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Viu interes pentru asigurarea capa
cităților de extracție a cărbunelui

E. M. Uricani

Pregătiri pentru pornirea 
unor noi abataje

Creșterea continuă a capacităților de 
producție prin extinderea liniei de front 
active și mecanizarea lucrărilor din sub
teran constituie una din preocupările per
manente ale colectixului minei Uricani. 
In acest sens se înscrie și apropiata pu
nere în funcțiune a unor noi abataje fron
tale de mare capacitate in blocul V/3, 
sectorul III. Recenta primire a unei pom
pe de inaltă presiune, care se speră că va 
fi urmată și de livrarea întregului echi
pament de susținere hidraulică face parte 
din programul de pregătire a dotării vi
itoarelor locuri de muncă astfel incit, in 
momentul terminării lucrărilor de pregă
tire. noile abataje să poată furniza în cel 
mai scurt termen primele tone de cărbu
ne.

E. M. Petrila

Noi lucrări miniere 
atacate

începutul acestei luni coincide cu ata
carea unor noi lucrări de deschideri in 
cadrul minei Petrila. Astfel, a început să
parea suitorului de aeraj din culcușul 
stratului 5. blocul II. între orizonturile 
XVI și XIV A care va permite săparea 
in continuare a transversalei estice de la 
orizontul XVI și punerea in valoare a u- 
nor noi zone de zăcămînt. Faptul că a- 
ceastă importantă lucrare o execută mi
nerii brigăzii conduse de Arpad Kadar 
constituie o garanție că și de această dată 
termenul de execuție va fi devansat.

De asemenea, brigada condusă de A- 
lexandru Simon a început săparea suito
rului de aeraj din culcușul stratului 3, 
intre orizonturile XIII și XII care va asi
gura realizarea in bune condițiuni a ae- 
rajului abatajelor din stratul 3. blocul I.

REDRESAREA PRODUCȚIEI
SECTORUEUI l'l LIIPENI

STĂ IN PUTEREA
COLECTIVULUI INSUSI

în tot cursul anului 1973. 
sectorul VI a constituit unul 
din punctele nevralgice ale ac
tivității minei Lupeni. Avînd 
o restantă de peste 62 000 to
ne de cărbune sectorul a afec
tat considerabil bilanțul teh- 
nico-economic de ansamblu al 
minei. Evoluția nesatisfăcătoa
re a producției sectorului VI a 
fost privită și prin prisma si
tuației deose
bite din acest 
sector. Aici se 
aflau în lucru 
două complexe 

^mecanizate de
abataj, precum 
și un impor
tant volum de 
utilaje și insta
lații a căror prezență reclama a- 
doptarea unor măsuri capabile 
să conducă la îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor de plan in 
condițiile unei cficiențe eco
nomice îmbunătățite.

Și au fost găsite măsuri a- 
decvate, rod al mobilizării ple
nare a întregului colectiv. în 
frunte cu comuniștii, al creș
terii responsabilității fiecărui 
salariat în îndeplinirea sarcini
lor ce-i revin și al adoptării 
unor soluții tehnice eficiente. 
S-au înregistrat progrese și in 
ceea ce privește corecta între
ținere și exploatare a utilaje
lor de transport, domeniu care 
în anul trecut a generat cele 
mai frecvente „strangulări" ale 
producției.

Toate aceste îmbunătățiri in
tervenite in activitatea desfă
șurată in lunile ianuarie — fe
bruarie și-au găsit corespon
dentul și în indicatorii tehni- 
co-economici : planul a fost

^.ritmicitatea... 
in anchetă

realizat, iar în cursul lunii fe
bruarie productivitatea muncii 
planificată a fost depășită cu 
400 de kilograme pe post.

Din păcate, prima decadă a 
lunii martie nu a confirmat re
zultatele lunilor precedente, 
restanțele în realizarea planu
lui acumulîndu-se îngrijorător. 
Să fie cele 800 de tone de 
cărbune nerealizate în prima 

decadă dovada 
faptului că pro
ducția sectoru
lui rămîne tri
butară neritmi- 
cîtății ? Inter
venită chiar in 
luna.martie, a- 
ceastâ situație 
amenință să 

creeze dificultăți în realizarea 
planului trimestrial. Iată de ce 
trebuie acționat de urgență 
pentru redresarea activității 
sectorului.

Discuția purtată cu șeful 
sectorului. ing. Gheorghe 
Modoi și cu alte cadre teh
nice. ne-a relevat o serie de 
cauze obiective care au creat 
greutăți in realizarea integra
lă a planului primei decade. 
Reținem faptul că abatajele 
dotate cu complexe trec prin 
zona unor lucrări miniere de 
pregătire vechi, fapt ce a con
dus la reducerea vitezelor de 
avansare la aceste abataje — 
principalele capacități de pro
ducție ale sectorului.

Nu contestăm justețea moti
vărilor de mai sus. dar ne în
doim că ele ar constitui unica

Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 3-a)

E.M. PETRILA : Doi din 
destoinicii mineri ai brigăzii 
conduse de Gheorghe Tonta : 
Tudor Pătrașcu și Nicolae 
Ivan. Buni ortaci. întreprin
zători și harnici.

Iată-i. in clișeul nostru, 
înaintea intrării in șut.

I
I

Prin utilizarea 
energetică 

a gazului metan 
captat 

din subteran
Animați de prevederi

le chemării partidului 
de a economisi cu ma
ximă chibzuință resur
sele energetice, colecti
vele de muncă din \ a- 
lea Jiului identifică căi 
mereu noi de transpune
re in practică a acestor 
imperative dc larg inte
res patriotic și econo
mic.

Extinderea utilizării 
gazului metan rezultat 
de la stația de degazare 
a minei Lupeni constituie 
o astfel de măsură me
nită să pună în valoare 
importante resurse inter
ne. Notăm în acest sens, 
faptul că numai prin 
folosirea gazului metan 
captat din subteran la 
încălzirea apei pentru 
baia muncitorilor a fost 
posibilă economisirea u- 
nei cantități de peste 
490 torfe de combustibil 
convențional in cursul 
anului trecut.

Să sperăm

că pruncie zile 

ile primăverii 

au sosit.

Foto :
\ IORDACHESCU

încheierea vizitei tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

în Republica Guineea
Ceremonia semnării documentelor

romano-guineeze

Competiție minierească 
pe magistrala subterană

de ta Livezeni
In biroul inginerului 

Miron Rebedea, șeiul 
sectorului Livezeni al 
minei Dilja, ascultam 
și notam amănuntele 
despre mersul lucrului 
la magistrala subte
rană care va face le
gătura între incinta 
principală de la Aero
port Și incinta Maleia.

.Lungimea magis
tralei — spunea șeful 
sectorului — va mă
sura in final 2 787 me
tri. La ora actuală a- 
vem de jos de la Ae
roport, o înaintare de 
365, iar de aici, de la 
Maleia — 390 m. Cit 
privește ritmul de îna
intare, acesta este 
mulțumitor. Brigăzile 
care-și desfășoară ac
tivitatea la această 
magistrală s-au anga
jat să execute lucrări 
de calitate foarte bu
nă. Le-am asigurat de

altfel și o asistentă 
tehnică corespunză
toare".

I-am mulțumii in
ginerului șef pentru 
amabilitatea pe care 
a avut-o și peste nu
mai cîleva ore am 
pornit spre orizontul 
300. încă de la coborî- 
rea în subteran, noul 
nostru însoțitor, ingi
nerul Pavel Vilan a 
făcut o precizare nu 
lipsită de interes. 
.Magistrala pe care o 
construim constituie 
una dintre lucrările 
cele mai importante 
din domeniul investiți
ilor Ia noi. De aceea 
ținem cu orice preț să 
trecem cu succes fie
care examen ce se i- 
veșle în cursul reali
zării ei. Cunoscînd 
capacitatea de muncă 
a celor trei brigăzi de

aici, am repartizat 
sarcinile in așa fel in
cit să existe o perma
nentă concordantă în
tre lucrările de înain
tare și cele anexe".

Am înaintat pe ga
leria dreaptă și după 
ce am parcurs cei pes
te 350 metri, am in- 
lîlnit primii mineri. 
I-am surprins în iure
șul unei activități in
tense, susținute. Am 
făcut cunoștință cu șe
ful de schimb Costa- 
che Porojnic, un des
toinic miner și un co
munist exemplu, apoi 
cu ajutorul miner Mi
hai Cepoi și vagoneta
rul Mircea Valache, 
toii trei formînd un 
schimb de bază în bri
gada lui Augustin De
meter. De la ei am a- 
flat că deși se mai 1- 
vesc unele greutăfi în 
aprovizionarea locu

lui de muncă, se reu- I 
șește ca în 24 ore să | 
se înainteze 2,5 m. i 
Consemnăm că este I 
vorba de o galerie cu . 
un profil special — 
TH-10 — și fiecare ’ 
schimb se străduiește I 
să acorde o alenfie I 
deosebită citit lucrări- I 
lor de înaintare cil și | 
celor de betonate. E- i 
.vistă chiar o întrecere I 
intre schimburi. De a- 1 
se menea, aflăm că lă- I 
cătușii și electricienii I 
asigură și ei cu toa- I 
tă răspunderea buna | 
func/ionare a utilaje- . 
lor, intervenind cu I 
promptitudine ori de • 
cite ori se ivește vreo I 
defecțiune. j

Despărfindu-ne de I 
schimbul condus de | 
comunistul Costache . 
Porojnic l-am întîlnil I 
pe minerul Haralam- ! 
bie Negrea a cărui ’ 
brigadă muncește pe I 
aceeași magistrală în- I 
că de la începerea lu- | 
crărilor. Ne ailăm lin- | 
gă viitorul siloz în * 
care va fi înmagazinat I 
cărbunele adus pe ’ 
bandă de la Maleia. I 
Din acest siloz, cu o a- I 
dîncimc de aproape 30 i 
metri, cărbunele va ii | 
transportat printr-o . 
galerie pină la puf, de I 
unde urmează să fie ' 
scos la ziuă. Notăm I 
cîleva dintre lucrările I 
la care minerii din su- | 
bordinea brigadierului I 
Negrea au contribuit i 
din plin : circuitul pu- | 
jului auxiliar, gurile I 
silozului de cărbune, | 
rebetonarea pulului — I

Iulian IORDACHE, .
lăcătuș subteran |

E. M. Dilja
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DIALOG CETĂȚENESC
9 Un raid-anchetâ organizat Ia Lupeni de subredacția din acest oraș pe tema păs

trării fondului locativ > Rubricile : „Cititorii au cuvintul", „Cabinet de consultație ju

ridică" „Răspundem celor ce ne scriu", ,,Pe urmele semnalelor critice ale ziarului".

SPECTACOL DE 
MUZICA POPULARA

Clubul muncitoresc 
din Lonea a pregătit 
spectacolul de muzică 
populară „Mîndre-s 
cîntecelc noastre", pre
zentat astăzi la Vulcan 
(ora 17) și Petroșani (o- 
ra 20). Cei care îndră
gesc folclorul muzical 
se vor putea intilni cu 
Dumitru Sopon. frații 
Filip și soliștii locali 
Jenica Grecea. Maria 
Gălățan, Dumitru pîșu, 
Nicolae Siminic, Anto
nica Butulescu, Ionel 
Pop. In spectacolul 
„Mîndre-s cîntecele

Incununlnd cu deplin succes 
dialogul la nivel înalt româno- 
guinoez, Tratatul dc prietenie 
și cooperare intre Republica 
Socialistă România și Repu
blica Guineea, Comunicatul 
comun, semnate luni după-a- 
miazâ. intr-un cadru festiv, 
de șefii de stat ai celor două 
țări, exprimă pregnant carac
terul deosebit de fructuos al 
întîlnirii între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Ahmcd Sekou Toure, al între
gii vizite.

Solemnitatea semnării a re
unit pr membrii Biroului Po
litic Național, ai Comitetului

Central al Partidului Demo
crat din Guineea, membri ai 
guvernului, președintele Adu- 
nării Naționale și alți înalț! 
reprezentanți ai acestui for 
legislativ, șeful Statului Ma
jor General și comandanți de 
arme, conducători ai comite
telor naționale ale organizați
ilor dc masă ale muncitorilor, 
femeilor, tineretului, persona
lități ale vieții politice guine- 
eze.

In rîndul acestei asistențe, 
al cărei larg caracter reprezen
tativ ilustrează semnificația 
deosebita ce se acordă încheie
rii documentelor între cele do

uă țări, se află membrii dele
gației care l-a secundat pe 
secretarul general al Partidu
lui Democrat din Guineea, șe
ful statului guineez, la convor
biri.

La ceremonie asistă Aristi
des Pereira, secretar general 
al Partidului African al Inde
pendenței din Guineca-Bissau 
și Insulele Capului Verde.

Sînt de față persoanole ofi
ciale române care au luat par
te la convorbiri și îl însoțesc 
pe șeful statului român în vi
zita sa.

(Continuare in pag. a 4-a)

Cuv iritarea 
tovarășului 

NICOLAE CE/WȘESCE
Tovarășe secretar general al Partidului 

Democrat din Guineea,
Aș dori să încep prin a da expresie 

sentimentelor de prietenie și solidaritate 
ale Partidului Comunist Român și popo
rului român față de Partidul Democrat 
din Guineea, față dc poporul guineez.

Am semnat împreună Tratatul de prie
tenie și cooperare și Comunicatul comun, 
care sintetizează dorința noastră — a 
Partidului Comunist Român și Partidului 
Democrat din Guineea, a guvernului 
României socialiste și guvernului Repu
blicii Guineea, de a dezvolta prietenia și 
colaborarea multilaterală dintre partidele 
și țările noastre.

Cu puțin timp înainte au fost semnate, 
de către colaboratorii noștri, acorduri și 
documente importante cu privire la co
operarea economică, tehnico-științifică și 
culturală dintre țările noastre.

Iată de ce putem afirma că vizita pe 
care am cfcctuat-o în țara dumneavoas
tră, convorbirile pe care le-am avut și, 
mai cu seamă, rezultatele acestora — în
scrise în documentele amintite — consti
tuie un eveniment istoric in relațiile din
tre România și Guineea. Fără îndoială că 
în aceste documente am pus împreună 
bazele unei prietenii și colaborări trai
nice pe principiile deplinei egalități, res
pectului și avantajului reciproc. Afirma
rea și așezarea relațiilor dintre partidele 
și țările noastre pe aceste principii are o 
importanță deosebită in lumea de astăzi. 
Fără îndoială că primii beneficiari ai a- 
cestei colaborări vor fi popoarele român 
și guineez.

(Continuare in pag. a 4-a)

Cuvîntarea 
tovarășului 

SEKOU TOERE
Tovarășe secretar general al Partidului 

Comunist Român,
La capătul convorbirilor noastre, cele 

două delegații au pus la punct importan
te documente sub formă de acorduri — 
in număr de șase —. un Tratat de prie
tenie și un Comunicat comun.

Aceste opt documente exprimă in fața 
lumii voința comună a celor două gu
verne și partide ale noastre, în numele 
celor două popoare, ale noastre, de a co
opera sincer, loial, intr-un spirit profund 
de prietenie militantă.

Sînt mîndru să exprim, în numele po
porului Guineei, totala mea satisfacție 
pentru spiritul in care s-au desfășurat 
convorbirile noastre. Și, înainte dc toate, 
pentru identitatea de obiective care s-a 
degajat din declarațiile noastre atît în 
legătură cu politica națională a partide
lor noastre, cit și cu privire la politica lor 
internațională.

Noi considerăm vizita dumneavoastră 
in Guineea ca o etapă decisivă in strin- 
gerea legăturilor de cooperare militantă 
între curajosul popor român și poporul 
Guineei — două popoare care au optat 
de o manieră ireversibilă, hotărîte și 
pline de încredere, să-și asume totalita
tea responsabilităților lor istorice atît 
prin rezolvarea corectă a ansamblului 
problemelor care condiționează existen
ța și dezvoltarea lor, cit și prin a aduce 
într-un mod tot mai activ contribuția lor 
la soluționarea tuturor problemelor in
ternaționale, în scopul favorizării instau
rării unei lumi a dreptății, solidarității 
și păcii.

Noi vom păstra o amintire de neuitat 
despre șederea dumneavoastră în jO^neea.

----- (Continuar^Mllt^bg. -

Plecarea din Conakry
Luni, noaptea tîrziu, tovară

șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român. președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și-a în
cheiat vizita oficială de pne- 
tenie pe care a făcut-o, împre
ună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în Republica Gui
neea, la invitația secretarului 
general al Partidului Democrat 
din Guineea, președintele Re
publicii Guineea. Ahmed Se
kou Toure, și a soției sale, 
Andree Toure.

De la reședință, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
se îndreaptă spre aeroportul

internațional din Conakry, în
soțiți de președintele Ahmed 
Sekou Toure și tovarășa An
dree Toure. de membrii Birou
lui Politic Național al C.C. al 
Partidului Democrat din Gui
neea. de membri ai C.C. al 
P.D.G., ai guvernului și alte 
personalități guineeze. Deși 
noapte. întreaga autostradă pî- 
nă la aeroport — circa 15 ki
lometri — era flancată de nu
meroși cetățeni care au salu
tat cu căldură pe conducăto
rii de partid și de stat ai ce
lor două țări.

La sosirea pe aeroport, to
varășul Nicolae Ceaușescu pri
mește raportul comandantului 
gărzii de onoare. In timp ce

se trag 21 de salve de arti
lerie, se intonează imnurile 
de stat ale celor două țări. To
varășul Nicolae Ceaușescu și 
președintele Ahmed Sekou 
Toure trec în revistă garda 
de onoare. Apoi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu își ia ră
mas bun de la Aristides Pere
ira, secretar general al Parti
dului African al Independen
ței din Guineea-Bissau și In
sulele Capului Verde.

Șeful statului român își ia 
rămas bun de la înaltele per
sonalități guineeze prezente pe 
aeroport.

Conducătorul partidului și

(Continuare in pag. a 4-a)

Sosirea la București
Marți dimineața, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au înapoiat în Capitală din 
vizita oficială întreprinsă în 
țări ale Africii și Americii 
Latine.

Mii de bucureșteni care — 
asemenea tuturor cetățenilor 
României socialiste — au în
soțit cu inima și cu gîndul a- 
ceastâ nouă și importantă solie 
de pace, colaborare și priete
nie au venit pe aeroportul O- 
topeni să-i întîmpine cu dra
goste. stimă și profundă recu
noștință pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, să le ureze un fier
binte „Bine ați-venit".

...Este ora 9,30. Pe platoul 
aerogării, miile de cetățeni aș
teaptă cu nerăbdare aterizarea 
avionului prezidențial pentru 
a exprima bucuria de a-1 re
vedea în mijlocul lor pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
personalitate marcantă a vie

ții internaționale, cel mai fi
del reprezentant al năzuințe
lor și idealurilor de pace și 
bunăstare ale națiunii noastre, 
purtător al mesajului ei de 
prietenie între popoare, stimat 
pe toate meridianele globului 
pentru activitatea sa neobo
sită pusă în slujba înțelegerii 
și cooperării în lume.

In această atmosferă entuzi
astă. aeronava prezidențială 
aterizează. La coborîrea din a- 
vion, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu căl
dură și deosebită cordialitate 
de conducătorii de partid și 
de stat.

Aii venit în întîmpinare to
varășul Ion Gheorghe Maurer 
și tovarășa Elena Maurer, to
varășii Emil Bodnaraș. Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Florian 
Dănălache. Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Dumitru Popescu, Leonte Ră- 
utu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Chivu Stoica, Constan

tin Băbălău. Cornel Burtică, 
Miron Constantinescu, Mihai 
Dalea, Mihai Gere, Magdale
na Filipaș, Ion Ioniță. Vasile 
Patilineț.

Conducătorii de partid au 
venit împreună cu soțiile.

Erau prezenți membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și guvernului, con
ducători de instituții centrale 
și organizații obștești, perso
nalități ale vieții noastre ști
ințifice, culturale și artistice, 
generali, ziariști.

A fost de față Gaspar Lu
ciano Taboada, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Argenti
nei la București, șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
în țara noastră.

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

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se îndreaptă spre miile de 
bucureșteni, răspunzînd cu câl-

(Continuare în pag. a 4-a)

noastre" (conducerea 
muzicală — prof. 
Gheorghe Popa; pre
zentator — Viorel Tur- 
lea) este prezent și 
Zeno Turdeanu. In ur
mătoarele zile specta
colul va fi susținut și 
la Uricani (16 martie, 
ora 17), Aninoasa (16 
martie, ora 20), Petrila 
(17 martie, ora 10), Bă- 
nița (17 martie, ora 17) 
și Lonea (17 martie, o- 
ra 20).

PLANTARI 
ÎN CARTIERE

De o săptămînă a în
ceput la Petroșani ac
țiunea gospodărească 
de plantare in cartiere 
a arborilor și arbuștilor 
ornamentali. Cei 1 200 
de arbori și 6 000 de 
arbuști, procurați de

secția gospodărească de 
la Consiliul popular 
municipal, au fost re
partizați pe cartiere. 
Ieri de pildă, pe străzi
le Vasile Roaită (car

tier Carpați), Unirii și 
Viitorului (Aeroport) 
au participat la acțiu
nea de plantare, locata
rii. ajutați de salariați 
ai E.G.C. Petroșani.

MÎI.NE ÎN PARING. START IN CAM
PIONATUL UNIVERSITAR DE SCHI

Excelentele condiții existente în masi
vul Paring pentru desfășurarea competiți
ilor de schi au determinat, pentru a doua 
oară consecutiv, organizarea campionatu
lui național universitar de schi pe pîrti- 
ile dc aici. Studenții din elita schiului u- 
niversitar timp de 4 zile (între 14—17 III 
a.c.) își vor disputa șansele de cucerire a 
titlurilor de campioni in probele alpine și 
de fond. Această competiție de anvergură 
se recomandă atît prin valoarea ridicată 
a competitorilor cit și printr-un autentic 
recital de măestrie sportivă, ce neîndoiel
nic va fi oferit de pasionații acestui fas
cinant sport al înălțimilor înzăpezite.

CONDIȚII MAI BUNE

Vechiul atelier dc re
parat aparte de radio 
și televizoare era intr- 
adevăr neincăpător. A- 
nalizînd această situa
ție, conducerea Coope
rativei „Deservirea" 
(mai corect „Servirea") 
din Lupeni a dispus 
mutarea atelierului din 
cadrul complexului în
tr-un local mai spațios, 
situat în strada 6 Au
gust, A fost mutat în- 
tr-o încăpere mai spa
țioasă și amenajată co
respunzător (str. 1 Mai) 
și atelierul’de bobinai.
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critice

„gazde“

fost adus Intr-un 
hal de degradare, 
neapărat necesar să 
unei reparații capi-
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Uscătorie sau crescătorie ?nuata cu perseverența.

RĂSPUNDEM CELOR CE NE SCRIU

& juridică Foto : i. LICIU

Gheorghe NICA, 
pensionar. Vulcan

ob- 
par-

Cu 
pot

sâ-șl
altă

Mihai Zaharin 
miner pensionar, Pelrlla

Elisabeta BĂTR1NA. 
str. Cărbunelui, nr. 8 

Petroșani

Iosif SIMO 
deputat - Aninoasa

COMITETUL 
DE LOCATARI 

al blocului nr. 
Petrila

I 
I 
I
I 
I
I bialofl

Odată cu sporirea fondului locativ - parte însemnată a avu
ției noastre naționale, menită să contribuie la îmbunătățirea 
condițiilor de trai ale oamenilor muncii - este necesară creșterea 
grijii pentru folosirea corespunzătoare și păstrarea acestuia atit 
din partea exploatărilor de gospodărie locotivă cit și a fiecărui 
locatar in parte.

Pe această temă, subredacția noastră din Lupeni a între
prins un roid-anchetă in cartierele de blocuri ale orașului, urmă
rind modul in care iși îndeplinesc obligațiile, reglementote prin 
lege, beneficiarii direcți ai fondului locativ : locatarii.

Participantii la această investigație - corespondenții DUMI
TRU UNGUR, CONSTANTIN SULTAN și MARGARETA MICA pre
cum si IOAN CIOIU, din partea E.G.L. și FLOREA NEACȘU, repre. 
zentant ol Asociației de locatari - au reușit să identifice rezul
tate pozitive ale preocupărilor unor cetățeni și comitete de blocuri 
din orașul Lupeni pentru utilizarea si păstrarea corespunzătoare 
o apartamentelor si părților de folosință comună, dar au sur
prins, totodată, o seamă de neajunsuri in păstrarea fondului lo
cativ.

Unde locatarii se respectă 
ca buni gospodari

Mai multă responsabilitate civică
în păstrarea fondului locativ !

Măsuri
pe

măsură

în cadrul investigației s-au 
intîlnit numeroase apartamen
te. (ase ale scărilor și alte 
spat i de folosință conjună ca
re purtau evident amprenta 
bunei gospodăriri. Spre exem
plificare s-au notat cu califica
tiv bun casele scărilor de la 
blocurile nr. 80, Dl, D4 dc pc 
strada Tudor Vladimirescu, de 
la blocul 200. scara a 11-a a 
blocului D 11 de pc Aleea Vi
itorului. precum și blocurile A 
2 și A 6 dc pc strada Paringu- 
lui. S-a evidențiat și cu acest 
pr i i vărul că acolo unde 
locatarii se respectă ca buni 
gospodari iar comitetul dc bloc 
este activ, ordinea și curățenia 
sint la ele acasă. Bunăoară, pc 
scara a V-a a celui mai marc 
bloc de locuințe din orașul Lu
peni — blocul 200 — încă de 
la intrare atrage atenția un a- 
fiș : ..Păstrați curățenia 1" Tot 
aici, într-o ramă se păstrează

Cîleva
ale neglijentei și indolenței

La blocul A 4. strada Parîn- 
gului, grătarul de șters picioa
rele era rupt, zăvorul de la u- 
șa intrării defect, tuburile flu
orescente smulse de un rău- 

Condițiile
stabilirii domiciliului
într-un „oraș mare“

în
dorii
chiri

onfonnitale cu preve- 
T.cgii nr. 5/1973, in- 

;*e dc locuințe în ora- 
arl se poate face nu- 

pcrsoanelor și familiilor 
domiciliază sau care au 

dreptul să-și stabilească do- 
miciliul In condițiile legii in
aceste orașe.

Orașul Tirgu Mureș, prin
tr-o Hotârtre a Consiliului 
de Miniștri, a fost declarat, 
împreună cu alte orașe din 
țară ..oraș mare", situație în 
care subinchirierea unei lo
cuințe se face numai acelur 
persoane care a'J domiciliul 
în orașul respectiv. 

diploma de bloc fruntaș, cîști- 
gatâ prin strădania colectivă 
a locatarilor, mobilizați de co
mitetul de bloc (președinte mi
nerul pensionar Gheorghe 
Weszter).

Tot un pensionar. Fritz Uzi
ci. este președintele •omitetu- 
lui de locatari de la blocul nr. 
80. imobilul cu cele mai fru
moase rezultate. încununare a 
acțiunii gospodări ști colective 
și spiritului de inițiativă dove
dit do aproape toți locatarii, a 
dragostei lor pentru , frumos. 
Aici s-a intilnit* o adevărată 
întruchipare a respectului pen
tru curățenie, locatari mici și 
mari ștergindu-și bine picioa
rele înainte de a intra în casa 
scărilor. La blocul A 2 de pe 
strada Parlngului gazeta de pe
rete prezenta un articol des
pre rolul copiilor in menține
rea curățeniei și ordinei.

făcător neidentificat iar tablo
ul de siguranță numai... sigu
ranță nu mai prezintă în ha
lul In care a ajuns.

Au fost vizitate și încăperile

Or. pentru a avea domici
liul lntr-un astfel de oraș, 
trebuie să fiți trimis acolo 
în interes de serviciu ; să 
mergeți pentru a fi întreținut 
de copii ; pentru a vă urma 
soțul (soția), condiții pe care 
de altfel dumneavoastră nu 
le îndepliniți.

Aceste restricții au fost 
instituite pentru a se evita 
o prea mare aglomerație a 
populației, dt mai ales pen
tru o mai bună aprovizio
nare a celor ce muncesc în 
aceste centre muncitorești 
mari. 

JURIST

a trbi apartamente. Ea aparta
mentul nr. 3 (locatar Marin 
Năstase) din cauza unei defec
țiuni la instalația sanitară apa 
se risipea cu nemiluita. In a- 
parlamentul nr. 2, al familiei 
Oprișan, apa .se prelingea dc 
sus de la etaj deteriorind pere
ții. Ui fel și la apartamentul 
nr 4. Dc fapt E.G.L. a executat 
aici, cu cîtcva luni în urmă, în
locuirea conductelor sparte de 
la instalația sanitară. Cum s-a 
executat lucrarea șl cum s-a 
efectuat rc< epționarea se vede 
acum. Cum au lucrat instala
torii de la E.G.L., deasemenea.

O situație Incalificabilă ne-a 
fost relatată de către președin
tele comitetului de locatari de 
la blocul A 6. Apartamentul 
65 din acest bloc este deținut 
dc Aurel Proci, salariat la pre
parat ia Lupeni. Ca urmare a 
repetatelor ..petreceri" orga
nizate de chiriaș, de altfel 
singur locatar in două came
re. și a neîndeplinirii obliga
țiilor de întreținere de mulți 
ani de zile, apartamentul a 
ajuns intr-un avansat grad 
de degradare.

Un alt locatar petrecăreț, și 
deosebit de neglijent : Gustav 
Pusztay. La intrarea în apar
tamentul pe care il deține a- 
cesta. în blocul B 10. din car
tierul Viscoza IV, un timp a 
fost necesar sâ ne reținem res
pirația. Asemănătoare este si
tuația și in apartamentul de
ținut de Vasile Szakacs. blo
cul 8 turn. Apartamentul a- 
ccstuia a 
asemenea 
incit este 
fie supus 
tale. Pe Aleea Lildacului. ne-a 
atras atenția înfățișarea deplo
rabilă a blocului nr. 2. Cum 
de e posibil sâ se tolereze ca 
unii locatari să distrugă cu 
rea voință un astfel dc imobil?

încă două aspecte : unii lo
catari suferă de boala distru
gerii Ușilor de la intrarea în 
bloc. Printre aceștia se numă
ră și cei din blocul nr. 2, A- 
lcea Liliacului, și blocul A 4, 
strada Parîngului. Alții, ca cei 
din blocul B 10, apartamente
le nr. 26 și ni respectiv,

Exemplu 
de 

urmat

în
de

<•<»-

Localnic din Iscroni, 
cetățeanul JOAN BU- 
NESCU, ocupindu-se și 
de creșterea vitelor (es
te miner la E.M. Aninoa
sa) a înțeles să sprijine 
mai mult, planul de con
tractări al Consiliului 
popular Aninoasa. El a 
fost primul gospodar din 
comună care a contrac
tat 1,900 kg. lină pentru 
fiecare oaie (in compara
ție cu alți cetățeni care 
au contractat doar 1,500 
kg. lină), și cantități 
semnate de carne 
miel și brinză de oi-

Asemenea lui, in 
muna Aninoasa mai sini 
și alți cetățeni care spri
jină realizarea planului 
de contractări, iniintim 
pe II.IE DUMITRU care 
a contractat 1,900 kg. li
nă pe cap de oaie si 100 
litri lapte de vacă, și pe 
NICOLAE STAICU (din 
Iscroni).

Exemplul lor va fi ur
inat și de alți gospodari 
din comuna Aninoasa, 
contribuind astfel din 
plin la realizarea planu
lui de contractări către 
populație .

R VALEDI 

Dragomîr Iftimio. și Gustav 
Pusztay, probabil in toiul u- 
nor confruntări belicoase, și-au 
dovedit ..vitejia" distrugîn- 
du-și unul altuia ușile aparta
mentelor.

La asociația dc locatari ni 
s-a înmînat o listă cu locata
rii răi platnici. Redăm mai 
jos numele cîtorva dintre cei 
care s-au obișnuit să pretindă 
și să primească mereu de la 
societate fără însă a se achita 
dc obligațiile elementare de- 
curgînd din calitatea dc loca
tari. adică de beneficiari ai u- 
nor apartamente confortabile : 
Victor Anton, medic — debit 
2 201) lei. Liviu Costea, inginer 
— 1 359 lei. Constantin Mute- 
eScu. contabil — 1 400 lei, Eu
genia Barbu. învățătoare — 
1 600 lei. Lista mai cuprinde 
multe nume. Alte comentarii 
sint de prisos...

Cum acționează asociațiile 
de localuri împotriva acelora 
care se eschivează in fața res
ponsabilităților civice, aduc 
grave prejudicii fondului loca
tiv, ori sc sustrag de la achi
tarea taxelor ? Emit somații 
șl... cam atît. Or. aceasta se 
cheamă toleranță, blindețe. Le
gea dă dreptul (și prevede 
chiar obligația) ca acel care 
săvîrșesc abateri grave, prici- 
nucsc stricăciuni locuinței tre
buie sâ fio evacuați din aces
tea.

Societatea face eforturi mari 
pentru a construi locuințe, 
pentru a oferi tuturor celor 
vrednici și onești tot ce e nece
sar pentru a locui în condiții ci
vilizate, confortabile. Dar. aces
te investiții — repetăm — se 
fac or. âsa e firesc in benefi
ciul celor "bare o merită, care 
știu respecta bunul comun, 
normele civilizate do convie
țuire și în nici un caz în be
neficiul indivizilor lipsiți de 
simț cetățenesc.

Semnalele noastre — dorim 
sâ fie un ajutor oi’ganelor cla
mate să impună ordinea, c- 
chitatea. respectul față dc un 
bun al tuturor — fondul lo
cativ al statului !

SUBREDACȚIA LUPENI

CÎND PLOUĂ E NOROI, 
CÎND E SOARE...

petro- 
ccle 

rutie- 
sala-

Strada Cărbunelui din 
șani cunoaște una din 
mai intense circulații 
re și pietonale. Zilnic 
riați de la E.M. Dilja și alte 
unități economice, precum și 
numeroase mijloace de trans
port auto străbat in ritm alert 
această arteră. Prin grija con
siliului popular municipal și 
a minei Dilja, strada Cărbu
nelui a fost modernizată în 
urmă cu cîțiva an.. Și totuși 
la ora actuală condițiile de 
circulație nu sint cele mai 
bune pe această stradă. Moti
vul ? In zilele ploioase oame
nii înoată pur și simplu In 
noroiul cărat aici de mașinile 
care transportă "ârbuni. ci
ment și tot felul uc materiale. 
Cînd soarele usucă tot acest 
noroi, pe stradă plutesc nori 
de praf ridicat in aer de vir-

In nr. 7 552 din 15 februa
rie a.c., ziarul nostru inse
ra, la rubrica „Iu comerț — 
totul pentru Măria sa cli
entul", articolul „Cînd pres
tigiul unității este știrbit de 
lipsa de educații* a omului 
dc după tejghea". Era sem
nalată. in materialul respec
tiv. o suită in'.r>-if?.’; dc de
ficiențe înregistrate la ma
gazinul alimentar cu auto
servire din Petroșani (Piața

Pe urmele
semnalelor

ale ziarului

Victoriei), unitatea nr. 
responsabil — Victori 
vriș.

Pc marginea anchetei 
noastre, conducerea I.C.S. 
Mărfuri alimentare Petro
șani (sub semnătura direc
torului întreprinderii, Cazi- 
mir Davidovlci) ne comuni
că : „Cele sesizate cores
pund intrutotul adevărului. 
Cazul salariatelor necinstite 
dc aici a fost prelucrat cu 
întregul colectiv al unității. 
Conducerea întreprinderii a 
luat măsuri de sancționare 
disciplinară a salariatelor 
Anuța Cîmpcanu și Maria 
Jurcn, fiind retrogradate din 
funcție și salariu, Tovarășa 
Constanța Cioc a fost trans
ferată la mugazlnu] alimen
tar nr. 1 din Petroșani. Arti
colul respectiv a slîrnlt vii 
reacții in rindul salariaților 
întreprinderii, dovedindu-se 
un rea) sprijin in activita
tea noastră de zi cu zi"..,

Considerăm masurile lua
te ca fiind oportune șl jus- 

tejurlle produse de trecerea 
mașinilor.

Așa se prezenta situația in 
ziua de miercuri. 6 martie, 
cînd praful îneca oamenii, iar 
a doua zi, după o timida nin-

O doleanță 
a salariaților 

de la mina Dilja

soare, noroiul a devenit stă- 
pinul drumului.

Ne aflăm la început de pri
măvară. perioadă cînd pretu
tindeni se desfășoatâ ample ac
țiuni gospodărești și dc Înfru
musețări' a localităților, a fie
cărui cartier. Oare nu este ca
zul ca printr-o cstfel de ac
țiune bine organizată, intr-o zi 
de simbătă, sau duminică, cU

Qitit&rii au envudul
Primele acțiuni de înfrumusețare 

la Aninoasa
Devan»indu-șl prin Inițiativa dovedită părinții, elevii 

Școlii generale din Aninoasa au participat la primele acțiuni 
de înfrumusețare a comunei organizate in acest an. Zeci 
de copii din clasele mai mari au greblat frunzele, iarba 
uscată și hirtiile din parcurile de la școală, de la dispen
sarul medical al comunei, precum și de la exploatarea mi
nieră. S-au remarcat in aceste prime acțiuni mai ales elevii 
din clasele a lll-a A, a IV-a A și B, a Vll-a A și a Vll-a B. 
Valoarea lucrărilor efectuate s-a ridicat la 1 200 lei.

Pentru îmbunătățirea 
activității căminului cultural

Activitatea căminului cultural din Iscroni a fost recent 
analizata in cadrul unei adunări a sătenilor. Gheorghe Pon- 
tilimon, Minodora Bâncilă, Dumitru Her șl alți participanți 
la dezbaterile care au avut loc cu acest prllo) au făcut 
propuneri judicioase, însușite de adunare, privind inibunâtă- 
țirea activității culturale in rindul muncitorilor și țăranilor 
din satul Iscroni in perioada următoare. Adunarea a ales 
in continuare noul consiliu de conducere al căminului cul
tural. Ca președinte al consiliului a fost ales Tudor Voicilo. 
iar ca vicepreședinte Rodica Morar.

SE IA MĂSURI
ÎMPOTRIVA HULIGANILOR

Mă numesc Mihai Zaharia. 
Sint pensionar șl locuiesc in 
orașul Petrila. Ce vreau să 
scriu ziarului ? In orașul Pe
trila, de cîtva timp, se petre
ce o scenă tare urită. In fle
care seară, in fața complexu
lui comercial, se adună un 
grup de tineri, întotdeauna 
cam aceeași : plctoși și im- 
brăcați fistichiu care acos
tează și spun cuvinte urite fe
meilor, fetelor, sc leagă <le 
alți tineri care se plimbă cu 
fete, iar înlr-o noapte au 
răsturnat căprioara ornamen
tală din fața complexului, 
fixind-o cu coarnele în pă-

VOM AVEA CURENT 
MAI BUN ÎN APARTAMENTE?

La blocul nr. 79 din 
Petrila, rețeaua de 
curent electiic este la 
fel de veche ca și 
blocul, adică dc circa 
50 de ani. Poate că 
tocmai avind în vede
re acest fapt, o echi
pă de electricieni de 
la S.D.E.E. a început 
lucrarea de înlocuire 
a acestei rețele de 
curent, în urmă cu 
6—7 ani. Noua rețea 
a fost trasă de pe 
stîlp pină în casa

Ce frumos este Vulcanul 
azi ! S-au inălțai aici și se 
construiesc continuu blocuri 
de locuințe și alte edificii in
dustriale și sociale, toate în 
folosul și spre binele munci
torilor mineri, al familiilor 
lor și al altor salariați. Sume 
mari de bani Se investesc an 
de an din bugetul statului 
pentru construirea acestor 
blocuri, pentru ca in aparta
mentele lor salariații și fa
miliile lor să aibă Un confort 
bun, cu toate cele necesare 
la indemină. Cartierul Coro- 
ești cu blocurile sale atit de 
frumoase te îndeamnă să-1 
privești și să-l admiri orc în
tregi. Acest cartier este o re
alizare deosebit dc frumoasă 
in domeniul social pentru o- 
rașul nostru. Din păcate. în
să, nu toți locatarii noilor 
blocuri înțeleg sâ păstreze cu 
grija și responsabilitatea cu
venită «ceste minunate bu
nuri. Ba mai mult, unii loca
tari iși etalează in mod sfidă
tor abuzul transformed ca
merele de uscătorie și spălă
torie in cotețe de crescut gă
ini și porumbei. Iar gospodi-

a fața blocului nr. 20 
de pe strada Tudor Vla- 
dimirescu, ca de altfel 
și la blocul 22 domină 
o ordine care îmbie la 

ochiului...

participarea salariaților de la 
unitățile economice, a cetățeni
lor din cartierul Boțoni și Dil
ja care circulă pe această stra
dă să se înlăture cauzele care 
produc nemulțumiri celor ca
re străbat zilnic strada Căr
bunelui ?

N-ar fi rău nici dacă mași
na salubrității ar trece de trei- 
patru ori pe săptâmină sâ mal 
spele această stradă, pentru a 
menține curățenia. Sint cîtcva 
din doleanțele formulate dc 

, angajațli E.M. Dilja pe care 
le aducem din nou la cunoș
tința gospodarilor municipiu
lui. RAmîne doar ca ele să fie 
recepționate do tovarășul loan 
Șodolescu, șeful serviciului de 
gospodărie din cadrul consiliu
lui popular municipal si Aurel 
Bora, șeful serviciului salubri
tate al E.G.C. 

G. H.

mint. Aș vrea să întreb mi
liția orașului nostru dacă 
cunoaște acest grup de tineri 
cu comportări huliganice ? Și 
dacă ii cunoaște dc ce nu se 
iau măsuri împotriva lor, de
oarece’ vreo doi-lrci dintre ei 
au 22—23 de ani și nu lu
crează nicăieri.

Am fost toată viața miner 
și nu mă pricep să scriu mai 
frumos șl mal mult. Vă mul
țumesc pentru considerația 
față de cele ce v-am scris și 
sper «ă se ia măsuri.

scării. Aici s-a făcut 
o nișă și toate capete
le conductorilor au 
fost scoase în aceas
ta. Noi, membrii co
mitetului de bloc. în
trebăm S.D.E.E. : a 
fost terminată lucra
rea, va fi Continuată 
de E.G.L., trebuie s-o 
suportăm noi. loca
tarii ? Pe noi ne inte
resează cînd va fi le
gat curentul in apar
tamente deoarece 
prin ce s-a făcut pină

acum, nu s-a adus 
nici o îmbunătățire 
pentru noi. nu s-a 
schimbat situația an
terioară. Rețeaua vc 
clic produce multe 
deranjamente, ard si
guranțele. nu avem 
suficientă tensiune : 
numai 190—195 V.' de 
multe ori chiar 180 V. 
în loc de 220 V.
acest curent nu 
funcționa normal 
paratele de radio

nelc sint obligate să spele ru
fele in apartament, uscîndu-le 
apoi pe unde pot. Așa de pil
dă simbătă, 2 martie a.c„ am 
mers pe bulevardul Victoriei 
la nr. 7 in blocul D3. scara 
II la un prieten. In discuția 
avută aici, soția prietenului 
arăta printre altele : „Avem 
suficient spațiu și îmi este 
drag ca să-mi țin apartamen
tul curat ca o farmacie. Cu 
spălatul rufelor însă ne des
curcăm mai greu deoarece 
camerele specia) destinate 
pentru spălătorie și uscătorie 
sint ocupate și folosite abu
ziv de unii locatari în alte 
scopuri". Fiindcă nu puteam 
să cred chiar atit dc ușor așa 
ceva, m-am deplasat pe'sca
ra blocului la camerele res
pective deasupra ultimului 
etaj șj am constatat Următoa
rele : blocul este prevăzut cu 
două camere pentru uscăto
rie și alte două camere pen
tru spălătorie. Acestea erau 
insă transformate in cotețe 
cu găini șl porumbel, fapt ce 
Pe drept cuvin t in-a revoltat 
peste măsură. Mai rar atita 
lipsă dc bun simț, atita lipsă

• ÎLIE M. MITRU, Paroșeni. Vă comunicăm că u- 
nitatea a procedat legal încadrîndu-vă, prin schimba
rea funcției, la categoria I nivel de bază. La încadra
rea într-o categorie superioară în noua funcție se cere 
respectarea condițiilor cuprinse în indicativul tarifar 
și a condițiilor de vechime prevăzute de Legea nr. 
12/1971.

• DUMITRU CUSNIRIUC, Vulcan. Am intervenit 
pentru dumneavoastră la Consiliul popular al județu
lui Botoșani, care, cercctînd cele sesizate redacției a 
constatat că. întrucît aveți domiciliul permanent în 
orașul Vulcan, ați fost solicitat cu totul ero
nat a executa paza obștească în comuna IIlipiceni-Bo- 
toșani. Ca urmare, s-au luat măsuri pentru scutirea 
dumneavoastră de prestarea pazei obștești.

• VIK1 GHERASE, Petroșani. Produsele agro-ali- 
mentare ca fasole, mere, cartofi ș.a. se preambaleazâ 
în pungi de plastic, sau fileu, în scopul unei deserviri 
operative și civilizate a cumpărătorilor. In acest caz, 
in prețul de vînzare intră, legal, și costul manoperei 
de prcambalare. plus, costul ambalajului. Pentru că 
vlnzătoarea Rodlca Enache de la unitatea C.L.F. nr. 54 
nu a... binevoit să vă explice acest sistem de desfacere 
a produselor ș: a avut față de dumneavoastră o com
portare nepermisă. a fost sancționată de conducerea 
C.L.F. cu mustrare verbală. La o nouă abatere ea va 
fi sancționată corespunzător cu gravitatea faptei.

• UN GRUP DE LOCATARI, str. Viitorului nr. 42 
— Aeroport — Petroșani. La reclamația privind servi
rea dumneavoastră cu apă caldă, conducerea Exploa- X 
tării do gospodărie comunală din Petroșani ne infor
mează eâ a luat unele măsuri pentru reducerea efec
telor produse de seceta din această iarnă, cu toate a- 
cestea nu a reușit să Îmbunătățească situația la nivelul 
cerințelor populației. Pentru soluționarea probldtnei 
se depun eforturi susținute ca in cursul acestei luni să 
fie pusă în funcțiune magistrala Valea de Peștț — Pe
troșani. _

In anul 1973, luna octom
brie. construcția canalului co
lector care a trtcut prin gră
dina mea s a terminat. Eu 
reclam o proolemfi apărută 
înainte de începerea acestei 
lucrări și anume faptul că 
mi-a fost' desfăcut gardul de 
la grădină pentru a se pute» 
săpa șanțul. Am înțeles și 
am fost d<* acord cu treaba 

Dat lupii wrmina- 
rca lucrării in dreptul grădi
nii, ou cred, că, gardul trebu
ia refăcut. Constructorii au 
uitat însă dc această obliga
ții a lor, Acum, porțiunea 
unde lipsește gardul este fo
losită dc diverși cetățeni în- 
,tre care și A. Dclamia din 

VA SOLICIT 
SPRIJINUL...

str. Gh. Barițiu si T. Pîrvu, 
din str. V. Alecsandri care, 
aproape zilnic, cară cu roabe 
și cărucioare lemne dc la 
halda minei Dilja Am încer
cat să le interzic trecerea pe 
acolo fiindcă mi-au degradat 
o parte din grădină dar nu 
mă ascultă nici unu]

Sint o femeie in virstă și 
singură, cu nu pot să-i oblig 
nici pe constructori să-mi 
refacă gardul și nici pc coi 
care cară diferite deșeuri de 
la halda minei Dilja 
mute drumul lor plin 
parte ca să nu-mi mai dis
trugă grădina, curtea si gar
dul. lată dc ce mă adresez cu 
încredere ziarului solicitînd 
prin intermediul iui sprijinul 
organelor competente.

nici televizoarele. Am 
dori ca la întrebarea 
noastră sâ primim 
răspuns cit mai cu- 
rînd cu putință pen
tru că de cînd lucra
rea amintită a fost 
începută a trecut, du
pă părerea noastră, 
destul timp 

de grijă față de hunul 
ștesc, atita indolență din 
tea celor chemați să veghe
ze la utilizarea corespunză
toare a spațiilor anexe din 
blocurile de locuințe. Am a- 
flat apoi că cel care a dat 
spălătoriei și uscătOriel scării 
respective o astfel de desti
nație este locatarul Costache 
Mărășescu de la apartamentul 
nr. 71, găinile fiind ale lui. 
Dar am mai aflai iot aici în
că ceva și anume că, chiar 
responsabilul de scară, Vasi- 
le Sava, nu are o poziție fer
mă împotriva unor astfel de 
abuzuri, el însuși provocînd 
repetate scandaluri în bloc. 
.Aceasta este în mod sigur u- 
na din cauzele atitudinilor 
retrograde din partea unor 
locatari ai accsiui bloc.

Sint convins că așa cum 
s-a întimplat în numeroase 
alte cazuri, și de data aceas
ta, publicarea prezentei scri
sori, va determina luarea u- 
nor măsuri pentru înlătura
rea neajunsurilor semnalate.
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școlarilor pentru a obține re
zultate cit mai bune la învă
țătură. in cadrul acțiunii 
..Pionierul este sirgMincii'S" 
detașamentul clase: a IV-a 
de l.i Școala generală nr 4 
Petroșani a organizat un 
concura de cultură generală 
gen „7 contra 7".

Omenia donatorilor 
salvează viețile semenilor

în cadrul infor- 
:eme politico-i-

la Școala 
Petroșani

• La Școala generală nr. 
6 din Potrila „Generația ce
lei de a 25-a aniversări**, 
detașamentele claselor H jl-a 
A si B. conchise dc învăță
toarele Savina Srhău și Mă
ria Neda au organizat o e- 
moțlonantâ întilnire cu prof. 
Emilia Budrscu, fostă pio
nieră din generația anului 
1949. care a vorbit copiilor 
despre istoricul organizației, 
despre primirea pionierilor 
cu 25 de ani in urmă, despre 
cinstea de a fi pionier. El*- 
vij au interpretat frumoase 

patriotice, au recitat 
despre patrie, partid, 
ie In completarea ac- 

invitata a prezentat 
..Minuni în eprubo

tă". experiențe cu diferite 
substanțe chimice.

„România, solie a păcii** se 
intitulează albumul confec
ționat de aceeași unitate de 
pionieri, despre vizitele con
ducerii de partid și de stat 
în frunte cu tovarășul 
Nicolac Ceaușcscu și tovară
șa Elena Ceaușescu în dife
rite țâri ale lumii. Albumul 
se găsește la Camera pionie
rului și poate fi folosit de

• Pionierii de 
generală nr. 1 din 
au mai înscris în agenda lor 
do lucru noi activități de
dicate aniversării organizați
ei lor. ..Pe aici au trecut 
pionierii" este acțiunea de 
muncă patriotică pentru în
frumusețarea curții școlii, 
spațiilor verzi din fața Casei 
de cultură la care au parti
cipat peste 150 de pionieri ; 
clasa a VI La C a organizat 
acțiunea ..De la generații la 
generații" întilnire cu ing. 
M Băltăreții, oare a vorbit 
pionierilor despre tradițiile 
mișcării pionierești din țara 
noastră, iar clasa a Vl-a C 
..Pe urmele părinților noștri", 
întilnire a pionierilor cu mi
nerul fruntaș Vasile Sidorov.

• ..Fiț și v.,ț in n-i • 
noi" s-a intitulat acțiunea 
detașamentului clasei a 
Ill-a A do la Școala genera
lă nr 1 Vulcan . în cadrul 
căreia pionierii au prezen
tat un program artistic la 
grădiniță, au oferit jucării 
confecționate do ei In activi
tățile pionierești.

• „Școală dragă, 1 iubim 
și te Îngrijim*' — sub acest 
generic au acționat pionierii 
de la școlile generale nr. 4 
și 6 Petroșani caro au par
ticipat intr-un număr mare 
la acțiunea de muncă patri
otică pentru înfrumusețarea 
claselor, școlilor, curților, a- 
menajarea atelierelor școlare.

Recent, medicul Constantin 
Cirținâ de la cabinetul medicol 
ol minei Uricani, in colaborare 
cu comitetul sindicatului, de 
U.T.C, ți comisia de Cruce Roșie 
au făcut un apel către salarioții 
minei de a veni in sprijinul ce
lor o căror sănătate și, uneori, 
chior viața pot Ii salvate printr-o 
transfuzie de singe.

Apelul făcut nu O rămas fără 
ecou. Numeroși salariați ai minei, 
dind dovadă de spirit de uma
nitate, s-ou oferit să doneze vo
luntar singe pentru cei aflați in 
spitale. Din rindul celor 43 de 
salariați care ou făcut un gest 
cu profunde semnificații umane 
am reținut numele unor oameni 
care se bucură de un real pres
tigiu la mina Uricani pentru 
munca desfășurată Nicoleta Tat, 
luliu Arion, loan Tomozei, Vasi- 
le Ecobescu, Gydrgy Popa, Nico- 
lae Contea, Romulus Florea, Teo
dor Cornea, Eugen Mitrică și 
alții. i

In viața fiecărui om pot sur
veni nedorite cazuri de imbolnă-

poezii c 
pionierii 
tivi tații 
copiilor

• Sîmbâlă și duminică a 
avut loc la Casa pionierilor 
din Vulcan un schimb de 
experiență, la care au parti
cipat lucrători de la cele 9 
casc ale pionierilor din ju
deț pe tema : ..Rolul caselor 
pionierilor privind organiza
rea acțiunilor politco-cduca- 
tive și tehnico-științifice." 
Printre altele, participanțiî 
au vizitat cele 4 case ale pio
nierilor din Valea Jiului, și 
au asistat la activitățile din 
unele cercuri ale Casei pio
nierilor din Vulcan.

& în vederea stimulării 
preocupărilor pionierilor și

Hie COANDRAS

virl sau accidentări. Gestul de
zinteresat și entuziast ol donato
rilor de singe arotâ că sentimen
tul omeniei vo face ca întotdea
una in ajutorul celor aflațî in. 
Ir-o situație critică să vino seme-

Pe urmele 
hoțului

Mihai Ștefurcar, supra
veghetor la E.M. Vulcan, a 
avut inițiativa și spiritul în
treprinzător de-a participa 
la prinderea unui hoț. Ion 
vintlia hoțul ora I el 
angajat al minei Vulcan. Lo
cuia în căminul de nrfaml- 
llști. De aici a furat n gean
tă in care sc găseau o su
mă do bani șl cîteva obiecte 
de îmbrăcăminte, aparținlnd 
unei salariate din persona
lul de serviciu al căminului. 
Pornit pe urmele infracto
rului — cari- mai avea la 
activ incă 5 condamnări, 
majoritatea lot pentru furt 
— Mihai Ștcfureac a mers 
din bufet in bufet pină l-a 
găsit la birtul din piața ora
șului. Apoi predarea hoțului 
organelor de ordine a de
curs ușor.

Ion Vintilă și-a comple
tat astfel cu încă 1 an și 3 
luni cazierul...

DatoritA modernizării trans
porturilor pe calea ferată și 
ca urmare a dotării cu noi ti
puri de locomotive electrice și 
vagoane du mare capacitate, 
transportul călătorilor cunoaș
te o substanțială îmbunătățire 
pe toate liniile C.F.R.

Și vagoanele de tip vechi 
aii' garniturilor care circulă 
pe distanța Petroșani—Șimeria 
au fost înlocuite cu vagoane 
noi, moderne, pe 4 osii.

Capacitatea de 104 locuri pe 
vagon, sisteme moderne de i- 
luminat și încălzit, confortul a- 
slgurat prin amenajării.' inte
rioare, îmbunătățirea adusă 
sistemului de urcare șl cobo- 
rîre ș.a. ridică transportul pe 
secția Petroșani—Simeria la 
rangul acelora do pe marile 
artere de circulație ale C.F.R.

(Urmare din pag. 1)

C A P C A bl
Cu Ulmul „Capcana" se în- 

heie tripticul lui Manole 
Marcus, precedai de .Conspi
rația" și „Departe de Tippera- 
rv“. Neobișnuitul succes de 
public al serialului (pentru că 
este vorba de un serial în cea 
mai adevărată accepțiune a 
noțiunii) obligă, intr-un fel. in- 
v estigafia critică să adauge 
valorilor intrinseci ale celor 
trei filme și valența de netă
găduit de a ii mobilizat com
partimentele afective ale unui 
număr impresionant de cine- 
spectatori.

Comisarul Roman, protago
nistul celor trei filme, -a deve
nit pentru public o iigură fa
miliară, așteptată de la un 
rilm la altul cu nerăbdare. 
Motivația atașamentului fată 
de acest erou al spiritului jus
tițiar este complexă. Ceea ce 
ne-a impresionat, înainte de 
loate, la Roman, fusese iden
tificarea sa totală cu o cauză 
comună și nouă : apărarea u- 
nui ideal peren. Ne-a mișcai 
apoi suita de acțiuni întreprin
să de Roman intru apărarea 
acestui ideal.

Din punct de vedere carac
terologic, Roman întrunește 
toate acele note care repre
zintă pentru noi esențialul u- 
nui personaj transportabil în 
mit. El este drept, curajos, de
vota!. cinstit, întreprinzător, 
inteligent, avînd iundamentala 
calitate de a ii apărut din rin- 
dul oamenilor obișnuifi. Dar 
evenimentele de excepție ca
re ii mobilizează însușirile iac

din el un om de 
man nu sosește 
dintr-un trecut misterios, ci el 
se plămădește în lata noastră, 
la eieclul catalizator al muta
țiilor istorice.

Ca arhitectonică dramatur- 
gică, tripticul. este deosebit 
de echilibrai. ..Conspirația" și 
.Departe de Tipperary" aveau 
un caracter net expozitiv, pre-

excepție. Ro- 
printre noi

7Z////Z//////////////////////////////

Carnet
cinematografic
'/////////////////////////////////////

' Șl
eve-

gătind terenul pentru solufia 
definitivă din „Capcana". Da
tele conflictului parcurseseră 
o traiectorie ascendentă, atin- 
gind culminația in „Capcana", 
la nivelul unei explozii, in ur
ma căreia triumful adevărului 
devine indubitabil.

Dacă in „Conspirația1 
„Departe de Tipperary"
nimeritele se precipitau în di
recția dării de seamă finale, 
in „Capcana" are loc confrun
tarea finală dintre teroriștii 
lui Baniciu și comisarul Ro
man. In decorul unui orășel 
montan se petrece ultimul aci 
al unei dramatice încleștări, 
act în care istoria își spune 
cuvîntul decisiv, poruncind 
rămășițelor reacționare să pă
răsească scena luînd drumul

trâpei. Aici, în locul 
din urmă confruntări, 
man are revelația profundei 
simpatii pe care tinerelul o a- 
re pentru idealul său. Tînăra 
activistă de Li.T.M. Silvia este 
reprezentanta acelei genera
lii care prin numeroase sacri
ficii a realizat cele dinții mari 
obiective ale noii orînduiri. 
Generația ei este una plină de 
simful responsabilității, ln|e- 
legînd importanta misiunii de 
a desăvîrșl acele cuceriri pen
tru care multi din generația 
lui Roman și-au vărsat singe- 
le.

In lumina coeziunii dintre 
misiunea justițiară a lui Ro
man și consecințele pozitive 
ale acestei misiuni concretiza
te in condiții propice constru
irii noii lumi, apare toată abe
rația întreprinderilor lipsite 
de sens ale lui Baniciu. Dis
crepanta flagrantă dintre un 
ideal statornic și teroarea 
semănată de iresponsabilitatea 
anarhistă a legionarilor este 
evidentă, nu pentru că există 
o demonstrație tezistă în a- 
cest sens, ci pentru că adevă
rul izvorăște din însăși natu
ra lucrurilor.

La baza „Capcanei" stă sce
nariul de calitate al lui Titus 
Popovici. Dinamismul, limpe
zimea ideatică și caracterul 
captivant al peliculei Izvorăsc 
din virtuțile literare ale sce
nariului.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
înaintea reluării campionatului diviziei C

Minerul Lupeni — Știința Petroșani 1-0
Cu o săptărnînă înaintea re

luării campionatului diviziei 
C. la Lupeni. pe stadionul Mi
nerul cele două reprezentati
ve ale Văii Jiului, in această 
competiție, s-au întilnit intr- 
un meci amical, de verificare 
a potențialului lor tehnico-tac- 
tic. după perioada do vacanță 
și precompetițională.

Chiar dacă nu s-a ridicat la 
un nivel tehnic deosebit, tere
nul fiind moale, desfundat, me
ciul a plăcut totuși prin nu
meroasele faze create de îna
intași la ambele porți. Parti
da a demonstrat celor pre
zenți cîteva lucruri îmbucu
rătoare, acum, cu cîteva zile 
înainte de reluarea campio
natului : ambele echipe sînt 
pregătite bine din punct de 
vedere al condiției fizice ge
nerale: la Minerul, dar în spe
cial la Știința s-a putut obser
va un stil de joc tc-hnico-tac- 
tic bine gîndii.

Acum cind pregătirile în 
vederea reluării campionatului 
sînt dc.ia încheiate ne-am a-

dresat. cu două întrebări celor 
doi antrenori :

I. Cum s-a desfășurat pe
rioada de pregătire și ce cre
deți că ar maj trebui făcut ?

PROF. GHEORGHE IRIMlE 
(Știința) : „Neavind teren, 
ne-am antrenat toată perioada 
pe dealul Institutului. Doar la 
jocuri ne-am întilnit cu gazo
nul. Sînt mulțumit de preocu
parea băieților pentru atinge
rea scopului și conținutului fi
ecărui antrenament. Pină la 
începutul campionatului va 
trebui să reintegrăm in angre
najul echipei 5 jucători care 
n-au evoluat astăzi : Rado și 
Orban (plecați cu echipa de 
juniori), Gruia — accidentat, 
Bîtea — bolnav și Bulbucan — 
reținut cu probleme de servi
ciu".

ALEXANDRU GOMAN 
(Minerul): „Sînt mulțumit de 
băieți cum s-au pregătit’ față 
de condițiile care le-am avut. 
Desigur câ in cele opt meciuri 
amicale n-am urmărit numai 
rezultatele ci. în primul rînd,

ascendența de formă, omoge
nizarea compartimentelor, in
tegrarea unor noi veniți".

2. Avînd in vedere clasamen
tul turului. ce v-ați propus și 
ce credeți că se poate realiza ?

PROF. GH. IRIMlE: ..A- 
cum cind avem pe cei mai 
buni jucători, studenți in anul 
I, plecați sâ-șî satisfacă sta
giul militar ne-am propus 
doar un loc comod, onorabil și 
jocuri frumoase. La anul vom 
mai vorbi și de... pretenții".

ALEXANDRU COMAN: 
..Toți sîntem animați de ace
eași dorință — promovarea in 
divizia B. In rîndurile jucăto
rilor există o mare doză de op
timism, dorință de afirmare. 
Va trebui insă și o mai mare 
atenție din partea conducerii 
fără de care... Dar sper că o 
vom avea... și atunci visul de 
ani al minerilor din Lupeni va 
fi împlinit.

Nu ne mai rămîne deck să 
le urăm succes !

Vasile MOLODEȚ

„CUPA TLXERETLLUI“
START ÎN EDIȚIA DE VARĂ

Cu toate capriciile timpului, 
duminică. 10 martie, a avut 
loe, în majoritatea unităților 
sportive. Inaugurarea ediției 
de vară a ..Cupei tineretului". 
S-au desfășurat întreceri spor
tive la volei handbal, cros, 
baschet, unde au fost angre
nați un miirtăr mare du tineri 
și tinere.

La liceul de cultura genera
lă din Petroșani, cei 120 de e- 
Itvi sau întrecut pe categorii 
de vîrstă la „Crosul tineretu

lui”. Iată câștigătorii pe anii 
categoria 15—17 ani fete; 
Claudia Schwenhammer; bă
ieți; Dumitru Guțan; categoria 
17—19 ani Iele ; Elena Pană : 
băieți : Gheorghe Olani.

La Școala generală nr. 4 Pe
troșani au avut loc întreceri 
de hunobul (f i1) pe clase. Cel 
mai echilibrat meci a fost cel 
dintre clasei,. \ I A și a VIII B. 
al cărui rezultat s-a încheiat 
nedccis, 4—4.

In turneul de baschet (băieți)

s-a clasat pe primul loc clasa 
a Vil-a A. remarcindu-sc ele
vii Ovidiu Ionescu gi Marius 
Moldovan.

La institutul dc mine, etapa 
inaugurală a debutat cu up 
cuplaj voleibalistic intre anii 
II mine ingineri — 11 mine su- 
bingineri și anul II electro — 
cu II subingineri. Cîștigători, 
de data aceasta, in ambele me
ciuri au fost reprezentanții fa
cultăților de subingineri.

A. SLABII

• BASCHET: Sala I.M.P.. 
17 Iii, orele 10. Etapa a Il-a 
a campionatului județean dc 
juniori, la care participă e- 
chlpelc : Liceul industrial 
Gura Barza, Liceul nr. 2 
Hunedoara, Liceul „Avram 
Iancu" Orăștie, Școala

Agenda 
sportiva 

sâptamînală 

sportivă I șl II (două echi
pe) și Liceul industrial mi
nier Petroșani.

• SCHI, 15-17 martie a.c., 
finala campionatelor uni
versitare — Paring.

• FOTBAL : Campiona
tul republican, divizia C: 
Minerul Lupeni — C.I.L. 
Drobeta-Turnu Severin ; 
Campionatul județean : Mi
nerul Aninoasa — Gloria 

iHațeg ; Minerul Uricani — 
Energia Paroșcni ; Pa- 
ringul Lonea — Viitorul 
Brad.

• POPICE: Prima eta
pă a returului campionatu
lui municipal de popice.

Negoț
promisiuni

Competiție minierească pe magistrala 
subterană de la Livezeni

(Urmare din pag. 1)

iată doar cîteva din 
„reperele" unde oame
nii acestei brigăzi au 
pus primii in iunejiu- 
ne ciocanele de abalei/ 
ori mașina de perio
ral.

— Cum a fost Înce
putul ? — l-am între
bai pe brigadier.

— Nu pol spune că 
treburile au mers în
totdeauna ca pe roate. 
Pe ici. pe colo s-a mai 
șchiopătai. Dar pină

la urmă am învins noi, 
nu greutățile.

In brigada lui Ne
grea nu se vorbește de 
absente nemolivate 
sau de alte acte de 
indisciplină. Opinia 
colectivă își spune cu 
adevărat cuvîntul. Ori 
de cile ori cineva din 
brigadă este la un pas 
de a greși, ceilalfi îl 
ajută.

Am văzul toate lu
crările de la orizontul 
300, rodul muncii de-

pricepere $/pu.se cu 
pasiune tie minerii din 
brigăzile lui Haralam- 
bie Negrea șl Augus
tin Demeter. Pe unii 
i-am cunoscut direct, 
pe alfii mi i-am ima
ginat în plin efort din 
spusele brigadierilor. 
Strădaniile lor, ritmul 
accelerat in care lu
crează ii apropie mai 
repede de timpul cind 
magistrala va fi ter
minată, cind pe bandă, 
in mare parte monta
tă, cărbunele se va Jn-

drepla spre siloz, a- 
poi spre suprafață.

Nu e ușor să mun
cești acum, aici. Dim
potrivă, se cer efor
turi mari, susținute. 
Dar cum oamenii de 
aici lin, și reușesc să 
treacă cu succes ori
ce examen, e lesne de 
întrevăzut, momentul 
terminării cu succes 
a acestor pregătiri 
deosebit de importante 
pentru viitoarea pro
ducție a minei Live
zeni.

Redresarea producției sectorului VI Lupeni 
stă în puterea colectivului însuși

explicație a „căderii1* surveni
te în activitatea sectorului VI.

Privind productivitatea mun. 
cii realizată in aceste zile, 
superioară cu peste 300 de ki
lograme pe post prevederilor 
inițiale, ne dăm seama că sec
torul dispune — chiar in con
dițiile susmenționate — de 
reale posibilități de organiza
re și mobilizare. Aceste posibi
lități sînt însă insuficient va
lorificate dacă, avem în vedere 
pe cei care absentează zilnic 
nemotivat sau din motive de 
boală.

Conducerea sectorului este 
bine să rețină că, spre deo
sebire de dificultățile tectoni
ce, starea disciplinară concre
tizată in coeficientul do pre
zență redus constituie un do
meniu susceptibil de serioase 
îmbunătățiri. Luînd o singură 
zi din prima decada a lunii 
martie, reținem că sînt înre
gistrate 29 foi de boală și 13 
nemotivate — din aproximativ 
240 posturi prestate, care la o 
productivitate realizată de 
peste 4 200 kg pe post înseam
nă peste o sută de tone de 
cărbune nerealizate zilnic din 
cauza unor absențe ce ar pu
tea fi evitate. Numărul ridicat 
de absențe nemotivate și foi 
de boală, impune din partea

organizației de bază și a fie
cărui comunist o muncă poli- 

' tică vie de la om la om în rîn- 
d urile colectivului pentru în
tărirea disciplinei și a răspun
derii față de sarcinile secto
rului. Trebuie făcut totul pen
tru a nu zădărnici efortul ce
lor prezenți la fronturile de 
lucru, efort materializat, după 
cum aminteam. într-o depășire 
a productivității muncii.

în discuția purtată, tovară
șul inginer Gheorghe Modoi 
se arăta sceptic în ceea ce 
privește posibilitățile de re
dresare a activității sectorului 
și de finalizare în bune con
dițiuni a sarcinilor lunii mar
tie. Considerăm că situația de 
incertitudini se cere grabnic 
revizuită și depuse toate efor
turile pentru ea cele 800 de 
tone de cărbune să fie recupe
rate cit mai repede. Vizite la 
domiciliul color bolnavi, veri
ficarea atentă a foilor do boa
lă, discuțiile operative cu 
membrii brigăzilor, crearea li
nei opinii exigente față de cei 
care absentează nemotivat și 
nu respectă timpul de lucru 
— iată preocupări în care 
grupele sindicatului au datoria 
și obligația de a acționa, de a 
persevera în acțiunile ce le 
vor întreprinde.

Așa cum a dovedit-o în lu
nile ianuarie și februarie, la

fel ca și în primele zile ale 
lunii martie, sectorul VI dis
pune de resursele nec'sare 
pentru ca în condițiile unei 
mobilizări corespunzătoare a 
tuturor membrilor colectivu
lui, sarcinile de plan să fie o- 
norate în bune condițiuni. 
Substituind scepticismului și 
neîncrederii (destul de curioa
se n. n.). dorința de a depăși 
dificultățile intervenite și de 
a acționa cu toată convingerea 
în sensul îndeplinirii exempla
re a sarcinilor de mare răs
pundere ce-i revine în asigu
rarea producției minei și în 
utilizarea unor instalații de 
mare complexitate, colectivul 
sectorului VI își va înscrie din 
nou numele printre fruntașii 
minei Lupeni. Acest lucru e3te 
pe deplin posibil.

Dispute pasionante 
în cupa „TOT ÎNAINTE"

La un an de la apariția IIo- 
tărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie 
1973. Organizația pionierilor 
de la Școala generală nr. 5 Pe
troșani, se prezintă cu Un bi
lanț rodnic, care confirmă lar
gile posibilități de care dispu
ne in mobilizarea maselor de 
copii la practicarea sistemati
că a exercit iilor fizice și a 
sportului.

După întrecerile prilejuite 
de organizarea „Cupei tineretu
lui", ediția de iarnă. „Trofeului 
vacanței". „Crosului mărțișoru
lui" și altele, sălile de clase și 
terenurile de sport de la școa
la noastră au găzduit, in pe
rioada 8 februarie — 9 martie 
a.c., concursul dotat cu cupa 
„TOT IN.AINTE". Competițiile 
sportive au fost organizate în 
cadrul manifestărilor prilejui
te de sărbătorirea celei de-a 
25-a aniversări a organizației 
pionierilor. Și-au disputat in- 
tiictatea elevii claselor Ui — 
VIII la tenis dc masă, șah și 
fotbal.

TENIS DE MASA. Timp de 
4 zile pe coridoarele școlii au 
avut loc întrecerile în cadrul 
cupei ..Tot înainte". Consiliul 
Organizației pionierilor, ajutat 
de comitetul U.T.C. din școală, 
a reușit să asigure competiției 
un cadru organizatoric exce
lent. Peste 90 de pionieri și 
școlari au jucat la 3 mese, a- 
vînd asistența unor arbitraje 
competente. După dispute a- 
prige și interesante au fost de
semnați următorii cîștigători : 
clasele III—IV 1. Mihai Borde- 
ianu (IV C); 2. loan Băbușanu 
(IV C); 3. Costică Dumitru (IV 
C); dusele V—VI : 1. Mihai 
Tdrdk (V D); 2. I.iviu Rus (VI 
A); 3. Anton Arjoea (VI C); 
dusele VII—VIII ; 1. ion Bol- 
doi (Vili B); 2. Constantin Bă- 
descu (VIII C); 3. Ștefan Far- 
caș (VIII D).

ȘAH. Sala de festivități din 
școală a găzduit timp de două 
zile etapa pe școală a concur
sului de șah. Și-au dat întîlni- 
re cei mai buni pionieri și șco
lari șahiști (peste 50), din cla

Pină nu demult, se părea 
că Petru Chiripuci, in vîrstă 
de 47 ani, salariat la E.M. 
Lonea, căsătorit, cu 2 copii 
— își vedea de obligațiile 
profesionale și familiale. In 
aparență era numai un om 
cinstit căci, profitind de cre
dulitatea unor persoane (opt 
la număr) și de o conjunc
tură a penuriei de butelii 
de aragaz a început să facă 
negoț cu... promisiuni. Fâ- 
găduindu-le naivilor amatori 
de chilipiruri, în schimbul 
unor sume de bani, că le va 
face rost de butelii. P.C., 
în perioada aprilie 1972 — 
aprilie 1973, a primit de la 
aceștia avansuri de bani va
riind între 200 și 2000 de 
lei. Buteliile, evident, n-a
veau să ajungă niciodată 
în posesia celor înșelați. In
stanța i-a dat 8 luni de în
chisoare pentru înșelăciune.

N. GHERGHIN 
judecător

„Spectacol" 
pe peron

Cornel Ungur și Aurelian 
Botescu, din Petroșani, a- 
flîndu-se amîndoi, în ziua 
de 16 februarie a?c., în sta
ția Petroșani in stare de e- 
brietate s-au dedat la com
portări huliganice, legîndu- 
se fără motiv de mai multe 
persoane 4 aflate pe peron. 
Chiar și atunci cind au in
tervenit reprezentanții orga
nelor de ordine, cei doi 
cheflii au continuat să se 
dea în „spectacol**. Au fost 
amendați cu cite 500 lei fie
care. Poate că această „ta
xă11 plătită pentru „repre
zentația” dată în public le 
va schimba modul de com
portare. Asemenea „specta
cole4* nu țin afișul !

Cpt. Iulian P1RVU

Mica publicitate
VlND Skoda Octavia. Preț convenabil. Petroșani 

sir, 9 Mai, bloc 4 sc. 7/1.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Pena 
Mihai, eliberată de E.G.C. Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Nagy 
Iosif, eliberată de E.M. Aninoasa. O declar nulă.

sele V—VIII, cîștigători ai eta
pelor pe clase. Competiția 
s-a desfășurat in spiritul unei 
corectitudini și sportivități e- 
xcmplare, într-o atmosferă de 
colegialitate cu totul remarca
bilă. Iată-i pe primii 3 clasați: 
dascle V—VI: 1. Daniel Mar
cau (V D); 2. Lucian Horhotă 
(V D): 3. Lucian Radu (V A); 
clasele VII—VIII; 1. Mircea 
Blozva (VII B): 2. Ștefan Fenesi 
(VIU C); 3. Sorin Toderișcă 
(VII A).

FOTBAL. Asociația sportivă 
a elevilor, cu sprijinul organi
zației pionierilor a inițiat și 
la această ramură de sport o 
competiție Ia care au partici
pat 20 de echipe de fotbal din 
toate clasele școlii.

Printre cei care s-au remar
cat merită să-i evidențiem pe 
Liviu Rus loan Sucală. Petru 
Curt și Popa Ludovic, din e- 
chipele claselor a 111-a B, a 
IV-a A. a V-a D. a Vl-a A. a 
VlI-a B și a VIILa B.

Merită să evidențiem și con
tribuția adusă dc cadrele di
dactice din școală și de coman
danții de pionieri la buna reu
șită a acestei competiții.

Prof. Dorel VLADISLAV, 
Școala generală nr. 5 

Petroșani

întreceri 
de popice

Arena de popice „Vlscoza*4 
din Lupeni a găzduit în ziua 
de 7 martie 1974 o competiție 
de popice organizată în cins
tea zilei de 8 Martie, la care 
au participat un număr de 9 
jucătoare — toate de la I.F.A. 
„Vîscoza** Lupeni.

In urma lansării de către 
fiecare participantă a 100 de 
bile mixte, primele patru 
locuri au fost ocupate în ordi
ne de către Elena Morar — 
335 p.d., Viorica Pop — 334 
p.d., Marla Mignic — 331
p.d. și Angola Vasile — 329 
p.d.

Organizatorul acestei com
petiții — Consiliul municipal 
al sindicatelor Petroșani — a 
acordat premii în obiecte spor
tive primelor trei clasate.

S. BALOI

Muntele își așteaptă vizitatorii, dar...
Iarna pare că nu re

nunță cu una — cu 
două, la drepturile sa
le, lucru care nu poale 
deci! să-i bucure pe a- 
matorii de sporturi de 
iarnă. Duminică, zăpa
da proaspăt căzută a o- 
ferit posibilități ideale 
de schi in Paring. Dar 
de posibilitățile olerite 
dc natură au profitat 
și dc această dală doar 
unij din bbișnuiții pir- 
tiilor. Numărul amato
rilor de Schi și de tu

risni montan a fost 
mic, foarte departe de 
adevăratul exod spre 
munte care putea fi 
constatat in urmă cu o 
lună, două.

L'n indiciu sugestiv 
al descreșterii număru
lui celor care își petrec 
sfirșitul de săptăinînă 
in zona amenajărilor 
din Paring il constituie 
încasările realizate la 
cascria stației de teles- 
caun și care reprezintă 
doar 5 la sută din va

loarea corespunzătoare 
realizată în primele 
duminici ale anului.

Cauza ? Neasigurarea 
transportului spre 
munte al sutelor de a- 
matori de drumeție. 
Notăm, totuși cu satis
facție că prin grija 
conducerii minei Dîlja 
și al sectorului Live
zeni, a începui repara
rea drumului, devenit 
impracticabil in anu
mite porțiuni. Aceste 
prime lucrări vor tre

bui continuate și, prin 
colaborare cu Exploa
tarea dc gospodărie co
munală Petroșani, să 
fie reluate cursele de 
autobuze pe acest tra
seu, caro au fost nu cu 
mult timp în urină deo
sebit de solicitate de 
către numeroșii locui
tori ai municipiului.

Prin crearea tuturor 
condițiilor de desfășu
rare normală a traficu
lui auto po ruta Pe

troșani — cabana Ru- 
su, trebuie refăcută le
gătura. prea repede în
treruptă, dintre amato
rii de turism și munte. 
Sperăm că un număr 
cit mai inare de petro- 
șăneni vor avea asigu
rat transportul spre 
masivul Paring pentru 
a asista la sfirșitul a- 
cestei săptămini la 
campionatele naționale 
universitare ce vor fi 
găzduite aici.
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VIZIItl TOVARĂȘULUI NICOLAE
t

Ceremonia semnării documentelor româno-guineeze
(Urmare din pag. 1)

deosebită stimă pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, și tovarăși 
Elena Ccaușescu. pe tovarășul 
Ahmed Sekou Tours', secretar 
General al Partidului Democrat 
din Guineea, președintele Re
publicii Guineea, și tovarășa

Andree Toure. la intrarea lor 
in sala unde arc loc cercmo-

\ avut loc apoi semnarea 
Tratatului de prietenie și co
operare și a Comunicatului co
mun.

Este ora 21.30 (ora locală). 
Președintele Consiliului do Stat 
al Republicii Socialiste Româ- 
nia. tovarășul Nicolae 
Ccaușescu. și președintele Re
publicii Guineea, tovarășul 
Ahmed Sekou Toure, iși pun

semnăturile pe cele două do
cumente. se felicită cu căldură, 
se îmbrățișează cu multă prie
tenie și rostesc cuvîntări. Tra
tatul poartă de asemenea, sem
năturile miniștrilor de exter
ne al celor două țâri

Din acest moment, se poate 
spune că relațiile româno-gui
neeze au intrat intr-o nouă și 
rodnică etapa de dezvoltare 
in interesul color două popoa
re. al cauzei păcii și cooperă
rii internaționale.

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ccaușescu

Vizita pc care au făcut-o în 
cursul zilei de luni tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ccaușescu. in două o- 
rașc din Guineea. însoțiți de 
tovarășul Ahmcd Sekou Toure 
și tovarășa Andree Toure. s-a 
transformat Intr-o marc săr
bătoare a prieteniei și solida
rității militante româno-guine-

Dupâ un Zbor de o oră și ze
ce minute, aeronava preziden-» 
țială, la bordul căreia st h- 
,luu. de asemenea. tovarășii 
Ștefan Andrei și George Ma- 
covescu, precum și primul mi
nistru al Republicii Guineea, 
Lansnna Beavogui, membru al 
Biroului Politic Național al

IN ORĂȘELE KANKAN Șl LABE
CC. al Partidului Democrat 
din Guineea, și alto înalte 
personalități guineoze de 
partid și de stat, aterizează 
pe aeroportul de la Kankan. 
al doilea oraș ca mărime al 
țării aflat in inima unei regi
uni deosebit de fertile.

Ne apropiem do piața cen
trală a orașului, în mijlocul 
căreia a fost amenajată o tri
bună de onoare, împodobită 
cu steaguri, portrete, lozinci 
in limba română. Trec prin 
fața tribunei membrii coope
rativelor agricole, precedați 
de doua tractoare, din care

unul de fabricație româneas
că.

In continuare, de microfon 
se apropie guvernatorul regi
unii Kankan, Alaphaix Ko
rouma, care rostește o cuvin- 
ta're.

Răspunde tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a cărui cuvlntare 
este subliniată, în repetate 
rînduri. cu furtunoase aplau
ze. înaintea cuvîntării se in
tonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

In continuare, cei doi pre
ședinți, celelalte persoane ofi
ciale române și guineeze sint

invitați la sediul guvernato
rului. unde se oferă o masă. 
Mulțimea masată in fața clă
dirii face o caldă manifesta
ție de simpatic conducători
lor României și Guineei.

Pctrecuți de uralcle popu
lației cei doi președinți, tova
rășele Elena Ceaușescu și An
dree Sekou Toure, se îndreap
tă spre aeroport unde, cu a- 
celcași onoruri militare ca și 
la venire, se roîmbarcâ în a- 
vion.

Aceleași scene de neuitat 
alo unei primiri entuziaste le 
reîntâlnim și in cursul celei

dc-a doua etape a vizitei in 
provincie — orașul Labe.

Și aici, la Labe, locuitorii 
țin să arate solilor poporului 
român, in cadrul defilării ca
re urmează, tot ce au mai 
bun. tot ce au înfăptuit.

în aceeași ambianță de en
tuziasm. ia cuvîntul guverna
torul regiunii Labe. EI Iladj 
Mery Keita, care rostește o 
alocuțiune de salut.

Cuvîntul de răspuns al to
varășului Nicolae Ceaușescu 
este marcat de aplauze puter
nice. de ovații.

Adunarea ia sfîrșit în sune
tele unui marș al bucuriei și 
in aclamațiile celor de față.

(Urmare din pag. 1)

Noi dorim — așa cum am 
ma: afirmat — de a realiza in 
cele mai bune condiții, și in 
cel mai scurt timp, toate acor
durile și înțelegerile realiza
te in aceste zile. Prin aceasta 
punem bazele unei colaborări 
reciprt 4 avantajoase, vom in
tensifica schimburile de de
legații. schimburile de spe
cialiști și de cadre din diferi
te domenii de activitate între 
țările noastre. Acest lucru 
reprezintă, de altfel, un factor 
hotăritor pentru înfăptuirea 
tuturor acordurilor pentru că. 
pină la urmă, realizarea în
treprinderilor și cooperarea la 
caro am căzut de acord depin
de de oameni, do cadrele care 
vor acționa pentru înfăptuirea 
lor.

Doresc incă o dată să ' ăț 
asigur că vom face totul și in 
ce privește cadrele și din toa
te punctele de vedere pentru 
a îndeplini in cele mai bune 
condiții acordurile realizate și 
înfăptui asemenea cooperări 
care, realmente, să constituie 
un exemplu de felul cum pot 
dr._>ă tari prietene, animate de 
aceeași dorință de a-și făuri 
o economic liberă, independen
tă și socialistă, și să coope
reze.

Iată do ce se poate spune 
că aceste acorduri și înțelegeri 
au și o semnificație mai largă, 
internațională, ele vin să în
tărească tendințele care se 
manifestă tot mai puternic in 
lume, de a așeza relațiile din
tre națiuni pe principii noi. 
Am a.iuns la înțelegeri bune și 
în ce privește colaborarea pe 
plan internațional. în lupta 
pentru afirmarea noilor prin
cipii de dreptate socială, pen
tru afirmarea principiilor so
cialiste in relațiile dintre sta
te și pe plan național.

Fără îndoială că țările so
cialiste vor colabora și mai 
strins pentru a contribui la 
lichidarea colonialismului, neo- 
(olonialismului. pentru a aju
ta mișcările de eliberare na

Cuvîntarea tovarășului Sekou Toure
(Urmore din pag. 1)

Noi vom reține din întâlnirile 
și convorbirile pe care le-am 
avut cu dumneavoastră since
ritatea și convingerea in afir
marea opțiunilor revoluției so
cialiste. sinceritatea și con- 

căutarea so- 
* să permită 

durabilă in
și România. In

să

vingcrca în 
luțiilor care 
o cooperare 
tre Guineea ‘ 
cadrul acestei cooperări. Gui
neea salută faptul că poate 
conta pe deplin pc experien
ța bogată acumulată de Parti
dul Comunist Român și de 
guvernul României în inde- 
p ir.irea sarcinilor atit de di- 
fi-'ile ale edificării unei vieți 
naționale fondată pe opțiunile 
socialiste — ceea ce înseamnă 
un popor eliberat de toate ba
rierele, stăpîn pe destinul său, 
și care luptă constant pentru 
întărirea păcii intre națiuni.

De asemenea, trebuie 
subliniem ajutorul pe care 
România a decis să-l acorde 
pentru dezvoltarea economică, 
socială și culturală a Guineei. 
Pentru noi contează nu atit 
importanța numerică a ajuto
rului. cit mai ales calitatea a- 
ceștuia. Dumneavoastră ați a- 
firmat. de altfel, că România 
nu înțelege să aibă doar ra
porturi comerciale cu Guine
ea. adică să importe din Gui
neea anumite materii prime 
necesare industriei sale. Româ
nia înțelege, dimpotrivă, să-și 
aducă contribuția sa. o con- 
tri’ uție de calitate, la dema- 
i-< a economiei Guineei, eco
nomie cp a suferit de pe urma 
dominației coloniale și care 

ine incă înapoiată datorită 
ajsenței unei baze dinamice 
care să permită valorificarea 
întregului potențial economic 
de care dispune Guineea pe 
solul și in subsolul său. Spu
nem de aceea — așa cum ați 
spus și dumneavoastră — că 
cooperarea trebuie să tindă la 
valorificarea materiilor prime 
pe care Guineea poate să le 
producă, spunem că aceasta 
f- '.< opțiunea economică a 
Partidului Democrat din Gui
neea. adică să pună la dispo
ziția poporului toate mijloa-

Plecarea din Conakry
(Urmare din pag. 1)

stalului nostru a fost salutat, 
de a«>- menea, pc aeroport de 

. fii misiunilor diplomatice 
acreditați in Guineea.

Locuitorii din Conakry au 
venit, de asemenea, in mare 
număr, sâ-1 salute pe tovară
și Nicolae Ceaușescu. Mulți- 

- adresează urări de drum 
u m. scandează lozinci ; „Tră
iască România", „Trăiască 
Ccaușes. u“, „Trăiască Ahmed 
Sekou Toure". „Trăiască prie- 
t•. nia romăno-guineezâ”. 

țională din Africa să obțină 
v ictoria deplină, așa cum vom 
conlucra mai activ în realiza
rea unei politici de pace și 
cooperare intre toate statele 
lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială. Sigur, fiind re
voluționari. este do înțeles că 
am acordat atenție maro dez
voltării revoluționare a socie
tății omenești. Înțelegem că 
trebuie sprijinite popoarele ca
re luptă pentru a-și făuri o 
viață liberă, independentă, ți- 
nind scama de condițiile con
crete. de dreptul fiecărui 
partid, fiecărui popor de a-și 
alege calea și de a rezolva 
problemele corespunzător con
dițiilor istorice și sociale în 
care iși desfășoară activitatea.

Fără îndoială că lumea de 
astăzi impune o întărire a co
laborării. a solidarității mili
tante in toate domeniile de 
activitate și noi. doi. partide
le noastre, popoarele noastre 
s-au înțeles do a întări aceas
tă solidaritate militantă.

Am avui prilejul să cunoaș
tem cite ceva, in acest timp 
scurt, din realizările și din 
preocupările Partidului Demo
crat din Guineea și poporul 
guinecz. Ca prieteni și ca frați, 
ca tovarăși de luptă ne bu
cură foarte mult ceea ce ați 
realizat pe calea dezvoltării 
economico-sociale și consolidă
rii independenței Guineei. A- 
vem convingerea că poporul 
guinecz, sub conducerea parti
dului său. arc mari perspec
tive pentru înfăptuirea progra
mului de dezvoltare cconomi- 
co-socială a țării. Vom fi deo
sebit de fericiți dacă priete
nia dintre țările noastre va 
constitui un anumit sprijin in 
realizarea acestui program ; 
așa cum și pentru noi coopera
rea cu dumneavoastră consti
tuie un anumit sprijin in reali
zarea programului țării noas
tre.

Aș dori să exprim mulțumi
rile mele, ale tovarășei mele, 
ale colaboratorilor mei pentru 
primirea ospitalieră, priete

cele necesare evoluției sale 
rapide. Și ultima conferință ce 
s-a ținut la Conakry, care a 
reunit pe producătorii de bau
xită, a ascultat și a aprobat 
liniile directoare pe care Gui
neea le-a trasat in materie de 
dezvoltare economică.

Este, de altfel, ceea ce ați 
afirmat și dumneavoastră în 
discursurile rostite la Cona
kry. ia Kankan și la Labe.

Dorim ca în numele popo
rului Guineei să vă adresăm 
mulțumirile noastre sincere.

înțelegem deci voința popo
rului român de a face mereu 
mai trainice aceste raporturi 
de cooperare cu poporul Gui
neei. Acordurile care au fost 
semnate exprimă o înțelege
re perfectă între cele două 
guverne ale noastre și conțin 
toate obiectivele unei coope
rări care va fi cu atit mai 
fecundă cu cît scopurile sale 
reflectă perfect interesele so
lidare ale celor două popoare. 
Declarăm că vom face totul 
pentru a ne onora angaja
mentele noastre în îndeplini
rea cu fidelitate a acorduri
lor. a tuturor dispozițiilor pc 
care ele le conțin. Noi consi
derăm că aceste acorduri nu 
sint decit un prim pas și că 
alte înțelegeri, și mai impor
tante. vor urma, intrucît ba
zele necesare ale unei coope
rări strînse există : încrede
rea între parteneri, identita
tea de păreri in problemele 
pe care dorim să le tratăm 
împreună, identitatea de con
vingeri, cu alte cuvinte co
munitatea ideologică care va 
susține ansamblul activități
lor noastre legate direct de a- 
plicarea acordurilor pe care 
le-am semnat acum. Sîntem si
guri că viitorul va confirma 
aceasta și Guineea va acționa 
astfel, incit cooperarea cu 
România să servească ca e- 
xemplu mobilizator, un exem
plu pentru toate popoarele, 
ințelegind prin aceasta că Gui
neea și România au dat dova
dă, ca țări anticolonialiste, 
antineocolonialiste, antiimpe- 
rialiste și anticapitaliste, că 
s-au asociat. punind in 
comun resursele lor, pen

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
sint conduși la scara avionu
lui de președintele Ahmed Se
kou Toure și soția sa, Andree 
Toure, care își iau un călduros 
rămas bun. Conducătorii de 
partid și de stat ai celor do
uă țări își string călduros mii- 
nile, se îmbrățișează. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu iși ex
primă speranța, adresindu-se 
președintelui Toure, de a-I ve
dea cît mai curind în țara 
noastră. Președintele Guine
ei mulțumește prietenește. A- 

nească și caldă de care ne-am 
bucurat din partea dumnea
voastră. Doresc să mulțumesc 
populației din Conakry, din 
Kankan, din Labe. pentru ma
nifestările de prietenie și de 
solidaritate cu care am fost 
întâmpinați in aceste zile. In 
toate acestea am văzut expri
marea sentimentelor întregului 
popor guinecz. Am văzut in 
aceasta expresia sentimentelor 
față de poporul român : așa 
cum și poporul român nutreș
te aceleași sentimente față de 
poporul prieten guinecz și. 
sint sigur, vizita pe care o 
veți face in România vă va 
convinge de aceasta.

Doresc să exprim dorința 
noastră ca dumneavoastră, to
varășe Sekou Toure, împreu
nă cu doamna Andree Toure, 
să efectuați, in cel mai scurt 
timp o vizită in România.

în încheiere, ținind seama 
că in curind vom părăsi Gui
neea prietenă și no vom în
toarce spre țara noastră, do
resc să urez poporului prieten 
guinecz succese tot mai mari 
in întreaga șa activitate.

Trăiască și să se dezvolte 
necontenit prietenia dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Democrat din Guine
ea ! (APLAUZE).

Trăiască prietenia și cola
borarea frățească dintre Româ
nia și Guineea, dintre poporul 
român și poporul guinecz! 
(APLAUZE).

Trăiască solidaritatea in lup
ta împotriva imperialismului, 
colonialismului și ncocolonia- 
lismului, a popoarelor noastre, 
a partidelor noastre, a tuturor 
țărilor socialiste, a tuturor 
statelor care se pronunță pen
tru o politică nouă !

Trăiască Republica Guineea 
și poporul guinecz !

Trăiască secretarul general 
al Partidului Democrat din 
Guineea, tovarășul Sekou 
Toure. și soția sa ! (APLAU
ZE).

Trăiască pacea și colabora
rea între toate popoarele ! (A- 
PLAUZE).

tru a rezolva într-un spi
rit de echitate problemele ca
re le interesează. Și aceste 
probleme sint deopotrivă : dez
voltarea industrială a Guineei 
— așa cum ați afirmat dum
neavoastră in mai multe rîn- 
duri — și schimburi economi
ce cit mai largi posibile între 
Guineea și România. Ținem de 
aceea să salutăm pe colabo
ratorii dumneavoastră care 
și-au pus talentul in elabora
rea acordurilor și care au a- 
cordat suficientă atenție ca 
dispozițiile acestora să reflecte 
efectiv declarațiile care au 
fost făcute in numele celor 
două guverne ale noastre, in 
numele partidelor noastre, de 
către dumneavoastră și de că
tre mine.

Ne luăm angajamentul că, 
incepind de astăzi, prietenia, 
solidaritatea și fraternitatea 
militantă dintre România și 
Guineea se vor dezvolta con
stant și vor servi, totodată, 
la fericirea celor două popoare, 
a poporului român și poporului 
guineean, la consolidarea ba
zelor independenței naționale, 
suveranității și păcii in folo
sul tuturor națiunilor lumii.

Trăiască opțiunea socialistă !
Trăiască prietenia revoluțio

nară !
Trăiască curajosul popor ro

mân !
Trăiască prietenul nostru, 

președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, fratele nostru 
Ceaușescu și soția sa pe care 
am avut deopotrivă plăcerea 
și onoarea să o avem ca oas
pete trei zile întregi ! (APLA
UZE).

Noi vom onora invitația ca
re ne-a fost adresată de a 
vizita România, ducindu-ne 
noi înșine pe pămintul româ
nesc și exprimind României 
sentimentele de fraternitate 
ale poporului Guineei pentru 
toți bărbații și toate femeile 
acestui popor curajos. (APLA
UZE).

Trăiască pacea și să progre
seze continuu prietenia dintre 
România și Guineea ! (APLA
UZE).

poi, președintele Ahmed Se
kou Toure își ia rămas bun 
de la ceilalți oaspeți români 
care au însoțit pc șeful statu
lui român în vizita făcută in 
Guineea.

De pe scara avionului, con
ducătorul partidului și statului 
nostru răspunde din nou ma
nifestărilor de prietenie și 
cordialitate ale populației din 
Conakry.

La ora 0,15, ora locală, avi
onul prezidențial decolează de 
pe pista aeroportului din Co
nakry, indreptindu-se spre pa
trie.

Cuvîntarea lui Alaphaix Korouma, 
guvernatorul regiunii Kankan

Adrcsîndu-sc tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, tovarășului 
Sekou Toure și soției sale. An
dree, guvernatorul regiunii a 
spus ;

Cei 265 000 de locuitori ai re
giunii Kankan, cu bucurie și 
încredere întâmpină pe pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România 
și tovarășa Elena Ceaușescu.
Președinții Nicolae 

Ceaușescu și .Ahmed Sekou 
Toure — doi prieteni, doi mari 
combatanți pentru libertate, 
împotriva imperialismului — 
onorează astăzi cu vizita lor 
populațiile din regiunea Kan
kan. care, prin această întâlni
re. se simt îmbărbătate in no
bila luptă pentru consolidarea 
cuceririlor revoluției și pentru 
doborirea inevitabilă a impe
rialismului internațional .

Tovarășe președinte al Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, dumnea
voastră și noi avem o comuni
tate de gindire, o comunitate 
de acțiune, in consecință, un 
singur scop — edificarea so
cialismului, un singur dușman 
— imperialismul. In această 
nobilă luptă, pc care noi o 
ducem pentru bunăstarea și 
progresul umanității, cele două 
popoare ale noastre au reali
zat strînse legături de priete
nie pc care nici o forță nu le 
va putea rupe.

In acest cadru de solidari
tate de clasă se înscrie vizita 
dumneavoastră in Republica 
Guineea, alături de tovarășul 
vostru de luptă, acela care, ca 
și dumneavoastră, s-a dăruit 
în întregime poporului său : 
vrem să numim pe președinte
le Ahmcd Sekou Toure, secre
tarul general al P.D.G.. slujito
rul suprem al poporului.

Republica Socialistă Româ

Cuvîntarea lui El Hadj Mery Keita, 
guvernatorul regiunii Labe

Salutând pe cei doi șefi de 
stat — președinții Nicolae 
Ceaușescu și Sekou Toure —, 
pe tovarășele Elena Ceaușescu 
și .Andree Toure. pc ceilalți 
oaspeți, vorbitorul a transmis 
salutările cordiale ale militan- 
ților din regiunea Labe, pre
cum și urările lor fierbinți de 
bun venit.

Tovarășa președinte, impor
tanta vizită pe care o efectuați 
in Guineea, a spus vorbitorul, 
dobîndește în ochii noștri o 
semnificație profundă cu atit 
mai mult cu cit este pentru 
prima dată cînd un șef de stat 
român ne onorează cu prezen
ța sa.

Totodată, Partidul Comunist 
Român, pe care il conduce cu 
curaj și pricepere tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și Partidul 
Democrat din Guineea, sub 
conducerea clarvăzătoare a to
varășului Ahmed Sekou Toure, 
sint două partide frățești care 
luptă împotriva aceluiași ina
mic — imperialismul — pentru 
aceeași cauză — aceea a apă
rării nobilelor idealuri de li
bertate, justiție, pace și pro
gres.

Partidul nostru a fost și va 
rămine întotdeauna un partid 
de avangardă, funciarmente 
antiimperialist. Poporul nos
tru, care nu poate renunța la 
acest regim pc care și l-a ales 
liber, devine din ce in ce mai 
mult ținta atacurilor reacțiu- 
nii internaționale. Aceasta a 
atras asupra poporului nostru 
agresiunea din 22 noiembrie 
1970 și numeroase acte de pro
vocare din partea fascismului 
colonial portughez. Aceasta în
seamnă că noi sîntem conști- 
enți de lupta pe care trebuie 
s-o ducem pc toate fronturile: 
economic, social și cultural și 
că noi trebuie să rămînem vi- 
gilenți pentru a respinge orice 
nouă agresiune.

Tovarășe secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
noi știm că in inima continen
tului european poporul dum
neavoastră a suferit de-a lun
gul secolelor opresiunea crîn- 
cenă și apoi dictatura fascistă a 
lui Antonescu care l-a atras 
intr-o aventură nebunească. 
Dar datorită acțiunii cura
joase a românilor patrioți și 
demni, dumneavoastră ați de
pășit toate dificultățile, ați o- 
pus o rezistență dirză regi
mului de opresiune pentru a 
mătura, în final pentru totdea

Sosirea la București
(Urmare din pag. 1)

dură manifestărilor de dra
goste și bucurie, urărilor de 
bun sosit izvorite din inimă.

In această vibrantă mani
festare de stimă și recunoștin
ță pentru șeful statului nostru, 
pentru activitatea sa neobosi
tă pusă în slujba intereselor 
supreme ale națiunii noastre 
socialiste, pentru rezultatele 
deosebite ale vizitei se regă

nia și Republica Guineea au 
înregistrat, în istoriile lor. date 
importante marcate de eveni
mente care le-au permis să re
alizeze salturi și $â modifice 
fundamental regimul lor eco
nomic.

In acest context vorbitorul 
s-a referit la evenimentele im
portante ale istoi iei contem
porane a celor două țări.

Datorită acțiunii dinamice a 
Partidului Democrat din Gui
neea și a guvernului său, a 
spus vorbitorul, legiunea ad
ministrativă Kankan. a cunos
cut— din momentul cuceririi 
de către țara noastră a depli
nei suveranității — schimbări 
calitative in toate domeniile.

Amintind buneie rezultate 
pe planul economiei rurale, 
vorbitorul a subliniat ; Țăra
nii care, înainte de octombrie 
1958, nu cunoșteau utilizarea 
tractoarelor, se servesc astăzi 
de ele. Aceste tractoare, din 
care 90 la sută sini de fabrica
ție românească, da\i satisfacție 
țăranilor noștri.

In această luptă pentru mo
dernizarea agriculturii noastre 
Republica Socialistă România, 
al cărei mare conducător lu
minat sînteți dumneavoastră, 
tovarășe Nicolao Ccaușescu. a 
jucat și joacă un rol impor
tant.

Profităm de acest moment 
care ne este oferit pentru a vă 
adresa mulțumirile noastre 
militante. (Aplauze puternice).

In continuare, vorbitorul s-a 
referit pe larg la realizările 
înregistrate în regiune în do
meniile industriei, învățămîn- 
tului, ocrotirii Sănătății popu
lației. al construcției de dru
muri și locuințe, subliniind că 
voința care anur;â întregul po
por in edificarea socialismului 
în Guineea, este și rămine ne
schimbată.

una, fascismul și feudalismul 
și a ajunge la proclamarea 
Republicii. Do atunci, datorită 
acțiunii hotărîte a curajosului 
dumneavoastră partid. Româ
nia nu încetează să înregistre
ze progrese în toate domeniile 
astfel incit ea a ajuns să se a- 
firme pe arena internaționa
lă.

Ca și dumneavoastră, noi am 
suferit de dominație și de ex
ploatare. Datorită acțiunii în
treprinse de Partidul Demo
crat din Guineea, din 1947 noi 
am cunoscut libertatea și dem
nitatea pe care sîntem gata 
să le apărăm din toate pu
terile.

Tovarășe președinte, este 
greu să se găsească cuvinte 
pentru a exprima profundul 
dumneavoastră simț al reali
tății, intrucît in această lume 
plină de neliniști, de război 
rece și adesea de conflicte sîn- 
geroase, dumneavoastră ați 
știut, prin caracterul obiectiv 
al politicii externe, să intro
duceți un suflu de prospețime 
și de abordare independentă 
în problemele internaționale, 
sprijinindu-vă pe salvgardarea 
intereselor legitime ale popoa
relor. Noi înțelegem aici că 
țara dumneavoastră sprijină 
ferm lupta popoarelor contra 
colonialismului și neocolonia
lismului, pentru accesul lor 
la independență națională și 
pentru întărirea acesteia, con- 
damnînd, totodată, in mod 
ferm politica de apartheid și 
de discriminare rasială, in
compatibilă cu drepturile po
poarelor și cu demnitatea u- 
manâ.

De asemenea, noi dăm o 
înaltă apreciere sprijinului con
stant pe care dumneavoastră 
il acordați tinerelor state ho- 
târite să-și apere suveranitatea 
lor și noi ne amintim încă și 
acum mesajul dumneavoastră 
de solidaritate atunci cînd. la 
22 noiembrie 1970, hoardele 
imperialiste poîtugheze s-au 
năpustit sălbatic asupra popo
rului nostru.

Această manifestare de so
lidaritate activă și atîtea altele, 
intre care vizita dumneavoas
tră in Guineea, demonstrează, 
dacă mai’era nevoie, a subli
niat vorbitorul, că cele două 
popoare ale noastre au ace
leași idealuri, sint conștiente 
că privesc în aceeași direcție, 
direcția trasată de Revoluția 
Socialistă.

sește hotârîrea întregului po
por de a milita cu toată vi
goarea pentru înfăptuirea po
liticii interne și externe a 
partidului, convingerea fermă 
că1 această politică răspunde 
in cel mai înalt grad intere
selor României socialiste, ale 
promovării idealurilor nobile 
ale păcii, înțelegerii și coope
rării internaționale.

(Agerpr.es)

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Kankan
Stimate tovarășe Sekou 

Toure,
Doamnă Andree Toure,
Tovarășe Guvernator regio

nal Alaphaix Korouma.
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc sâ vă adresez dum

neavoastră, tuturor locuitorilor 
din regiunea și orașul Kankan 
un salut călduros și cele mai 
bune urări de sănătate. (Aplau
ze).

Sîntem deosebit de mulțu
miți că. vizitând Republica 
Guineea, avem posibilitatea 
să cunoaștem și regiunea Kan
kan, să cunoaștem cite ceva 
din munca și eforturile pe ca
re le faceți, sub conducerea 
Partidului Democrat din Gui
neea. pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială, pe drumul so
cialismului. (Aplauze).

Din cele prezentate aici de 
șeful administrației regionale 
de stat, din ceea ce am văzut 
in cursul acestei demonstrații, 
prezentând din realizările in
dustriei și agriculturii, am pu
tut constata cu multă satis
facție Înfăptuirile obținute în 
anii de cind Republica Guine
ea este liberă și independen
tă. (Aplauze).

Ne aflăm de trei zile în Gui
neea prietenă. .Am avut con
vorbiri cu tovarășul .Sekou 
Toure și alți conducători ai 
partidului și statului dumnea
voastră. In cursul convorbiri
lor am putut constata cu mul
tă bucurie o serie dc realizări 
pe care le-ați obținut, progra
mul de dezvoltare viitoare a Re
publicii Guineea și ca prieteni 
ne bucură toate aceste reali
zări. Vă felicităm din inimă și 
vă urăm noi și noi succese. 
(Aplauze).

Republica Socialistă Româ
nia. care sărbătorește in acest 
an 30 de ani de cînd poporul 
a devedit stăpîn pe destinele 
sale, a obținut succese impor
tante, făurind societatea socia
listă, care a asigurat întregu
lui popor bunăsarea, fericirea, 
independența și suveranitatea. 
Din propria noastră experien
ță, știm că făurirea unei noi 
orînduirj sociale cerc eforturi 
susținute din partea întregului 
popor. Pentru a făuri societa

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceausescu la Labe
Stimate tovarășe Sekou 

Toure.
Tovarășă Andree Toure.
Tovarășe guvernator regio

nal Meri Keita,
Dragi tovarăși și prieteni,

Aș dori să încep prin a vă 
adresa dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor regiunii și orașu
lui Labe un salut frățesc și 
călduros din partea noastră, 
din partea întregului popor ro
mân. (Aplauze).

Ne aflăm de trei zile în Gu
ineea prietenă ca invitați ai 
tovarășului Sekou Toure, ai 
partidului și guvernului Gui
neei. (Aplauze).

Facem această vizită dc prie
tenie pentru a pune împreună 
bazele unei dezvoltări și mai 
puternice a colaborării și so
lidarității dintre Partidul Co
munist Român și Partidul De
mocrat din Guineea, dintre B»- 
mânia și Guineea. (Aplauze).

Este adevărat că între Ro
mânia socialistă și Guineea, 
care a trecut pe calea dezvol
tării noi socialiste, există re
lații de bună colaborare in 
multe domenii dc activitate.

.Am putut, in aceste zile, să 
cunoaștem unele realizări ale 
poporului guineez pe calea dez
voltării economico-sociale. To
varășul Sekou Toure ne-a vor
bit și de ceea ce s-a înfăptuit 
pină acum și despre planul de 
dezvoltare pc următorii cinci' 
ani.

Ca prieteni sîntem deosebit 
de bucuroși dc progresele, dc 
rezultatele pe care le-ați ob
ținut pînă acum în dezvoltarea 
eeonomico-socială. in întărirea 
independenței și suveranității 
patriei dumneavoastră.

De asemenea, încercăm o 
deosebită satisfacție cunoscind 
planul dc dezvoltare viitoare, 
eforturile pe caro poporul pri
eten guineez, sub conducerea 
Partidului Democrat din Gui
neea, dorește sâ le realizeze 
pentru a dezvolta puternic în
treaga viață socială. Dorim să 
vă adresăm pentru realizările 
de pină acum cele mai calde 
felicitări și, totodată, urări de 
îndeplinire cu succes a planu
lui cincinal viitor. (Aplauze).

România va sărbători în a- 
cest an 30 dc ani de la trece
rea pe calea făuririi unei noi 
orînduiri sociale. In acești ani 
am lichidat definitiv clasele 
exploatatoare, am făurit o so
cietate nouă, societatea socia
listă a muncitorilor, țăranilor 
și intelectualilor care, uniți, își 
făuresc viața liberă, așa cum o 
doresc ei. (Aplauze).

Am realizat succese însem

tea socialistă, trebuie unite 
toate eforturile, dezvoltat pu
ternic agricultura. industria, 
învățâmîntul, pentru a crea o 
bază trainică pentru ridicarea 
continuă a bunăstării materia
le și spirituale a poporului. 
De asemenea, pentru construi
rea cu succes a unei societăți 
noi trebuie întărită solidarita
tea între toate popoarele care 
au trecut sau trec pc calea noii 
orinduîri sociale.

Țările socialiste reprezintă 
un puternic sprijin pentru toa
te popoarele care au scuturat 
dominația străină. asuprirea 
națională și sint hotărîte să-și 
făurească o viață liberă, inde
pendentă. fericită.

Tocmai în acest spirit al so
lidarității și prieteniei arc loc 
vizita noastră in Guineea, la 
invitația tovarășului Sekou 
Toure. (Aplauze).

In anii care au trecut. între 
țările noastre s-au dezvoltat 
continuu relațiile de prietenie 
și colaborare; chiar din ceea 
ce a spus șeful administrației, 
a reieșit că 90 la sută din trac
toarele din regiune sint de pro
veniență românească. Aceasta 
constituie tocmai o expresie a 
acestor relații de colaborare. 
(Aplauze).

In cursul acestei vizite am 
ajuns împreună cu tovarășul 
Sekou Toure la concluzii co
mune cu privire la intensifi
carea colaborării economice 
dintre țările noastre. (Aplau
ze).

In următorii ani urmează ca 
împreună să construim citeva 
întreprinderi menite să contri
buie la dezvoltarea industriei, 
o mare fermă agricolă care să 
contribuie, de asemenea. la 
dezvoltarea și in domeniul a- 
gricol — deci să contribuie, in 
spiritul solidarității și priete
niei, la ridicarea bazei materia
le pentru Guineea nouă și in
dependentă. (Aplauze).

De asemenea, am ajuns la 
multe concluzii comune cu pri
vire la intensificarea solidari
tății în lupta împotriva impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului.

Considerăm că trebuie in
tensificate eforturile pentru a 

nate pe calea dezvoltării in
dustriei, agriculturii, științei, 
culturii, a ridicării nivelului 
dc trai al întregului nostru 
popor.

Realizările României socia
liste. ca și ale altor țări socia
liste. demonstrează incă o dată 
că. atunci cînd Un popor este 
liber și stăpîn pe destinele sa
le, poate realiza. într-un scurt 
timp, o puternică dezvoltare în 
toate domeniile de activitate. 
(Aplauze).

Din propria experiență a 
poporului român știm că pen
tru a înfăptui cu succes dez
voltarea economiei, culturii, 
pentru a ridica nivelul de via
ță al poporului sint necesare 
eforturi serioase ale tuturor 
oamenilor muncii. înfăptuirea 
acestora necesită unirea între
gului popor, sub conducerea 
partidului, care îndrumeazâ 
întreaga activitate pentru că 
numai în strînsă unitate se 
poate realiza victoria noii o- 
rînduiri sociale. (Aplauze).

De asemenea, pentru a asi
gura progresul rapid economi- 
co-social este necesară dezvol
tarea solidarității intre statele 
care luptă pentru propășirea 
lor economico-socialâ indepen
dentă.

Tocmai pornind de la aceas
ta. România dezvoltă larg co
laborarea cu toate țările socia
liste, cu toate statele care luptă 
pentru a-și asigura dezvolta
rea independentă. Totodată, 
dezvoltăm relații cu toate sta
tele lumii pe baza principiului 
egalității, respectului, indepen
denței, suveranității și nea
mestecului în treburile inter
ne.

Ne pronunțăm ferm pentru 
respectarea dreptului fiecărei 
națiuni, a fiecărui popor de a 
fi stăpîn pe destinele sale, dc 
a-și făuri viața în mod liber și 
independent, fără nici un a- 
mestec din afară. (Aplauze).

Știm că in lume mai sint 
forțe reacționare, că continuă 
politica imperialistă, colonia
listă și neocolonialistă. De a- 
ceea, considerăm că trebuie in
tensificată lupta pentru a li
chida aceste stări dc lucruri 
vechi, care aparțin trecutului. 
(Aplauze).

Sprijinim activ lupta popoa
relor din Guincea-Bissau, An
gola, Mozambic. Namibia, îm
potriva dominației coloniale și 
sîntem siguri că, cu sprijinul 
forțelor progresiste, antiimpe- 
rialiste de pretutindeni, aceste 

pune capăt dominației colonia- 
t le in Africa, pentru a asigura 
’ popoarelor dreptul de a fi stă- 
pine pe destinele lor. de a se 
dezvolta libere și independen
te. (Aplauze).

Pornind tocmai de la aceste 
•preocupări comune, am ajuns 
la concluzia de a încheia îm
preună un Tratat de prietenie 
și cooperare, care va așeza re
lațiile dintre România și Gui
neea pc o bază trainica, de 
solidaritate, de prietenie și co
laborare. (Aplauze).

Iată, dragi tovarăși și prie
teni. de ce doresc sâ declar și 
aici că sîntem pe deplin satis- 
fâcuțj dp rezultatele vizitei, de 
convorbirile, acordurile și în
țelegerile pe care le-am reali
zat cu tovarășul Sekou Toure, 
cu conducerea partidului și 
statului dumneavoastră. (A- 
plauzc).

Sîntem ferm hotărîți să fa
cem totul pentru ca toate a- 
cordurile și înțelegerile reali
zate să fie înfăptuite in ceh-' 
mai bune condițiuni și în cel 
mai scurt timp. (Aplauze). Do
rim ca această colaborare 
dintre țările noastre să se 
desfășoare in așa fel, incit sâ 
constituie un exemplu de felul 
in care două popoare știu sâ 
colaboreze pentru a-și asigura 
dezvoltarea lor economică in
dependentă, pentru a-și asi
gura bunăstarea și fericirea. 
(Aplauze).

Cu această convingere, do
resc. încă o dată, să vă urez 
dumneavoastră, întregului po
por frate al Guineei multe și 
multe succese în toate dome
niile de activitate. (Aplauze).

Să se dezvolte și să înflo
rească continuu prietenia din
tre poporul român și poporul 
guineez ! (Aplauze).

Trăiască solidaritatea po
poarelor noastre, a tuturor 
statelor socialiste și a tutu
ror țărilor care luptă împo
triva imperialismului, a tu
turor forțelor care luptă pen
tru o politică nouă de pace 
și colaborare ! (Aplauze).

Trăiască poporul guineez !
Multă fericire și multă să

nătate ! (Aplauze).

popoare vor obține victoria de
plină. (Aplauze).

In dorința de a identifica 
noi căi de dezvoltare a co
laborării între țările noastre, 
am discutat pe larg cu tova
rășul Sekou Toure. cu alți 
tovarăși din conducerea de 
partid și a statului dumnea
voastră și am pus bazele unor 
acorduri de cooperare econo
mică. tehnică, științifică. în 
vederea dezvoltării economico- / 
sociale. (Aplauze). Sintem con
vinși că acordurile pentru în- 

. făptuirea în comun a unor în
treprinderi. a unor activități in 
domeniile minier, petrolier, a- 
gricol. vor constitui realizări 
importante in dezvoltarea eco- 
nomico-socială a Guineei pri
etene. (Aplauze). Doresc să de
clar și aici că vom face totul 
pentru a realiza în cele mai 
bune condiții aceste acorduri 
și înțelegeri, astfel incit colabo
rarea noastră să fie un exem
plu de felul cum pot colabora 
două •’state independente, dor
nice să-și unească forțele pen
tru progresul lor economic și 
social. (.Aplauze).

Cum era și firesc, am discu
tat și multe probleme ale si
tuației internaționale. Am a- 
juns la concluzia comună de 
a întări solidaritatea noastră 
și de a acționa pentru dezvol
tarea solidarității cu țările so
cialiste, cu toate statele și po
poarele care luptă împotriva 
imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului. (A- 
plauzc).

Sîntem siguri că acordurile 
care le-am realizat, inclusiv 
Tratatul de prietenie și coope
rare. pe care îl vom semna as
tăzi. intre România și Guineea 
— pun bazele unei colaborări 
și solidarități trainice între 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Democrat din -Guine
ea. între poporul român și po
porul guineez.'

, Să facem totul pentru a în
tări colaborarea și solidarita
tea noastră, pentru binele po
poarelor noastre, pentru cau
za socialismului și păcii în lu
me ! (Aplauze).

Vă urez dumneavoastră, tu
turor locuitorilor din regiunea 
Labe, întregului popor guineez 
succese tot mai mari, sub con
ducerea Partidului Democrat 
din Guineea, în frunte cu tova
rășul Sekou Toure, pentru în
făptuirea tuturor obiectivelor ! 
(Aplauze).

Trăiască prietenia dintre 
România și Guineea !

Vă doresc multă sănătate șl 
multă fericire (Aplcuze).
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