care întotdeauna au ac
ționat în strinsă legătură și au 
înfăptuit și înfăptuiesc neabă
tut politica noastră.

Problemele unității forțelor 
naționale in țările Amcricii 
Latine, în toate țările care pă
șesc pc calea dezvoltării eco
nomico-socialc independente, 
sint esențiale pentru progre
sul economico-social. Fără nici 
o îndoială că pot fi păreri 
deosebite — și sint — asupra 
căilor de dezvoltare. Dar. indi
ferent de aceste deosebiri, es
te necesară unirea tuturor for
țelor naționale pentru a asi
gura progresul fiecărui popor, 
fiecărei națiuni. Și istoria va 
judeca tocmai felul în care, 
in momentele hotărîtoare. di
ferite forțe sociale au înțeles 
răspunderea față <le propriul 
popor și au acționat intr-o 
strinsă unitate. Așa cum, și pe 
plan internațional, problema 
unității tuturor forțelor care 
sc pronunță pentru o politică 
nouă este esențială.

Sint schimbări mari în ku- 
me, dar aceste schimbări se 
pot accentua și pot triumfa 
în măsura în care popoarele 
vor acționa strîns unite. în 
soluționarea marilor probleme 
care preocupă omenirea, toate 
statele trebuie să-și aducă o 
contribuție activă și îndeosebi 
țările mici și mijlocii trebuie 
să acționeze cu mai multă fer
mitate pentru ca rezolvarea 
problemelor să nu se facă in 
detrimentul lor, ci ținînd sea
ma de interesele tuturor na
țiunilor lumii. Deci, unitatea 
forțelor progresiste caro so 
pronunță pentru o politică no
uă este esențială și hotărîtoare 
și pe plan internațional.

Trebuie să acționăm pentru 
a așeza la baza relațiilor in
ternaționale principiile de ega
litate, dc respect al indepen
denței și suveranității, neames
tecul în treburile interne, de 
renunțare la forță și la ame
nințarea cu forța, dc respecta
re a dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî dezvoltarea așa 
cum o dorește. Acestea sint 
principiile care călăuzesc po
litica României socialiste.

Ne bucură că am găsit la 
președintele Peron o înțelege
re deplină cu privire la reali-

znrea acestor principii in rela
țiile dintre state, că acesto 
principii se afirmă tot mai 
mult și sini recunoscute ca sin
gurele care pot asigura o poli
tică dc pace și dc colaborare 
internațională.

Am flori ca vizita noastră 
în Argentina să marcheze un 
moment istoric in dezvoltarea 
colaborării dintre popoarele 
noastre, să punem bazele unei 
colaborări care să constituie 
un exemplu dc felul cum do
uă țări — sigur, cu orînduiri 
sociale diferite, dar animate 
de dorința de a-și întări soli
daritatea și dc a-și asigura 
bunăstarea și fericirea, de a 
contribui la o politică dc pace 
și dc cooperare internaționa
lă — pot să conlucreze in bu
ne condițiuni. Eu am încrede
re deplină că popoarele noas
tre vor realiza o asemenea co
laborare exemplară. O garan
ție este faptul că. încă acum 
94 de ani. Argentina a fost 
printre primele țări care au 
recunoscut independența și su
veranitatea României. A doua 
garanție — și poate principala 
în condițiile dc astăzi — este 
faptul că in fruntea statului 
argentinian se găsește genera
lul Peron, care, fără nici o în
doială că, așa cum și noi în 
România acționăm în această 
direcție, va acționa pentru rea
lizarea aceste colaborări.

Cu aceste gînduri și cu aces
te sentimente am venit în Ar
gentina. Cred că acestea co
respund nu numai sentimente
lor melc și ale generalului 
Peron, ci și ale colaboratori
lor președintelui Peron și ale 
colaboratorilor mei, sentimen
telor poporului român și popo
rului argentinian. Noi sîntem 
chemați să dăm glas acestor 
sentimente ale popoarelor.

Vâ rog să ridicați paharul 
pentru prietenia și colabora
rea dintre țările noastre, pen
tru prosperitatea și bunăstarea 
poporului argentinian, pentru 
președintele Peron, căruia îi 
urez multă sănătate și multe, 
multe succese în realizarea nă
zuințelor sale ! (APLAUZE).

GENEVA B (Agerpres). — Tn 
cadrul conferinței diplomatice 
privind reafirmarea și dezvol
tarea dreptului umanitar au 
început dezbaterile generale.

Tuiind cuvîntul, șeful dele
gației României. Aurelio Cris- 
tcscu, vicepreședinte al con
ferinței, a arătat că țara noas
tră se pronunță form și acțio
nează consecvent pentru întă
rirea păcii și securității inter
naționale. pentru instaurarea 
unor noi relații între state, ba
zate pe respectarea principiilor 
dreptului internațional.

Problemele dreptului inter
național și umanitar trebuie 
abordate ținînd seama jlc ne
cesitatea eliminării rapide a 
războaielor și a surselor de 
conflict, care afectează nu nu
mai zonele în care se produc, 
dar pun în pericol pacea ge
nerală, de necesitatea încetă
rii și prevenirii tuturor acte
lor de agresiune și de ames
tec în afacerile interne ale al-

tor state, de respectarea stric
tă a dreptului popoarelor de 
a-și hotărî singure soarta și 
de a se apăra împotriva agre
siunii — a arătat vorbitorul. 
In continuare, șeful delegației 
româno a menționat că drep
tul umanitar, protecția indi
vidului în caz de conflicte ar
mate își pot găsi eficiență nu
mai în cadrul protecției gene
rale a popoarelor și națiunilor, 
protecție bazată pe normele 
si principiile dreptului inter
național contemporan, care 
condamnă agresiunea. Normele 
dreptului umanitar trebuie să 
aibă ca punct de plecare dis
tincția între agresor și victima 
agresiunii și trebuie să garan
teze o mai bună protecție a 
victimei în exercitarea drep
tului său la autoapărare. O 
astfel- de dezvoltare a dreptu
lui umanitar va putea duce 
la întărirea păcii și securității 
internaționale.

ANGLIA Prima ședință 
a Camerei Comunelor 

după noile alegeri
LONDRA 6 — Coresponden

tul Agerpres. Nicolae Plopea- 
nu, transmite: Miercuri, Ca
mera Comunelor a ținut prima 
sa ședință după alegerile de 
joi, avîndu-i pe laburiști pe 
băncile guvernamentale și pe 
conservatori și liberali pe băn
cile opoziției. Camera l-a re
ales în funcția de speaker pe 
Selwyn Lloyd.

Deschiderea oficială a noii 
sesiuni parlamentare va avea 
loc marți. 12 mar.tie, cînd va 
fi rostit și mesajul tronului, 
care va cuprinde liniile gene
rale politice ale noului guvern 
laburist pentru perioada ime
diat următoare.

în prima sa declarație după 
numirea în funcția de prirn- 
ministru, liderul Partidului

Laburist, Harold Wilson, a 
subliniat că guvernul său nu 
este un „guvern de tranziție". 
Fiind vorba de un .cabinet 
minoritar care ar putea fi ușor 
doborît, premierul britanic a 
ținut să menționeze că „se 
gîndește să rămînă la putere 
cel puțin un an", subliniind că 
„trebuie, oricînd, să fim pre
gătiți pentru noi alegeri". A- 
luzia la eventualitatea orga
nizării unei noi consultjRi e- 
lectorale la o dată apropiată 
este apreciată de observatori 
ca un avertisment pentru par
tidele din opoziție, în cazul 
în care acestea vor încerca 
printr-un vot de neîncredere, 
să antreneze căderea guvernu
lui.

Ceremonia conferirii unor înalte distincții
Marți seara, la ,.Olivos" — 

reședința președintelui Repu
blicii Argentina — a avut loc 
ceremonia conferirii unor 
înalte distincții argentiniene 
și românești.

Președintele Juan Domingo 
Peron a conferit președintelui 
Nicolae Ceaușescu, Colanul 
Marelui ordin „El Libertador" 
(„Eliberatorul").

..Domnule președinte —a de
clarat, cu acest prilej, genera
lul Peron —, în țara noastră 
există un ordin care se chea
mă ..El Libertador". Atît po
litica dumneavoastră, domnu
le președinte, cît și a noastră 
este o politică a reconstrucți
ei și eliberării. De aceea, do
resc să vă ofer acest simbol, 
ca să vă aduceți aminte de mi
siunea comună pe care o a- 
vem, și trebuie să spun că dum
neavoastră sînteți unul 
stegarii acestei misiuni, 
dori ca această distincție 
vă aducă aminte întotdeauna 
ca de o comuniune a idealuri
lor popoarelor. Fie ca între 
popoarele noastre să existe o 
legătură permanentă de soli
daritate, prietenie și dragos
te".

Răspunzînd, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a declarat: 
..Vă mulțumesc mult. Voi pur
ta această înaltă decorație, cu 
nume simbolic, dar foarte ac
tual într-o lume care dorește 
să se elibereze din toate punc
tele de vedere și să se dezvol
te spre o viață liberă, fericită. 
Sînt bucuros că primesc a- 
ceastă distincție din partea 
dumneavoastră, care ați făcut 
mult pentru înălțarea poporu
lui argentinian și, prin aceas
ta, și a popoarelor din Ameri
ca Latină și, desigur, a între
gii omeniri. Voi purta această 
decorație ca un semn al prie-

Întîlnirea
cu corpul diplomatic

acreditat la
Marți după-amiază. la reșe

dința oficială a președintelui 
Consiliului de Stat al Români
ei au venit șefii misiunilor di
plomatice acreditați în capita
la argentiniană. pentru a pre
zenta omagiile lor președinte
lui Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu.

In salonul de recepții, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de reprezentanții 
a 60 de state.

La ceremonie au participat 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, Ște
fan Andrei, secretar al C.C, al 
P.C.R., George Macovescu, 
ministru al afacerilor externe, 
Mihai Bălănescu, ambasadorul 
României la Buenos Aires.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut a- 
poi cordial cu cei prezenți.

Succinte dar, în același timp, 
consistente, de mare semnifi
cație, dialogurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și ale tova-
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Buenos Aires
rășei Elena Ceaușescu cu am
basadorii prezenți au reliefat 
cu pregnanță interesul comun 
pentru dezvoltarea bunelor re
lații existente între țara noas
tră și statele respective, pen
tru amplificarea colaborării 
pe plan superior, pentru o 
conlucrare intensă in princi
palele probleme care preocu
pă astăzi omenirea.

Rind pe rînd, reprezentanții 
a numeroase state au ținut 
să-l Încredințeze pe președin
tele Nicolae Ceaușescu de ad
mirația și stima popoarelor 
țârilor lor pentru activitatea 
prodigioasă desfășurată, cu a- 
Lita strălucire și consecvență, 
în viața internațională. Ei au 
subliniat, totodată, că, în per
soana celui mai ilustru repre
zentant al României, omagia
ză politica externă a unei țări 
care și-a cîștigat mulți prie
teni, stimă și prețuire pretu
tindeni în lume, pentru con
tribuția adusă la promovarea 
unui climat de pace. înțelege
re și cooperare intre națiuni.

Golda Meir a acceptat, pentru 
o nouă perioadă, funcția de șef 

guvernului israelianal
teniei și al solidarității popoa
relor noastre".

In continuarea ceremoniei, 
președintele Peron a conferit 
tovarășei Elena Ceaușescu, Ma
rca Cruce a ordinului ..El Li
bertador", declarînd; „Știm cu 
cită dăruire însoțiți în toate 
misiunile sale pe acest mare 
om de stat care conduce des
tinele României. Acest ordin 
este oferit celor ce contribuie 
la eliberarea țărilor și popoa
relor, obiectiv fundamental 
de care sîntem animați în mod 
neobosit, ca dorința cea mai 
profundă a inimii noastre. Fie 
ca această dorință să vă în
soțească permanent".

La rîndul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu, înmînînd 
președintelui Juan Domingo 
Peron ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste-România" cla
sa I. a declarat: „Doresc să vă 
înmînez cea mai înaltă deco
rație a României — „Steaua 
Republicii Socialiste Româ
nia". Acordăm această distinc
ție acelor șefi de stat care lup
tă pentru independența și fe
ricirea popoarelor lor. In dez
voltarea colaborării dintre ță
rile noastre a acționat și acți
onează, ca un factor puternic, 
dorința de a sluji în cele mai 
bune condiții propriului popor 
prieteniei dintre popoare.

Știm că dumneavoastră ați 
făcut multe pentru poporul 
argentinian, după cum știm că 
mai aveți încă multe de în
făptuit pentru realizarea nă
zuințelor de dreptate socială, 
bunăstare și independență și 
că sînteți ferm hotărît să du
ceți la bun sfîrșit aceste năzu
ințe ale poporului dumnea-

voastră. care sînt și năzuințe
le noastre.

In semn de prietenie și de 
solidaritate, vă înmînez aceas
tă înaltă decorație și sînt con
vins că, împreună, vom acțio
na pentru dezvoltarea colabo
rării intre popoarele noastre, 
pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă".

Adresîndu-se, în continuare, 
doamnei Maria Estela Marti
nez de Peron, căreia i-a inmî- 
nat Ordinul „23 August" cla
sa I, președintele Consiliului 
de Stat a declarat: ' „Doresc, 
de asemenea, doamnă Marti
nez de Peron, să vă înmînez 
un înalt ordin al Republicii 
Socialiste România, care evo
că numele zilei naționale a 
României, 23 August. Știu că. 
alături de domnul președinte, 
depuneți eforturi pentru rea
lizarea unor năzuințe pentru 
care a luptat mulțî ani, și a- 
cum vede cum se îndeplinesc. 
Fără nici o îndoială că aceste 
năzuințe de care este animat 
poporul dumneavoastră își vor 
găsi deplina înfăptuire și aș 
dori ca decorația acordată să 
fie un simbol al prieteniei din
tre popoarele noastre".

Cei doi președinți își string 
mîinile cu putere, se îmbrăți
șează. De asemenea, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna 
Martinez de Peron se felicită 
reciproc cu căldură.

Sînt momente solemne care 
confirmă profunzimea și trăi
nicia sentimentelor de stimă, 
considerație și prietenie din- 

"tre cele două popoare — lega
te prin afinități tradiționale 
și prin aspirații comune —. ca 
și dintre conducătorii lor.

(Agerpres). —.TEE AVIV 6 (Agerpres). — 
Golda Meir a anunțat, marți 
seara, că a acceptat să-și asu
me, pentru o nouă' perioadă, 
funcția de șef al guvernului, 
renunțînd la intenția de a de
misiona din acest post — re
latează agențiile de presă. De
clarația a fost făcută după o 
reuniune specială a Comitetu
lui Central al Partidului fsra- 
clian al Muncii. în cadrul că
reia cei peste 500 cie partici
pant au acordat Goldei Metr 
votul lor de încredere, adop-

tind o rezoluție ce recomandă 
„formarea imediată a unui 
nou guvern, sub conducerea 
sa".

Comunicatul dat publicității 
în legătură cu această reuniu
ne menționează, totodată, că 
ministrul apărării, Moshe Da
yan, precum și ministrul 
transporturilor, Shimon Peres, 
au făcut cunoscut că sînt ga
ta să participe la alcătuirea 
noii echipe ministeriale, pâs- 
trîndu-și portofoliile deținute 
anterior.

Demonstrație 
împotriva inflației 

la Tokio

Acțiuni greviste 
în Italia

TOKIO 6 — Corespondentul 
ogerpres. Paul Diaconu. trans
mite: Prima fază a ofensivei 
naționale împotriva inflației, 
organizată de smd>?atel? japo
neze sub lozinca realizării 
campaniei de acțiune unită, 
s-a încheiat printr-o demon
strație la care au participat 
90 000 de oameni ai muncii 
din capitala Japoniei. Demon
strația a fost precedată de do
uă mitinguri desfășurate în 
parcurile Hibya și Meiji din 
Tokio.

ROMA 6 (Agerpres). — Lu
crătorii din întreprinderile de 
panificație din Italia au de
clanșat, marți, o grevă la nivel 
național, cerînd îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și 
stabilirea unui nou sistem de 
salarizare, cu prilejul încheie
rii noilor contracte colective 
de muncă.

In aceeași zi. au desfășurat 
acțiuni revendicative și nu
meroși oameni ai muncii din 
industriile chimică și textilă, 
cerind încheierea unor noi 
contracte colective de muncă.

JOHANNESBURG 6 (Ager
pres). — Peste 100 de africani 
și-au pierdut viața în urma 
puternicelor inundații care au 
loc in Republica Sud-Africa- 
nă, îndeosebi în provinciile 
Capetown și Orange. Mii de 
persoane a« rămas izolate da

torită blocării principalelor 
căi do acces, două baraje de 
pe riul Orange sînt în între
gime acoperite de apele ce se 
revarsă cu o viteză de 1 600 
metri cubi pe secundă. Trafi
cul feroviar este și el între
rupt.
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(pre- 
tehnică—pro- 

Transfor-

o întrebare? 
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cosmic ?.16,00—17,00 Teleșcoală.
16,00 Științe sociale (con-

Pronoexpres

JOI, 7 MARTIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie; Marele vals; Republi
ca: Maria Stuart; PETRII,A: 
Aici zorile sînt din nou li
niștite; LONEA — Minerul: 
Conspirația: ANINOASA:
Clasa muncitoare merge în 
paradis; VULCAN: Starea de 
asediu; LUPENI — Cultural: 
Torino negru; URICANI: 
Departe de Tipperary.

5.00 Buletin de știri; 5,05 
Drumeție folclorică muzica
lă; 6,00 Radioprogramul di
mineții; 8,08 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Bu- 
letin dc știri; 9.20 Orchestra 
..Harghita" din Miercurea 
Ciuc; 10.00 Buletin de știri; 
10,10 Tineri autori de muzi
că ușoară; 10,30 Fișier edito
rial; 10.40 Din cîntecele po
poarelor; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Ritmuri de fanfa-

11,20 Triptic solistic; 12.00 
Buletin de știri; 12,05 Intîl 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 12,35 
Formații participante la con
cursul interjudețean „Cînta- 
rc patriei"; 13,00 Radiojur
nal; 13,15 Revista șlagărelor: 
14,00 Buletin de știri; 14,05 
Varietăți muzicale: 14.40 
Cintărcți ai satelor; 15,00 Bu
letin de știri; 15.05 Meridian 
club; 16.00 Radiojurnal; 16,15 
Cintccele noastre; 16.25 Fo
noteca de aur; 16,45 Discul 
zilei; 17.00 Buletin de știri; 
17.15 Tribuna radio; 18,00 O- 
rele scrii. Campionatul mon
dial de handbal masculin; 
20,00 "Mfîzică populară; 20,40 
Muzică pe adresa dumnea
voastră: 21.00 Buletin de 
știri; 22,00 Radiojurnal; 22,30 
Bijuterii muzicale; 23.00—5,00 
Estrada nocturnă.

sultațn). Productivi
tatea muncii.

16,25 Geografie (clasa a 
V-a). Vulcanii.

16.35 Electrotehnică 
gătire 
ductivâ). 
matoare.

17.30 Telex.
17.35 Curs de limbă germa

nă — Lecția 83.
18,05 Film serial pentru co

pii — George — epi
sodul „George e ne
liniștit" (reluare)

18.30 Campionatul mondial 
de handbal masculin 
Meciul România — Ce
hoslovacia în grupa 
semifinală — Transmi
siune directă de la 
Schwerin.

1001 de seri — Prie
tenii lui Bunny Bugs. 
Telejurnal.
Seară pentru tineret 
Mai aveți 
Cit poate 
în spațiul 
24 de ore.

La concursul Pronoexpres 
din 6. martie 1974 au fost ex
trase următoarele numere:

Extragerea î:
29. 28, 10. 45. 1. 2

Fond de premii: 
lei.

Extragerea a Il-a:
44. 33, 40, 17. 43.

Fond de premii:

de
Valorile temperaturii 

registrate în cursul zilei 
ieri:

Maximele: Petroșani 
grade ; Parînd — 0 grade.

Minimele: Petroșani 0 grade 
grade; Paring — 6 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring: 45 cm.

4

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 £)E ORE: Vreme închi
să și umedă, cer mai mult a- 
coperit. Precipitații slabe 
sub formă de ploaie si lapo- 
viță. I.a munte ninsoare. Vînt 
slab din sud.

Tiparul - întreprinderea poligrafică Hunedoara - Subunitatea Petroșani 40 396


