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Depășiri

ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV *

AL C. C. AL P. C. R

Colectivul sectorului 1 se 
situează în continuare printre 
fruntașii minei Dîlja. Ca ur
mare a bunei organizări a 
activității de producție, sar
cinile de plan sînt realizate 
în proporție dr 103 la sută iar 
productivitatea .muncii pla
nificată în abataje este depă
șită cu 580 kg pe post. Toate 
aceste realizări meritorii sînt 
rodul activității bune des
fășurate de brigăzile de mi
nori conduse de Vasile Sido
rov. Dumitru Bălășcău șt Va
sile BUta de la abataje, de 
Gheorghe Petrescu și Karol 
Keri de Ia pregătiri.

Productivități
Tn ziua de 15 martie 1974, a avut loc ședin

ța Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., pre
zidată do tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut o informare in legătură cu 
recenta vizită efectuată. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. in Republica Liberia. Repu
blica Argentina și Republica Guineea. Comi
tetul Executiv a acordat o înaltă apreciere ac
tivității deosebit de fructuoase desfășurate de 
secretarul general al partidului cu prilejul a- 
cestei vizite, a aprobat în unanimitate rezul
tatele vizitei, documentele semnate cu acest 
prilej, adoptînd o hotărîre specială, care se 
dă publicității separat.

Comitetul Executiv a luat in discuție și a a- 
probat Programul pentru cercetarea și valo
rificarea, de noi surse de energic, care prevede 
valorificarea, în condițiile unor tehnologii de 
înaltă eficiență, a unor surse de energie dispo
nibile in țara noastră, introducerea in circui
tul energetic național și dezvoltarea tehnolo-

giilor de producere, manipulare și consum pe 
scară mare a unor noi purtători de energic — 
obiective care se înscriu in cele mai actuale 
tendințe ale energeticii pe plan mondial.

In continuare, a fost examinat proiectul 
Programului național privind eliminarea ex
cesului de apă de pe terenurile agricole și 
combaterea inundațiilor, întocmit de o comi
sie specială, numită, în acest scop do către 
Comitetul Executiv. Adoptînd orientările ge
nerale ale programului. Comitetul Executiv a 
stabilit să se ia măsuri energice pentru oprirea 
proceselor de eroziune și degradare a terenu
rilor agricole, să se treacă la realizarea unui 
număr cît mai mare de bazine de retenție prin 
construirea de baraje, cu mijloace cît mai eco
nomicoase, să se continue acțiunea de regula
rizare a rîurilor existente. In ce privește exce
sul de apă. Comitetul Executiv a stabilit să fie 
concepute sisteme care să poată fi folosite atît 
pentru combaterea excesului de apă, cit și pen
tru irigații în sezoanele secetoase.

In cadrul ședinței. Comitetul Executiv a e- 
xaminat modul în care sînt utilizate

TĂRÎR
fonduri-

lc pentru cercetare și introducerea tehnicii noi 
in întreprinderile industriale. Scutind in evi
dență rezultatele bune obținute. Comitetul 
Executiv a stabilit să se ia măsuri ferme pen
tru întărirea ordinii și disciplinei in cheltuirea 
fondurilor destinate tehnicii noi, să se ur
mărească mai îndeaproape introducerea mai 
operativă in producție a rezultatelor cercetări
lor, să se asigure o eficiență maximă a aces
tora.

In aplicarea consecventă a hotăririlor Con
gresului al X-lea și Conferinței Naționale 
privind perfecționarea conducerii și organi
zarea diferitelor sectoare ale vieții social-po- 
litice, Comitetul Executiv a examinat proiec
tul Legii privind controlul financiar preventiv, 
proiectul Legii remunerării după cantitatea și 
calitatea muncii, proiectul Legii privind sis
tematizarea teritoriului și localităților.

Comitetul Executiv a hotărît convocarea 
Plenarei C.C. al P.C.R. in ziua de 25 martie a.c.

Comitetul Executiv a rezolvat, de asemenea 
unele probleme ale activității curente.
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Comunistul Adalbert Svoboda, unul din veteranii strun
gari ai I. U. M. Petroșani, continuă 
în fruntea meseriașilor care se achită 
le cc-i revin la locul de producție.

Mobilizarea întregului co
lectiv și realizarea unor im
portante măsuri tehnico-or- 
ganizatorice a îngăduit sec
torului V al minei Petrila să 
obțină rezultate bune, mate
rializate în îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor de plan. O 
contribuție hotărîtoare la 
obținerea acestui succes o 
aduc permanent minerii din 
abatajele cu trepte răsturna
te din stratele 4. 12 și 13. 
Deosebit de îmbucurător este 
faptul că pînă în prezent toa
te cele cinci brigăzi care lu
crează la acest gen de lucrări 
raportează substanțiale de
pășiri ale productivității mun
cii planificate.

să se remarce 
cu cinste de sarcini-

Foto : Ion LICIU
Lucrări predate

înainte de termen

H O
Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului

Comunist Român cu privire la vizita
tovarășului Nicolae Ceaușescu în Liberia, Argentina și Guineea

PROGRAMUL 
universității serale de 

marxism-leninism
pentru zilele de 18 și 19 martie

Comitetul Executiv al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român a luat 
cunoștință, cu deosebită satis
facție, de rodnicele rezultate 
ale vizitelor de prietenie în
treprinse. intre 3—11 martie 
1974. de secretarul general al 
partidului, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, 
sul Nicolae 
preună cu 
Ceaușescu, 
Liberia, 
gentina și Republica Guineea.

Comitetul Executiv acordă 
o înaltă apreciere bogatei ac
tivități și modului strălucit 
in care secretarul general al 
partidului a acționat in 
cursul acestor vizite și cu pri
lejul corvorbirilor purtate, în 
cadrul cărora a reafirmat cu 
vigoare politica statornică a 
României socialiste de ampli
ficare a colaborării pe multi
ple planuri și de sprijinire 
activă a năzuințelor și efor
turilor statelor din Isia. A- 
frica și America Latină caro 
pășesc pe calea dezvoltării

tovarâ-
Ceaușescu, îm- 
tovarășa Elena 
în Republica 

Republica Ar-

sociale in-lor economice și 
dependente.

Prin inițiativele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin activitatea sa neobosită, 
desfășurată cu înaltă compe
tență. cu abnegație, dăruire și 
pasiune revoluționară, se în
făptuiesc neabătut orientările 
și hotăririle Congresului al 
X-lea al P.C.R., ale Conferin
ței Naționale a partidului, pri
vind extinderea și adîncirea 
relațiilor României cu toate 
țările socialiste, dezvoltarea 
raporturilor cu țările în curs 
de dezvoltare, cu celelalte sta
te ale lumii, creșterea contri
buției sale la promovarea u- 
nei politici noi in viața inter
națională, 
cursului 
spre destindere 
între națiuni.

Vizita recentă 
linia acțiunilor 
întreprinse, in anii din urmă, 
de partidul și statul nostru, 
de secretarul general al parti
dului, în direcția promovării 
unei colaborări multilaterale 
cu țările Africii și Americii

multiplc ale

la consolidarea 
pozitiv. îndreptat 

și colaborare

se înscrie pe 
consecvente

Latine — contribuție de sea
mă la lupta împotriva impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului. Desfășu
rată în acest spirit, vizita în 
Liberia, Argentina și Guine
ea a reprezentat un nou și 
important aport la întărirea 
solidarității poporului român 
cu lupta popoarelor din aces
te țâri pentru afirmarea iden
tității lor naționale, pentru 
salvgardarea și consolidarea 
suveranității și independen

tei lor, o contribuție însemna
tă la întărirea frontului de
mocratic. antiimperialist din 
întreaga lume.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în cele trei state 
prietene, convorbirile purta
te cu conducătorii ' acestor 
țăji au evidențiat dorința de 
colaborare, de dezvoltare a 
relațiilor bilaterale în toate 
domeniile — politic, econo
mic, tehnico-științific, cultu
ral — au dus la identifica
rea de noi căi în vederea dez
voltării și mai susținute a li
nei fructuoase și strînse con
lucrări, reciproc avantajoase.

de natură să asigure progre
sul multilateral al țărilor 
noastre, să contribuie la li
chidarea mai rapidă a deca
lajelor ce le despart de țările 
avansate din punct de vedere 
economic, tn cursul vizitei, au 
fost semnate un important 
număr do documente oficiale, 
tratate, acorduri, înțelegeri, 
convenții, care așează raportu
rile dintre România și țările 
vizitate pe o temelie trainică, 
de lungă durată, în cadrul 
unei cooperări reciproc avan
tajoase, deschizind ample 
perspective dezvoltării relați
ilor de prietenie și colabora
re între poporul român și po
poarele țărilor respective.

România socialistă, ca în
săși țară în curs de dezvolta
re, care face eforturi pentru 
accelerarea progresului său e- 
conomic și 
convingerea 
raporturilor 
aceste state
tereselor popoarelor respecti
ve, cît și cauzei generale a 
cooperării și înțelegerii inter-

social, nutrește 
că extinderea 

de colaborare cu 
servește atît in-

Din purtător al „lanternei roșii 
sectorul s-a ridicat pe loc fruntaș

Experiența colectivului sectorului IV al minei Anlnoasa
In adunarea generală a 

oamenilor muncii de la Ex
ploatarea minieră Anmoasa, 
prezentîndu-se bilanțul anu
lui trecut, sectorul IV a fost 
menționat cu Up rrrnus de 
producție substanțial: 12 000 
tone de cărbune. Am urmă
rit atent cuvîntul roși it în 
adunare de inginerul Virgil 
Costinaș, șeful sectorului. 
Vorbitorul a rele . ar succint 
cauzele rămînerii in urmă 
fără - a invoca scuze sau a că
uta vinovați imaginari Cu 
calm și siguranță. <’ără ocoli
șuri. el a înfățișat situația 
reală prin prisma unei ana
lize critice obiectiv?, din ca
re s-a desprins clar că ră- 
mînerca in urmă aparține 
trecutului. ..In anul 1974 — 
a precizat șeful sectorului — 
vom realiza planul ri'rnic, la 
toți indicatorii și vom da în 
plus o importantă cantitate 
de cărbune".

Cum se prezintă situația 
în sectorul IV după două 
luni de întrecere socialistă 
din acest an?

— in sectorul IV s-au fă
cut multe lucruri brumoase 
— spunea tovarăși’] Inn Du- 
mitraș, inginerul șef al mi
nei. La ora actuală a,ci a- 
vem rezultate bune re toată 
linia. ,

Realizările la care se refe
rea inginerul șef al m;nei pot 
fi concretizate simplu in 
perioada care a tre ui din a- 
cest an pînă la data de 8 
martie.

te plan 3 700 tone de cărbu
ne.

Pentru a înțelcgp adevăra
ta valoare a acestor „rezulta
te bune pe toată Iii’a" cum 
se exprima ingin- rul șef al 
minei, s-ar cere Si puțină... 
istorie. Pentru că sectorul 
IV are și un istoric. Timp de

Anul 1973 — minus 
12 000 tone de cărbu
ne sub plan ; în două 
luni din acest an, un 
plus de 3 700 tone !

Măsuri bine chib
zuite, susținute prin 
acțiuni politice efi
ciente ;

Sectorul în care timp 
de două luni nu s-a 
produs nici o absen
ță nemotivată

trei ani consecutiv’ -1 a fost 
purtătorul „lanternei roșii" 
la Aninoasa Cind erau re
partizați sâ lucreze în acest 
sector, cei mai mulți se scăr- 
pinau după ceafă și tluerau 
a pagubă. La 1 aprilie 1973, 
primind vestea numirii în 
fruntea sectorului IV. ingi
nerul Virgil Costinaș n-a lu
at-o drept păcăleai? dar nici 
nu s-a bucurat. A pririt to-

tul în serios, ca oe o sarcină 
de partid ce trebuia dusă la 
îndeplinire. Situația sectoru
lui era, intr-adevăr compli
cată: presiunea din V ataje 
și galerii, apa care făcea im
practicabile căile de acces, 
frecventele stagnări și între
ruperi in producție din cau
za surpărilor și defecțiunilor 
electromecanice, inter •iten- 
țele în funcționarea transpor
torului șj aprovizionarea 
fronturilor de lucru. Puțini 
intrevedeau posibilitățile de 
ieșire din situație.

Virgil Costinaș și-a pus 
nădejdea în capacitatea crea
toare a colectivului. în torța 
unită a comuniștilor din sec
tor. în propria sa putere de 
muncă.

— Am început cu inventa
rierea greutăților și necazu
rilor — relatează șeful sec
torului.

— De ce trebuia un aseme
nea inventar?

— Ca să știm precis cu ce 
probleme ne confruntăm și ce 
avem de făcut... Biroul orga
nizației de bază, colectivul 
de conducere al sectorului, 
cei mai buni maișt’-i și bri
gadieri ne-am strîns laolaltă, 
am analizat situația fiecărui 
loc de muncă, am întors pe 
toate fețele fiecare problemă, 
fiecare amănunt, pînă au fost 
clarificate, apoi ne im sufle
cat minecile...

naționale, a luptei antiinipe- 
rialiste.

Comitetul 
niază importanța istorică 
tratatelor de prietenie 
operare cu Argentina ; 
neca — tratate care 
un fundament trainic 
rării multilaterale 
România și 
vînd, totodată, o 
te internațională, ca 
mente care sintetizează 
cipiile unor relații

Executiv subli- 
a 

• și co
și Gui- 
asigurâ 
colabo- 
dintre 

aceste state, a- 
insemnăta-, 

docu- 
prin- 

noi intre 
state, de egalitate, stimă și 
respect reciproc. Aceste tra
tate. precum și Declarația 
solemnă cu Republica Liberia, 
comunicatele comune încheiate 
cu cele trei țări constituie o 
contribuție de largă semnifi
cație la promovarea noului 
tip de raporturi între state, 
întemeiate pe respectarea 
strictă a independenței națio
nale, deplină egalitate în 
drepturi, stimă și avantaj re
ciproc, de neamestec sub nici 
o formă în politica internă 
și externă a altor state, ex-

SECȚIA ECONOMIE, anul 
de luni, 18 martie, ora 17, ia 
Petroșani, in ziua de luni, 18 
de partid.

POLITICA EXTERNA anii 
martie, ora 17, la cabinetul de

II. secția din Lupcni în ziua 
club, și 
martie.

anul III, secția din 
ora 18, la cabinetul

I și II 
partid.

I

in ziua de marți, 19

In cursul zilei de astăzi e- 
nergeticienii din cadrul secției 
de distribuție a energiei 
lectrice “ 
semna 
înainte 
niei nr. 
asigura 
gie 
prin ___
de transformare de 110/15/6 
kV. Prin terminarea acestei 
importante lucrări se va fi
naliza întregul ansamblu d« 
lucrări efectuate in zona mi
nei Vulcan în scopul alimen
tării prin linii electrice ae
riene de 6 kW.

e-
Petroșani vor con- 

punerea sub tensiune 
de termen, a li- 

2 de 6 kW care va 
alimentarea cu ener- 

electrică a minei Vulcan 
intermediul stației noi

In pagina a 2-a

Cultură
artă

® Avancronică drama
tică — „Siciliana** de 
Aurel Baranga

® Note de lector
®> Din creațiile ce

naclului literar „Ve- 
nus“ din Petrila

® Grija pentru ca
litatea actului cultural

(Continuare in pag. a 3-a)

In pagina a 3-a
® Fișier economic

r

PREMIERA 
LA TEATRUL 

DE STAT

nu, Dan Aciobăniței. 
Direcția artistică apar
ține regizorului Marcel 
Șoma, asistat do T. F. 
Pretorian. Alte amă
nunte — în pagina 
noastră de cultură- 
artă.

în

G. \l)AM

(Continuare in pag. a 3-a)

Astăzi, la ora 19, 
sala Teatrului de stat 
..Valea Jiului" din Pe
troșani are loc premie
ra spectacolului cu co
media — ..Siciliana" de 
Aurel Baranga, In dis
tribuție : Traian Florin 
Pretorian. Elisabeta 
Bclba. Paulina Codrea- 
nu. Cristian Drăgulă- 
nestu. Mircea Pinișoa- 
ră. Alexandru Codren-

V

..PRIETENII 
LUMINIȚEI"

La școlile generale 
1 din Petroșani și 

lupcni, la Liceul din 
Uricani și clubul pre
sei pionierești de 
Casa pionierilor
Vulcan s-au înființat 
zilele trecute cercuri
le ..Prietenilor Lumini
ței" prilejuite de ani-

nr.

la 
din

Ritmurile orașului
si ale cărbunelui

Era o vreme cind Valea Jiu
lui, în sensul ei major, 
freamăt industrial intens, 
mare efort colectiv pentru a 
smulge adincuriloc cărbunele, 
marea bogăție energetică a 
regiunii, se sfirșea la Lupeni. 
Au urmat, apoi, anii de început 
ai industrializării socioliste și 
hotarul hărniciei omului a fost 
mutat cu vreo 10 km pe Jiu în 
sus, tocmai la Uricani. Cu un 
sfert secol in urmă galeri
ile și micile cariere deschise 
in locurile unde stratele se o- 
fereau surprinzător luminii 
zilei, dădeau primele tone de 
cărbune, prefigurînd dezvolta
rea puternică din anii urmă
tori, cind mina Uricani avea 
să devină una din principalele 
producătoare de cărbune coc- 
sificabil din țară.

Transformările din subteran 
au rămas fără ecou la 

iuă“. In ritmul vijelios de 
avansare al galeriilor și aba
tajelor, ingemănîndu-se cu a- 
cesto și continuind în cele din 
urmă suportul său indispensa
bil s-a născut și dezvoltat pe 
plaiurile călcate odinioară 
doar de păstori, un adevărat 
oraș. In întreaga țară școlarii 
pomeneau Uricaniul ca ilus
trarea fidelă a numeroaselo 
regiuni chemate la o viață e- 
conomică și socială intensă 
de profundele prefaceri ale 
socialismului.

La un sfert de secol de e- 
xistență, Uricaniul este încă 
un oraș tinăr. Mulți dintre lo
cuitorii săi de astăzi au făcut 
primii pași in minerit atunci 
cind se lucra la fundațiile 
primelor blocuri. Adevăroți ve
terani oi unui oraș tinăr, ei ou 
încercat asemenea tuturor u- 
ricănenilor, o satisfacție deo
sebită cind 
mult timp in urmă că pe me
leagurile lor își fac din nou 
apariția constructorii. Prezență 
efectivă și simbolică în ace
lași timp, care vrea parcă să

de 
de

trâ-

ou văzut nu cu

versarea n 25 de ani 
de la înființarea re
vistei pentru cei mici 
— ..Luminița". Din 
partea publicațiilor 
pentru pionieri și șco
lari editate de 
C.N.O.P. a participat 
scriitorul Iriinie Stră- 
uț, redactor al revis
tei „Educația pionie
rească".

AMPLE ACȚIUNI 
GOSPODĂREȘTI 

LA PETRILA

Mii de cetățeni, lo
cuitori ai orașului Pe
trii». avînd în frunte 
deputății, vor partici
pa azi și miine la lu-

crările gospodărești și 
de înfrumusețare a lo
calității. Astfel, la in
trarea în oraș se con
struiește un parc cu 
alei și fîntină artezia
nă, vor fi plantați zeci 
de arbori aduși din 
zonele învecinate. Un 
alt parc va fi amena
jat în fața clubului 
muncitoresc. In ace
lași timp, se va lucra 
și la modernizarea 
parcului dr. Petru 
Groza. In cartiere și 
pe străzi locatarii vor 
efectua ample lucrări 
de curățire și recondi- 
ționare 
verzi.

a zonelor

arate că Uricaniul nu și-a 
it decît prima tinerețe.

Aici, ca și in întreaga Vale, 
orizonturile subterane și ora
șele se dezvoltă în plane pa
ralele neputind fi separate. 
Nu ne mai despart mulți ani 
de ziua in care pe harta Văii 
Jiului va apărea o nouă mină 
- Hobiceni. Abatajele Hobice- 
niului, milioanele de tone de 
cărbune cocsificabil ’ care își 
vor începe aici drumul utili
zărilor industriale vor avea un 
corespondent la suprafață : 
cartierul Tarhat. Deocamdată, 
Tarhatul înseamnă blocurile 
C 2, dat in folosință in anul 
trecut, și C1, aflat in stadiu 
avansat de construcție. Discu- 
tînd insă cu primarul orașu
lui, tovarășul Vaier Dan, în 
fața hărții viitorului cartier, 
desprindem proporțiile surprin
zătoare ale Uricaniului de 
miine. In 1980 cele peste 
5 000 de apartamente constru
ite in Tarhat vor face co ac
tualele blocuri să1 reprezinte 
mai puțin de un sfert din su- 

co'nstruită a 
moder- 
rigorile 

judicioase.

prefața totală 
orașului. Construcțiile 
ne, amplasate după 
unei sistematizări1 
vor contribui la conturarea u- 
nui oraș modern, încadrat în- 
tr-un peisaj montan pe care 
uricănenii il consideră, nu fără 
temei, de o frumusețe deose
bită. Două școli, două grădi
nițe, trei.-cămine pentru nefa- 
miliști, un cinematograf, un 
dispensar, un restaurant cu te
rasă, o piscină constituie doar 
citeva din dotările sociale care 
vor ridica pe o 
de urbanism 
miine.

Toate aceste 
află, deocamdată, în fază 
proiectare. Ele nu sint contu
rate însă numai pe planșetele 
proiectanților, ele au prins

nouă 
Uricaniul

treaptă 
de

obiective se 
de

Bujor BOGDAN

(Continuare in pag. a 3-a)

De-acum înghețata !

CONCLRS
LA ..IIAȚEGANA'

Miine, duminjeă (ora 
9), la clubul 
gistul" din

se va 
concurs 
pentru

„Siderur- 
Ilunedoa- 
desfășura 
de selec- 
ocuparea 

vacante 
ansam-

ra 
un 
ție 
unor posturi 
în cunoscutul 
blu profesionist ,.Ha- 
țegana". Amintim a- 
matorilor din Valea 
Jiului profilul locurilor 
vacante : doi soliști 
instrumentiști (acor
deon și contrabas) și 
doi soliști vocali de 
muzică populară (bă
ieți sau fete). Succes 
participanților !
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Cenaclul literar 
„Meșterul Manole“

Miinr. la ora 10. membrii 
cenaclului librar . Ue.dorul 
Manolo clin I*' Iroșani se 
întrunesc in obișnuita șe
dința «Ic lutru săpiăminalâ 
în cadrul redacției ziarului 
nostru. \ or citi Siniion Ro- 
Robcte (poezie) și Iulian 
lordache (proză).

I

I

I

I
1

t

1
1

A’ au și ’sit Premii 
r« taie la ușă. Actorii îsi . încalcă 
drămuiesc tracul. Muncitorii 
de la scenă se agită. Impre
sarii se pling de insomnie. 
Aplauzele stau să înceapă

— Aud că pentru premieră 
toate biletele sint vindute.

— Pe cit se pare. Dacă 
mă rogi frumos îți fac rost 
de un bilet. Cu toate câ în 
ultimul timp nu te-am vă
zut pc la teatru.

— Așteptam comedia dc 
marc succes.

— Ce-i drept, lui Baranga 
nu trebuie' sâ-i batem toba, 

•pectatoml și singur la 
ic popularita- 
a ful ui. 
timplă în „Si-

potriva Ini Bebe și Tibi. Ea 
clauzele siciliano)..

— Fă-mă să înțeleg cine e 
Fifi.

— Ea ce ți-aș povesti totul 
din fir pînâ in ață ? ! Vino 
neapărat la spectacol. Vei 
vedea că inamicii pe care 
zi torul ii supune în această

AVANPREMIERĂ

vir

corn 
Ce

„SicilianaU

I

I 
l

t
1

1

cili a na* ?
— Lui Bebe, un răzgiiat. 

piratic care a terminat 
[răbrș o facultate, nici 

trece sâ ur
mării majo- 

nostru de
> muncă
> unde-1 

nă propria sa profesi-

de AUREL BARANGA
prin gind nu-i 
inczc exemplul 
ritâți a tineretului i 
a se angaja într-o

— Și ce spun părinții ?
— Pentru ci repartizarea 
țară a proaspătului ingi-

•r agronom echivalează cu 
amâ. Se iscă o trvatu- 
Apoi apare Fiii. Ea ini- 

..siciliana". Fj ” ‘ ’ 
căsătoriei fictive, 
va deschide focul îm-

farsă efectului nimicitor al 
risulni sint cinismul, pros
tia. lipsa de sensibilitate, 
corespurizind unor concepții 
de viață ostile entuziasmu
lui creator al epocii noas-

Fifi

dă îde-
Tot'

— Cu alte cuvinte forța 
noului ține vechiul sub fo
cul satirei.

— Așa este. Dezbaterea 
angajată în piesă se reaze
mă pe o inventivitate pro
digioasă a situațiilor cornițe.

pe caracterul lor imprevizi
bil. pe replica vie, spiritua
lă-

— ..traduse în spectacol, 
bănuiesc în termeni adec
vați.

— Te vei convinge. Elec
trizați de dialogul sclipitor 
al lui Baranga. interpreții 
risipesc in spectacol vervă 
s- inie etoare. fantezie, haz, 
spirit, preț ca de trei cea
suri.

— Și cine sînt interpreții?
— Pe lingă acei tineri mi

nunați (Traian Florin Pre
toria n. Cristian Drâgulânes- 
cu și Teodor Dan Aciobăni- 
ței) „societarii" teatrului: 
Elisa be ta Belba, Paulina Co- 
droanu, Mircea Pînișqară și 
Alexandru Codreann, plus 
trei debutante: Ionela Ca
peți. Maria Junghietu și E- 
milia Pretorian. Regia este 
semnată de Marcel Șoma 
(asistent regie Traian Florin 
Pretorian). iar scenografia 
dc Aurel Florca.

— Iți mulțumesc că m-ai 
pus in temă. Vom ride deci 
cu Aurel Baranga.

Dacă reclama e sufletul 
comerțului, să fie oare pu
blicitatea sine qua non-ul 
atragerii spectatorilor din 
inerția molcuțâ spre comu
niunea vie cu scena ? !

Zcnobia ILIEȘ

Grija pentru calitatea

Cărți noi la librăria 
„Ion Creangă”

La librăria 
din Petroșani 
lot dc cărți 
ținem să

„Ion Creangă" 
î sosit un nou 
Dintre acestea 

prezentăm citeva 
se găsesc in rafturi - 
ei: cunoscutul ro

man ai lui Cezar Petrescu 
„Ultima noapte de dragoste. 
India noapte de război' : ..Tă
unul" de E. Voinich. „Pribea
gul" d- L. Stere. „Vijelie hai
ducul- de S. Nedea. „Sfir’ea- 
ză și Fofează" de V. I. Popa. 
Iubitorii de versuri vor găsi 
„Poezii populare ale români
lor" de V. Alecsandri.

copii în timpul orelor do curs, 
împreună cu festivitățile or
ganizate la mină pentru mi
nerii fruntași în muncă, la 
care sint prezenți și elevii, 
expoziția de desen reprezintă 
un dar al copiilor pentru pă
rinții lor. Ca si la Uricani. și 
('lovii altor școli din Valea 
Jiului Se află adeseori în mij

locul minerilor, fie pregătind 
diverse programe artistice, fie 
vizitînd minele și întilnindu- 
sc cu cei care muncesc in a- 
îjataje. cunoscind munca și 
formîndu-și personalitatea in 
spiritul tradițiilor muncitorești 
de pe aceste locuri.

Omul și religia

Expoziție a elevilor
în sala de apel a Exploată

ri miniere Uricani se află o 
expoziție de desene a elevi
lor de la Liceul și Casa de 
copii cu ^.oalg generală din 
localitate, lucrări realizate de

Astăzi, la ora 16. brigada 
științifică a Casei de cultură 
din Uricani va avea o intUni
re cu muncitorii forestieri de 
ia Buta. Cu acest prilej, în 
ciclul tematic „Omul și reli
gia", va fi susținută expunerea 
..Religia, originea și esența 
ei" iar în continuare vor fi 
date răspunsuri la întrebările 
formulate cte participanți.

Spre deosebire de orta cre- 
atoriior de valori artistice con
sacrau. profesioniști, contac
tul cu producția artistică prac- 
ticoto la nivelul amatorismului 
declanșează in plus de fiecore 
dată, o curiozitate nedisimu- 
lotă. Curiozitatea fireoscă de 
a afla de ce a ales amatorul, 
un om de o anume profesie, 
dintr-un anume domeniu de 
activitate concretă, tocmai 
ocel limbaj de comunicare ar
tistică, de ce sorginte e sensi
bilitatea lui umană față de 
acest limbaj. Spre această la
tură a amatorismului reflectă 
un unghi de vedere propriu, 
dar si semnificativ prin formă 
și conținut, expoziția de pictu
ră recent deschisă în foaierul 
Cosei de eultură din Petroșani.

De la prima vedere chior 
consumatorul de artă mai mult 
sau mai puți» avizat suferă un 
plocut „șoc* de transfer in 
spațiu. Un transfer din codrul 
obișnuit orf bucuriilor și neca
zurilor cotidiene intr-o lume 
mirifică a florilor. Și, odată cu 
oeeosta, iată și curiozitatea 
motivată lo începutul acestor

însemnări. Cine este creatorul 
acestei lumi reduse la scara 
intimității umane pe care sen
sibilitatea și receptivitatea pen
tru frumos ii împing pe unii 
spre descifrarea unor sensuri 
adinei, sesizate mai puțin sau 
de loc de către cei mai multi 
dintre noi ? Nu este lipsit de 
semnificație faptul că acest 
minunat „buchet" de flori este 
destinat spre meditație, desfă

Concursul
formațiilor

teatrale
de amatori

In vederea concursului for
mațiilor teatrale organizat în 
intimpinarea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei, 
actorii amatori de la Casa de 
cultură din Petroșani pregă
tesc piesa „Tunelul", de Mi
hail Davidoglu, inspirată din 
actul istoric al insurecției na
ționale antifasciste armate. 
Spectacolul premieră va fi 
prezentat în luna aprilje cind 
se va desfășura și faza muni
cipală a acestei manifestări 
artistice a amatorilor.

a crezului său artistic faptul 
că din multitudinea de teme 
abordate pe parcursul inde- 
lungate-i sale activități pe a- 
cest tărim s-a oprit cu o no
tabilă autoexigență in selec
ționarea propriilor lucrări a- 
supra celor peste douăzeci de 
tablouri care au ca unică temă 
studiul pictural al florilor. De 
ce tocmai florile, omniprezen
te in toate etapele istoriei artei

fascinația culorii
tare vizuală și, de ce nu, și 
pentru descrețirea frunților 
tocmai de ocela core prin pro
fesia pe core o practică zi de 
zi alină durerile semenilor, 
dentistul losif Nagy.

Această primă expoziție per- 
sonolă marchează i 
moment al evoluției 
o pictorului amator 
prin orientoreo

Reținem

un anumit 
i artistice 

tocmai 
selecției tema- 
oo o garonție

plastice dar cu o paletă cro
matico veșnic inedită cit timp 
vor exista ochi și culori in lu
mea noastră materială ? Pri
vind cu retina minții și trecind 
prin filtrul criteriului estetic 
exponatele, se pare că tocmai 
tainele registrului cromatic o- 
ferit numai de flori îi stau 
mai aproape și îî creează 
starea de neliniște capabilă să-i 
stimuleze tenacitotea in desco

■ Scria „Arcade' a Ed.tm-iJ 
• Mincrvn. . arc efer';

I prez.cn‘.u’.ivt pa mi lin b - 
latura român'-ască și a 
dăugat citeva noi mm t e. 
Dintre ponntii» n.ea drair .- 
turmei originale a - ; n--
tipâr tr capodope!,. lui : n 
I.uca Ca:;r."iil<‘ ’ -rr.s" ■ 
pierdută" și piesa Ini Ca ii 
l’clrt seu ..Bă' < u din 
proza noastră seiirlc 
multe nuvele ale |uj loan 
•Slavi.-t au fu t r< initr in vo
lumul ..B'idulra T.eehr, 
din * i < ați i lui Ci h Md i< 
-ii este editată luci arca 

eden ia".Pin creațiile membrilor cenaclului
Pctrila

Mircea ANDRAȘ

VALEA NOASTRA

Vulcanul, Uricaniul și Lupeniul, 
Petrila noastrâ-ntinerită 
Sint nume noi intre orașe 
In România mult iubitâ.

Orașe cresc aici necontenit 
Ca o pădure-ntinsă pin-la cer, 
Din care curge aur nesfirșit 
Din încordarea miinii de miner.

Slăvită fii, vale de pe Jiu 
Cu frumusețea zilelor de azi
Prin care trecem, tată lingă fiu, 
S-o inălțăm mai mindră, peste brazi.

literar „Vcnus“ 1

a-

actului cultural
lin volum considerabil din 

ii tivilățilo cluburilor din 
Valea Jiuhii revine artiștilor 
amatori. grupați, după apti
tudini. in multe formații sau 
cercuri. Dar pentru ca a- 
ceastâ munca să poată fi con
siderată că are un scop ur
mărit cu consecvență, este ne
cesara atît atragerea unor 
noi talente, dar mai ales în
noirea și îmbogățirea reper
toriului. susținerea unor spec
tacole Ul ii complexe care nu 
numai să impună perfecțio
narea mijloacelor interpreta
tive și calitățile artistice, ci 
să se transforme in evenimen
te locale. O astfel de atitudi
ne are și un înțeles mai adînc 
pentru inșiși artiștii amatori 
ale căror eforturi sint stimu
late prin satisfacția unor 
programe atrăgătoare, mereu 
împrospătate.

La clubul muncitoresc din 
Lupeni, in intimpinarea celor 
două mari ev 
cest an — a 
sare a 
al XI-lea al partidului 
cinstea cărora 
za manifestări 
tilor amatori, 
mic. înnoirile 
și început.

— Ne aflăm într-o perioa
dă cind pot începe repetițiile 
ansamblului artistic evocator 
— ne spunea Viorel Țăndă
rică, directorul clubului — 
„Eroi au fost, eroi sint încă" 
pentru că așa se va numi. 
Este un omagiu adus luptei 
și muncii minerilor lupeneni, 
o retrospectivă artistică a o- 
rașului în cei 30 de ani de la 
eliberare. In acest ansamblu 
vor fi cuprinse toate forma
țiile noastre muzicale, dansu
rile, corul care au o activita-

enimente din a- 
XXX-a aniver- 

eliberării și Congresul
— in 

se vor organ i- 
largi ale artiș- 
aspectul dina- 
de conținut au

te continuă, brigăzi arti 
do amatori, toate ac- ste 
mâții avtnd acum o ictiv 
desfășurată in trei p in 
club, sala de apel a m 
căminul muncitoresc.

La clubul muncitoresc 
I.npeni s-a acumulat o bună 
experiență în organizarea ac
țiunilor culturale dc calitate, 
mereu îmbogățite in formele 
concrete de manifestare. ..Zi
lele sectorului- și-au ciștigat 
o meritată prețuire printre 
mineri in mijlocul cărora. în 
sala dc apel se află frecvent 
fanfara, brigăzi artistice do 
agitație sau brigada științifi
că.

Dintre activitățile dc cerc 
se detașează cineclubul „A- 
mafilm" în cadrul căruia an 
fost elaborate filme diverse 
și dc maro frumusețe • ..Eram 
copil". „Sens unic", ..Tavanul 
artificial" și altele. Festivalul 
organizat anul trecut de acest 
cineclub (acum se pregătesc 
filmele „Silicoza". ...30 de an 
— peliculă evocativă și. 
producție cu cineclubul 
Petroșani. „Conștiința") a fost 
o remarcabilă manifestare a 
posibilităților educative ale 
filmului de amatori. Reedita
rea lui. in luna mai. se anun
ță a fi deosebit de interesan
tă prin participarea unei 
mari părți din mișcarea cine
aștilor amatori .din țară.

Faptul că la Ltipcni se con
stată mult interes pentru ca
litatea activităților cultural- 
artistice explică de ce clubul 
este cu adevărat o instituție 
frecventată de locuitori, atît 
ca amatori cit și ca specta
tori sau participanți la acțiu
nile educative.

ACEL CĂRBUNE 
CARE ARDE ÎN NOI
E-un praf de lovituri cioplite-n stincă
In ritualul negru din adine
De ochi, ce inoală-n propria sudoare
E un fundal de miini pe-un piedestal dc timp 
E-o curgere de vremuri din noapte inapoi 
Și vine, ne trezește, ne-mbată și ne cheamă 

Acel cărbune vechi ce arde-n noi.

E-o bifurcarc-n colțul de-ntuneric 
Lo marginea luminii, spre lumină 
Un orizon! ce nu se vrea văzut 
Scăldat in ritm de clipe sacadate 
E-o primenire-n negru pentru noi 
O curgere latentă ce tresaltă

Acel cărbune care arde-n noi.

E-un gust de cocs in melodiile de azi 
Ce umblă-n vine, singele fierbind, 
Spre facerea luminii lumii noastre 
Pe frontispiciu cu cărbune dur 
In care unul se citește doi
Spre-a inmulți voința in virtuți

Dinlr-un cărbune care arde-n noi.

Purtăm mereu aceleași ginduri bune 
Accelerate-n ritm contemporan 
De tone slobozite de cărbune 
Ce văd lumina zilei peste plan.

Instantaneu din 
de lectură a bibliotecii 
clubului muncitoresc 
din Aninoasa.

Foto : Ion LEONARD

perirea esenței acestor 
si forța lor afectivă materia
lizată pe pinză.

In plastica 
florile 
nai în 
ză cu 
tentic 
lăuntrice a pictorului, in acest 
cadru compozițional in care 
perioada de căutări este deli
mitată evident de forme tra
diționale juxtapuse de modali
tăți de exprimare moderne, cu
lorile sint dozate cu măiestrie 
și rofinament artistic de la to
nurile atenuante pină la cele 
incandescente. Poate chiot 
ceasta disecare a tonurilor 
cromatice il definește pe losif 
Nagy ca un sensibil observa
tor al frumuseților nealterate 
pe care le metamorfozează cu 
talent in efecte plastice.

încercăm convingerea că la 
viitoarele confruntări cu pu
blicul această definire se va 
materializa și mai pregnant. 
Actuala expoziție îi este cu 
prisosință de bun augur.

lui losif Nagy 
sint cadrul compozițio- 
care culorile dialoghea- 
omatorul de frumos ou- 
in tonul sensibilității

losif TELLMANN

Fotografiile de mai jos ilustrează coordonatele pe care se desfășoa
ră activitatea lui Iosif Nagy : (stingă) in cabinetul de stomatologie practi- 
cindu-și profesiunea și (dreapta) un aspect de la vernisajul expoziției 
personale de pictură care a avut loc cu citeva zile in urmă in foaierul 
Casei de cultură din Petroșani. Gingășia necesară profesiunii este și o 
pregnantă caracteristică a tablourilor — sugestiv reunite sub tema „Flori, 
flori, flori". Momentul din timpul deschiderii expoziției il reprezintă 
pe Iosif Nagy oferind publicului prezent explicații asupra procesului de 
creație artistică, de tehnică plastică și sensurile cuprinse in tablourile

Dintre scriitorii tineri, A- 
drian Păunescu este poate c cl 
mai cunoscut și mai popular 
in sensul major al cuvîntului, 
contiința morală și artistică 
mereu trează la glasul conști
inței celorlalți, mereu frămîn- 
taiă dc problemele zilei de 
azi, azi înțeles ca istorie în 
devenjie. Adrian Păunescu 
știe că pentru scriitorul co
munist ziua de azi nu este nu
mai o generalizare la nivelul 
unui grup, al unei țări sau 
al lumii, ci este mai ales via
ța și munca fiecărui om in 
parte și acest om, indiferent 
de treapta socială pe care se 
află, trebuie înțeles și spriji
nit să-și poată desfășura în
treaga lui putere creatoare. El 
mai știe că „nu plecăciuni do
rește istoria (chiar dacă vreu- 
dală îi convin plecă'iuniie), 
ci umeri in stare s-o susțină 
și conștiințe în stare să o 
chestioneze lucid". O aseme
nea conștiință este Adrian 
Păunescu — poetul și publi- 

stul.
După volumul de interviu- 

„Sub semnul întrebării", 
recenta carto „Lumea' ca lu
me' (Ed. Scrisul românesc, 
1973). o inmănunchere a ar
ticolelor publicate în ultimii 
ani la rubrica cu același titlu 
din ziarul „România liberă", 
oferă imaginea amplă a voca
ției pe care autorul ei o arc 
pentru bătălia deschisă și 
permanentă In apărarea nou
lui. a adevărului șl echității 
socialiste. Grupate In < inel 
mari < apilolc. articolele sin! 
o incursiune, impri s , j 
prin diversitate, adîncime și 
cuprindere, in viața socială i 
politică a țării, în viața lite
rară. sportivă, artistică sau 
științifică, in zona aparent

minoră a faptului divers. Cu 
a< eeași fervoare discută pu
blicistul problemele de impor
tanță națională ale construc
ției socialiste ca și cele ale 
simplului cetățean. Ceea ce 
vrea să dovedească autorul 
este că totul — triumful bine
lui. al noului, al dreptății, al 
idealurilor înalte — „depin
de de noi", de atitudinea și 
acțiunea unită a tuturor, „in-

lași timp o confirmare a for
ței cuvîntului scris. Ca un 
leit-motiv revine în articolele 
acestea pledoaria pentru res
pectul față de munca creatoa
re. față dc omul care gindește: 
„Este epoca în care România 
are nevoie de aportul excep
țional de gindire, al tuturor 
celor ce pot gindi". Iar cei 
care creează, cei care aduc 
noul, indiferent in ce dome-

Adrian PăunescuVocația dreptății permanente și a curajului
— NOTE DE LECTOR

este

diferența, spune el. se nu
mește clteodată lașitate".

Pledoaria pentru nou. pen
tru dreptate și omenie
coordonată definitorie a scri
sului său. Dacă societatea 
noastră se desăvlrșește prin 
afirmarea continuă a noului 
această afirmare nu urmează 
totodată un drum ușor. Un 
exemplu concret și foarte cu
noscut ' ’ ’
singur) 
Vasile 
caz pc 
adm 
Iar dacă de i operirca

(să ne oprim la unul 
este cazul do< torului 
Boici din Timișoara, 

care A. Păunescu l-a 
in dezbaterea publică, 

docto
rului Boici .și-a obținut recu
noașterea. un merit ii revine 
și publicistului. Este in ace-

niu, indiferent dacă sint sa- 
vanțt '«au muncitori, ingneri 
sau artiști, trebuie apărați de 
piedica rutinei și a birocra- 

indiferenței și a profi- 
pentru că ei sini ase- 
piloților dc încercare 

A. Păunescu le dedică

ției. a 
torilor 
meni 
cărora 
un adevărat poem in proză : 
„Piloții dc încercare < nulă 

mereu limitele imposibilului... 
Rebutul lor este moartea... A 
fi pilot de încercare înseamnă 
a accepta vecinătatea agre
sivă a imposibil lui și o per
manentă posibilă postumitate. 
Eu cred că lupta cu necunos
cutul a piloților de încercare 
este una din explicațiile re
lativei prosperități a planetei

O parte inedită a acti
vității s< riitoricești a lui 
GiacCțmO Leopardi este pre
zentată cititorului român 
printr-o .traducere a „scri
sorilor. însemnărilor și cu- 
get&rllâr" poetului, ilustra
toare pentru poziția sa în 
viața literară a vremii.

Recentul volum tipărit de 
Editura Univers, „Fiicele fo
cului. Aurelia*, îl prezintă

////////////r/////z/zz//////////////-z

BREVIAR 
EDITOHIH

ZZZZZ/Z/Z/ZZZZZZ//ZZZ/ZZZZZ/ZZ/////Z» 

pe poetul romantic francez 
Gerard de Nerval, în postu
ra de prozator.

*

Romanul lui Herve Bazin 
„Preafericiții de pc Insula 
Dezolării", inspirat din rea
litățile unei mici insule din 
Atlanticul de Sud, a văzt« 
recent lumina tiparului in 
versiune românească. El 
constituie un nou număr al 
colecției ..Romanul secolu
lui XX* (Editura Univers).

’ Editura Kriterion a scos 
I de sub tipar o carte de poe-
• zii lirice populare ucrainene 
I intitulată „Ecoul veacurilor", 
» creații culese din nordul 
I Maramureșului și județul 
w Suceava precum și romanul
• iui‘ Goethe „Afinități electi-
• ve“, în traducere maghiară.

i *
• Literatura engleză e repre- 
| zentată de binecunoscutul 
. roman al lui Charles Dic- 
| kens „Marile speranțe”, pu- 
. blicat într-o ediție pentru 
| tineret, în colecția „Lyceum* 
- a Editurii Albatros.

!
Editurile românești vor fi 

| prezente la cea de-a șasea 
s ediție a Tirgului internațio- 
| nai de carte de la Bruxel- 
«• Ies, care va avea loc între 
| 15 și 24 martie. Vor fi expu-
• se circa 450 de titluri de lu- 
I crări aparținînd tuturor ge- 
I nurilor de literatură : social- 
J politică, științifică, tehnică, 
| beletristică, albume de artă 
x etc. Ilustrînd bogăția preo- 
| cupărilor editoriale romă- 
' nești, standul nostru reuncs- 
| te ediții de o calitate tehnică 
j deosebită, ieșite de sub tipar
• în 1973 și la începutul aces- 
| tui an.
J După prezența în Belgia, 
| cartea românească va mai
• participa. în această primâ- 
| vară la tîrgurile internațio- 
' nale de la Bologna, Nisa, 
I Varșovia și Quebec.

(Agerpres)

de astăzi în raport cu aceeași 
planetă din vremea comunei 
primitive".

Scriind despre destinul unei 
invenții sau despre munca 
țăranilor, cerînd sprijin pen
tru o femeie care nu are unde 
sâ-și lase copilul în timpul 
cit lucrează la fabrică sau vor
bind 'despre cauzele insucce
sului echipei noastre de fot
bal la campionatul mondial, 
despre scriitorii caro îi plac 
ori nu-i plac, despre Ți- 
riac și Năstase. despre polua
rea orașului Comarnic, despre 
zborul pe Lună, despre un 
mecanic dc locomoaivă sau 
despre solstițiul dc vară, A- 
drian Păunescu oferă tuturor 
un exemplu despre ceea ce se 
numește participare. Parii i- 
pare la viața acestei țâri, la 
viața acestei lumi. El se min
ei rește fără falsă modestie și 
fără teamă do cuvintele maYi 
cu faptul <â vorbind despre 
alții, se dezvăluie în același 
timp pc sine, des. his, în văzut 
cetăț i și al lumii : „Practic o 
meserie eminamente publică, 
ale ărei greșeli pot fi sesizate 
oricînd și oricum" și că prin 
scrisul său își slujește seme
nii „Am pornit și pornesc de 
la ideea că trebuie să sic jos- 
nu Omul, cu O mare, ci omui. 
Adică pe acela ce are nevoie 
de instituțiile pe care și le-a 
creat, spre a se exprima și a 
fi apărat de c!c. Mă consider 
o creație a semenilor mei. fă
cută special pentru a expri
ma viața, bucuriile și m u ales 
necazurile lor”, \drian Pâu- 
ne.s u are vocația dreptății 
permanente și a curajului, el 
știe nu numai să atace, ci mai 
ales să apere,

Cornellu RADULESCU
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HOTĂRÎREA
Comitetului Executiv 

al Partidului
al Comitetului Central 
Comunist Român

FIȘIER ECONOMIC
Ritmurile
orașului

(Urmore din pog. 1)

cluderca forței și amenințării 
cu folosirea oi. pe respectarea 
dreptului sacru al fiecărui 
popor de a se dezvolta liber, 
de a-și decide suveran căile 
dezvoltării sale.

Comitetul Executiv relevă 
cu satisfacție faptul câ. tn 
cursul intilnirilor și convor
birilor tovarășului Nicolae 
Ceauși seu și iov arișei Elena 
Ceaușescu cu conducătorii sta
telor vizitate, s-a niuns la o 
identitate de păreri in proble
me de interes comun privind 
raporturile bilaterale si la 
opinii apropiate, convergente 
in legătură cu viața interna
țională actuală. necesitatea 
întăririi unității do acțiune a 
popoarelor in lupta împotri
va politicii imperialiste de 
forță și dictat, de ingerințe in 
treburile interne ale altor sta
te. a oricăror forme de domi
nație șl asuprire 
poare. Au fost 
promisele unei 
strînse în direcția 
prin acțiuni comune, 
politici active in folosul păcii, 
independentei și progresului 
social, al asigurării dreptului 
fiecărei națiuni de a-și orga
niza viața așa cum o dorește, 
de a prelua in miinilc proprii 
bogățiile naționale și a le fo
losi in interesul dezvoltării 
lor economico și sociale.

Comitetul Fxecutiv aprecia
ză. în același timp, ca deo
sebit de importante intilniri- 
le avute în cursul vizitei cu 
reprezentanții partidelor po
litice. ai sindicatelor, organi
zațiilor de masă și obștești 
din aceste țări. Aceste con
vorbiri, schimbul de opinii 
care a av ut loc au contribuit 
Ia o mai bună cunoaștere re
ciproca. au reprezentat un a- 
Pfiț-l de seamă la dezvoltarea 
relațiilor prietenești dintre 
poporul român și popoarele 
respective, dintre Partidul Co
munist Român și forței»' poli- 
.tice democratice și progre
siste din țările vizitate.

Comitetul Executiv consta
tă cu satisfacție că succesele 
poporului român în opera de 
făurire a socialismului sint 
tot mai larg cunoscute și a- 
preciate in lume, câ sporește 
continuu interesul popoarelor 
față de experiența României 
in construcția social-economică 
socialism. crește prestigiul 
țârii noastre in lume. S-a con- 
finnat pc deplin și cu prilejul 
acestei vizite justețea pro
gramului elaborat de Congre
sul al X-lea și a hotăririlor 
Conferinței Naționale privind 
accelerarea dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării, perfecțio
narea continuă a organizării 
și conducerii societății, crește
rea — pe această bază — a 
nivelului de trai, material și 
spiritual, al întregului popor.

Comitetul Executiv își ex
primă satisfacția pentru pri
mirea deosebit de caldă de 
care s-au bucurat solii po
porului român din partea 
conducătorilor statelor vizita
te, cit .și a popoarelor acesto
ra, materializată in ample 
manifestații cu caracter de 
liiasă, de cordială prețuire și 
stimă — expresie a sentimen
telor de profundă considera
ție față de poporul român, 
de conducătorul partidului și 
statului nostru. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, față de 
rolul pc care îl joacă in lup
ta pentru triumful idealurilor 
libertății, independenței na
ționale. progresului 
mocrației. păcii și 
internaționale.

în acclsși timp, 
permis cunoașterea 
mărilor înnoitoare din aceste 
țâri, care — deși Se află in 
stadii diferite de dezvoltare 
— își propun pe căi diverse, 
specifice, rezolvarea proble
melor social-economice cu 
care se confruntă. își afirmă 
tot mai hotărit voința de a 
pune capăt vechilor stări de 
lucruri și de 
nouă societate 
mai bună.

Comitetul Executiv aprecia
ză că vizita in Republica Li
beria. convorbirile cu pre
ședintele William Tolbert jr., 
Declarația solemnă comună, 
acordurile și înțelegerile de 
cooperare incheiate au pus

relații durabile 
și colaborare in

ii altor po- 
statornicîtc 
conlucrări 

promovării, 
a unei

vizita a 
transfor-

a construi o 
mai dreaptă.

han-lr unor 
de prietenie 
diverse domenii de activitate, 
au statornicit premisele unei 
conlucrări active pe plan in
ternațional in vederea înfăp
tuirii principiilor de egalita
te. dreptate și echitate in re
lațiile dintre state, sprijinirii 
mișcărilor de eliberare națio
nală dc pc conlineatul african, 
promovării cauzei păcii si pro
gresului in întreaga lume.

(. omitetul Executiv isl ex
primă deplina satisfacție pen
tru 
ale 
tru rodnicile coi 
late ci 
mingo Peron. Tratatul de 
prietenie și cooperare. Acor
dul general dc cooperare eco
nomică si tehnică, precum și 
celelalte înțelegeri și conven
ții încheiate deschid perspec
tive din cele mal favorabile 
dezvoltării unei conlucrări în
delungate, reciproc avanta
joase. pe diverse planuri in
tre cele două țări. Aceste in- 
țclcgeri și acorduri prezintă, 
totodată, o marc importanță 
pentru dezvoltarea relațiiloi 
României cu toate celelalte 
state din America Latină, care 
luptă pentru afirmarea nestin- 
icnită a suveranității și inde
pendenței lor naționale, pen
tru folosirea și valorificarea 
bogățiilor naționale in folosul 
proprii i dezvoltări, pentru in
staurarea unui spirit nou. de 
egalitate și echitate, în ra
porturile internaționale.

Comitetul Executiv apreci
ază că \ izila in Guineea, 
schimbul tovărășesc de păreri 
cu președintele Ahmed Sekou 
Toure. intilnirilo cu 
largi, in cadrul unor însufle
țiți' adunări populare precum 
și Tratatul de prietenie și 
cooperare. celelalte înțele
geri și convenții incheiate 
marchează un moment deose
bii de important în dezvol
tarea pe o treaptă superioară 
a raporturilor de prietenie si 
solidaritate militantă întru 
Partidul Comunist Român Șl 
Partidul Democrat din Gui
neea, intre țările și popoarele 
noastre, in intensificarea ra
porturilor frâiești bilaterale 
de colaborare și sprijin inter
naționalist și. totodată, 
lupta generală pentru 
greș și pace in lume, 
triva imperialismului, 
alismului și 
lui. a oricăror forme de domi
nație și asuprire

Comitetul Executiv relevă 
că intîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in timpul 
vizitei in Guineea, cu tovarășii 
Aristides Pereira, secretar ge
neral al Partidului African al 
Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.), și Luis 
Cabrai, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Gui- 
neea-Bissau. a prilejuit rea
firmarea. pe pămint african, 
a poziției consecvente a Ro
mâniei de sprijinire a noului 
stat independent. a tuturor 
popoarelor africane care lup
tă pentru lichidarea domina
ției colonialiste, pentru afir
marea deplină a dreptului lor 
la o viață liberă și demnă. 
Conducătorii mișcării de eli
berare din Guineea-Bissau au 
relevat solidaritatea consec
ventă și sprijinul multilateral 
pc care P.C.R.. secretarul său 
general le acordă 
angajate in lupta 
borta te. pentru 
jugului colonial.

Comitetul !• xecutiv apreci
ază că intilnirilo și convorbi
rile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu cu conducătorii u- 
nor partide comuniste, pro
gresiste și democratice, cu re
prezentanți ai sindicatelor, ai 
unor organizații politice de 
masă și obștești s-au înscris 
ca o nouă și însemnată con
tribuție la dezvoltarea legă
turilor de prietenie intre po
porul român și popoarele ță
rilor respective, la intărirea 
forțelor pogresiste. antiimpe- 
rialisie și anticolonialiste.

Aprobind in unanimitate 
rezultatele vizitei, documente
le semnate cu acest prilej, 
Comitetul Executiv' trasează 
ca sarcină Consiliului de Mi
niștri. ministerelor și organi
zațiilor economice dc resort

rezultatele rxceptionale 
vizitei in Argentina, pen- 

invorbiri pur
ii președintele Juan l)o- 

Peron. Tratatul 
șl cooperare.

masele

în 
pro- 

impo- 
coloni- 

neocolonialismu-

popoarelor 
pentru Ii- 
sculurarea

sft Ir măsurile ce se impun, 
in Vederea trecerii. iărA intir- 
z.icrc, la aplicarea in i iață 
in cele mai hune condițiuni a 
acordurilor și înțelegerilor 
convenite. I ste necesar sft se 
acționeze cu fermitate pentru 
a se asigura maxima operati
vitate in apltcfirea prevederi
lor înscrise în aceste acor
duri și înțelegeri, să se ia 
toate măsurile pentru buna 
pregătire a cadrelor necesare 
realizării operațiunilor de co
operare economică și tchnico- 
științifică stabilite cu statele 
respecți> c.

tn scopul realizării unei mai 
strinsp apropieri și a unei mai 
bune cunoașteri reciproce a 
valorilor spirituale iile po
poarelor noastre, Comitetul 
Fxecutiv stabilește ca Minis
terul I ducațiel și lmățămin- 
tului. Consiliul Cullurii și E- 
ducației Socialiste, Consiliul 
Național pentru Știință și 
Tehnologie să întreprindă ac
țiuni care
intensificarea 
de cadre
și studenți. de 
oameni dc știință 
la promovarea dc 
de lucrări litcrar-artisticc, de 
formațiuni cullural-artistice 
etc.

Comitetul Executiv hotărăș
te, totodată, să se întreprindă 
tot ce este necesar pentru 
dezvoltarea colaborării dintre 
Partidul Comunist Român și 
partidele politice conducătoa
re din țările vizitate, cu cele
lalte partide și lorțc progre
siste, antimperialiste din aceste 
țâri — pornindu-se de la fap
tul câ aceasta reprezintă o 
contribuție de cea mai mare 
însemnătate la adincirea ra
porturilor de prietenie dintre 
poporul român și popoarele 
respective, la întărirea între
gului front antiimperialist.

Comitetul Execulh reco
mandă Frontului Unității So
cialiste. Uniunii Generale a 
Sindicatelor. Consiliului Na
țional al Femeilor, Uniunii 
Tineretului Comunist, celor
lalte organizații de masă și 
obștești clin țara noastră să 
adopte măsuri concrete pen
tru extinderea legăturilor și 
a schimburilor de experiență 
cu organizațiile similare din 
cele trei țări vizitate.

întrunind adeziunea unani
mă și aprobarea entuziastă a 
întregului nostru popor, vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Liberia. Argentina, Guineea 
se înscrie ca o nouă și re
marcabilă contribuție la dez
voltarea relațiilor cu popoare
le țărilor vizitate, la afirmarea 
ideilor socialismului, la pro
movarea țelurilor dezvoltării 
independente, propășirii eca- 
nomied și “sociale ii tuturor 
națiunilor. la intensificarea 
luptei antiimperialiste și anti
colonialiste, pentru instaurarea 
unei lumi a păcii și colaboră
rii.

Prin întreaga sa desfășura
re. prin rezultatele obținute, 
vizita reprezintă o nouă și e- 
locventă mărturie a legăturii 
indisolubile intre politica in
ternă și externă a țării noas
tre, confirmind, o dată in 
plus, că justețea și caracterul 
constructiv al activității in
ternaționale a României so
cialiste iși au izvorul în suc
cesele dobîndite in construc
ția socialismului, in progrese
le realizate in dezvoltarea e- 
conomico-socială a țării și in 
ridicarea nivelului de trai al 
întregului popor. In lumina 
acestui adevăr fundamental, 
Comitetul Executiv adresea
ză tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră chemarea 
de a depune noi eforturi, de 
a acționa cu pricepere și ho- 
tărîre pentru a dezvolta și 
amplifica realizările obținute, 
astfel ca anul celei de-a 
NXX-a aniversări a eliberării 
țării și a Congresului al XI-lca 
al partidului să însemne anul 
unor noi și strălucite succese 
pe calea edificării societății 
socialiste multilateral dezvol
tate, a înfloririi continue a 
națiunii noastre socialiste, pe 
calea amplificării relațiilor 
noastre internaționale, a afir
mării tot mai puternice a 
României într-o lume a păcii 
și colaborării internaționale.

Productivitatea înaltă a muncii 
sinteză a bunei organizări

mai avut prilejul să constatăm, adop- 
tehnico-organixatorice consecvente, ca
la creșterea pioductivității muncii con-

După cum am 
tarea unor măsuri 
pabile sâ conducă 
stituie una din preocupările permanente ale colectivului 
minei Lupeni. Urmarea acestei preocupări susținute este 
deosebii de îmbucurătoare ; productivitatea muncii înregis
trează un curs continuu ascendent fiind 
post la nivelul exploatării in ianuarie și 
post in februarie. Adăugind faptul câ 
pășesc cu peste 5 la sută prevederile de ,___ ,. __ ...
le zile ale lunii martie lasă să se întrevadă că produc
tivitatea muncii se va situa la 2 tone pe post, rezultă câ 
acest indicator sintetic contribuie in bună măsură la e- 
voluția buna a producției minei.

Cele mai bune productivități 
drul sectorului IV, I, VI și II care 
cuprinse intre 5 și 15 la sută.

Buna organizare a muncii a permis harnicilor mineri 
ai sectorului IV, recunoscuți ca adevărați specialiști in 
lucrările de la abatajele frontale, stabilirea unui adevărat 
record de productivitate : pină in prezent rodnicia muncii in 
abataje 
ce este 
pe care

de 1,904 tone pe 
de 1,960 tone pe 
aceste valori dc- 
plan și câ prime-

se înregistrează in ca- 
inregistrează depășiri

se situează la cota de peste 10,5 tone/post, ceea 
deosebit de important in condițiile ponderii mari 
o deține acest sector in producția minei.

BBBBBBBBBBBBBBBB

(Urmare din pag. 1)

S-a pornit la lucru ?u 
lan, dar nu la intimpiar, 
cu rinduială și cu multă chib
zuință. Trebuia făcută mai 
întii ordine la fronturile de 
lucru pentru prevenirea sur
părilor. pentru asigurarea 
condițiilor normale dc- mun
că. Devenise limpede că teh
nologia de lucru nu era cca 
mai adecvată. S-a trecut la 
îmbunătățirea tavanului ar
tificial prin in’.ănr-a covo
rului de plasă cu cabluri me
talice vechi, la nivelarea 
frontului prin construirea 
preabatajclor sub partitură, 
la captarea și drenarea co
respunzătoare a apelor de in
filtrație, la umectarca pu
ternică a spațiilor exploata
te. la o mai bună d'rijare a 
presiunii și asigurare unei 
densități optime stîlpilor 
de susținere. Jn f !n’. acesta 
s-au evitat complet surpări
le (din iulie anul trecut nu s-a 
mai produs nici o surpare!) 
și s-a obținut o cr-stere a vi
tezelor de avansare ia aba
tajele frontale eu circ-, 1 rri 
pe zi. ajungind N 2.2—2.5 
m/zi Concomitent, s-a tic-cul 
— fără a se întrerupe lucrul 
la fronturi — de la transpor
tul discontinuu cu vagoncți

e- 
ci

să ducă la 
schimbului 

didactice 
cercetători, 

și culțură, 
schimburi

Graba strică treaba
Minerul Dumitru Prața 

(sectorul II E. M. Vulcan), 
om grăbit din fire, a verifi
cat pe propria-i piele pr< - 
sorbul. S-a urcat frumușel 
Pe combină ca sâ ridice 
grinzile de susținere a aba
tajului. Zicea el, să nu piar
dă timp ? ! Combainerul 
Dumitru Bucur, ca să nu 
scape nici el. chipurile, nici 
o clipă a pornit combina, 
..uilind" că normele de pro
tecția muncii prevăd înde
părtarea la cinci metri de 
mașină a muncitorilor. De 
aici, necazurile. D. Prața 
s-a accidentat destul de 
grav. Bucur, care nemaipre- 
zentind garanții ia locul său 
de muncă, a fost trecut pe 
post de miner; pin.) la o 
nouă verificare pco’esiona- 
lă. De (lata aceasta, neres- 
pectarea disciplinei muncii 
s-a soldat cu consecințe, 
desigur neplăcute și regre
tabile, care au afectat nu 
numai pe cei in cauză ci și 
producția. Consecințele pu
teau fi și mai grave. Ar fi 
bine însă ca, in afara celor 
doi, și ceilalți ortaci să în
țeleagă faptul că nu pot c- 
xista justificări pentiu in
disciplină, și că graba 
cugetată, strică treaba.

L. MANOLE

Măsuri judicioase pentru 
îmbunătățirea aprovizionării 

brigăzilor
In cadrul ședinței organiza

ției de bază nr. 8 de la mina 
Uricani a fost analizată preo
cuparea colectivului depozi
tului minei pentru buna apro
vizionare a loi urilor de mun- 
'ă din subteran cu material 
lemnos și materiale de masă, 
în vederea creării posibllitâ- 
Ulor de îndeplinire ritmică a 
planului. A fost prezentată o 
informare în care s-a arătat 
câ deși aprovizionarea s-a 
realizat la utl nivel mulțumi
tor. în această importantă ac
tivitate continuă să sb mani
feste uncl<‘ lipsuri generate 
îndeosebi de sosirea nerilmi- 
că a cărucioarelor și va sone
telor goale. întîrzierj în lan
sarea comenzilor, necorelarea 
comenzilor cu necesarul de 
consum etc.

Cunosclndu-se importanța 
deosebită a activității de apro
vizionare In buna desfășurare 
a lucrului ia fronturile de 
cărbune, discuțiile purtate au 
antrenat lin număr mare de 
parLi< ipanți rare au dezbătut 
cu responsabilitate această 
problemă.

Impulsionarea activității de 
aprovizionare în cursul tri
mestrului II și III, folosirea 
cit mai judicioasă a spațiului 
de depozitare, evitarea unor 
suprapuneri in aprovizionarea 
sectoarelor, folosirea chibzui
tă a forței de muncă disponi
bile sînt doar cîteva din mă
surile elaborate cu acest pri
lej și a căror aplicare a și în
ceput.

Ilie (OANDRAȘ 
E.M. Urbani

și ale 
cărbunelui

(Urmare din pag. 1)

Cu o jumătate de an în 
urmă, semnalăm in coloane
le ziarului trista soartă a 
numeroase utilaje din dota
rea minei Dilja care de ani 
de zile stau abandonate pe 
malul Jiului, supuse unui 
proces continuu do degrada
re. In răspunsul primit din 
partea Centralei cărbunelui 
Petroșani se menționa că au 
fost luate măsurile ce se im
pun, că cele două colivii ca
re constituie rezerva puțuri
lor oarbe nr. 1 și 3 vor fi de
pozitate corespunzător, că ce
le 12 opritoare duble pentru 
vagoncți (în valoare de 133

mii lei), vor fi redistribuite 
intre unități, că s-.t emis u 
dispoziție de serviciu în ve
derea constituirii unor comi
sii cu sarcina de a verifica 
situația tuturor util <elor e- 
xistente în depozitul minei 
etc., etc.

Acesta era răspunsul ser
viciului producție dm C.C.P. 
publicat in ziarul nostru din 
10 octombrie 1973, 51 aceasta 
este situația în prezent, sur
prinsă cu obiectivitate 
apartul de fotografiat.

Promisiunile au rămas pro
misiuni. iar utilajele conți-

de

nuă să stea aruncate la voia 
intimplârii, supuse aceluiași 
proces ireversibil de eroziu
ni

Să mai îndrăznim, oare să 
mai întrebăm care va fi ur
marea acestei noi sesizări? 
Se vor constitui noi comisii 
care să constituie acoperirea 
necesară pentru neglijența și 
lipsa de răspundere mani
festate în gospodărirea unor 
importante valori materiale? 
Sau se va găsi, în sfîrșit, ci
neva care să acționeze alt
fel decit prin vorbe pentru 
remedierea acestei situații.

viață in sufletul oamenilor, 
mindri de a-și vedea orașul 
găzduind o populație de peste 
25 mii de locuitori in anii ur
mători.

Cu trei ani în urmă discu
tam cu Mihai Ceucă, unul din 
minerii binecunoscuți și apre- 
ciați din aceste locuri. Iși a- 
mintea cu multă plăcere de 
anii venirii sale in Uricani. 
Venise in aceste locuri de pe 
plaiuri moldovene, cu 15 
in urmă și se legase in 
timp atit de meșteșugul adin- 
curilor, ale cărui taine abia 
le deslușea, cit și de orașul 
și oamenii care făceau primii 
pași in constituirea unei pu
ternice colectivități, Iși amin
tea de entuziasmul acelor 
ceputurl, de interesul stirnit 
apariția fiecărui nou bloc, 
fel ca și de entuziasmul 
care fiecare participa la 
frumusețarea orașului. Era su
ficient să treacă zilnic pe ,.A- 
leea plopilor**, ai căror arbori 
inălțați semeț acum, au fost 
sădiți și de mina sa, pentru a 
retrăi amintiri dragi.

Mi-am amintit de toate a- 
cestea intilnind pe lista loca
tarilor primului bloc al noului 
cartier numele lui Mihai Ceu
că. Brigadierul care la cei 32 
de ani ai să se numără iacă 
printre tinerii salariați oi minei, 
a ținut să fie printre cei care 
s-au mutat primii in viitoarea 
zonă o orașului. A făcut-o, 
după propria-i mărturisire, cu 
același elan de acum 15 ani, 
trăind aceeași satisfacție a în
noirii. Brigadierul Mihai Ceucă, 
la fel ca și tehnicianul Radu 
Victor, unul din cei veniți prin
tre primii, acum un sfert de 
secol, azi pensionat, la fel ca 
toți locuitorii tînorului oraș mi
nier, trăiesc cu emoție și satis
facție înnoirile ce încep să 
prindă contur. Iar podul pro
vizoriu peste Jiu care va fi in 
curind 
multe alte acțiuni 
destinate infrumusețării noulyi 
cartier, arată câ oamenii în
țeleg să trăiască activ, cu toții, 
această metamorfoză.

Uricaniul de miine se naște 
înconjurat de satisfacția și 
entuziasmul laborios al urică- 
nenilor de astăzi.

ani 
scurt

în
de 
la 
cu 
in

terminat, precum și 
voluntare

ne-

Insemnare

INSTITUTUL DE MINECÎND UIȚI SĂ
șantier ? PETROȘANI

ORGANIZEAZĂ CONCURS

ciorchine 
iluminat •

Anii trec, promisiuni
le la fel, și se pare că 
nimic nu poate cl 
indiferența celor c 
lasă pradă vintului 
ploii aceste utilaje.

Foto : I. Cil'R

Mica 
publicitate
VÎND Moskvici 407. Lu

peni, Exploatarea de gospo
dărie comunală — contabi
litate.

Modernizarea stației C.F.R. 
Petroșani — ca urmare a elec
trificării transportului feroviar 
și a introducerii tracțiunii elec
trice a garniturilor de vagoane 
de călători — a făcut necesa
ră, printre altele, . și „recondi- 
ționorea ‘ peroanelor. Aceas
ta, cu atit mai mult cu cit noile 
vagoane de călători, cu capa
citate sporită, au treptele de 
urcore-rcoborife mult mai înal
te de la sol decit vechile va
goane, ceea ce face accesul 
călătorilor destul de anevoios.

Lucrarea de... înălțare a pe
roanelor ce deservesc liniile 
2-3 din gară este executată 
de constructori ai șantierului 71 
C. F. (al cărui sediu este tot 
in cuprinsul stației Petroșani). 
Oameni conștiincioși, muncitorii 
șantierului montează de zor 
bordurile de beton pentru 
suprainălțorea peronului, fac 
umpluturi cu balast pină la 
„cota finală'1, urnind ca ulte
rior să se toarne și beton (sau 
asfalt) pentru realizarea supra
feței plane a peroanelor.

Pină aici totul ar fi bine. 
Dar, lucrind cu rivnâ terasa- 
merîtul, ei uită sâ ridice une
ori și capul, să privească in 
sus... Atunci, ar vedea că, dea
supra lor la fiecare cca. 10 metri

este cite un 
becuri, pentru 
ceva ca pe marile bulevarde!!! 
Cum s-a ajuns la această si
tuație curioasă ? Cind au în
ceput lucrările de electrificare 
a liniei ferate, pentru ilumina
tul peronului liniei 3, pe stilpii 
de beton care susțin firele e- 
lectrice, au fost montate cite 
două lămpi pe fiecare. Exis
tă insă și un proiect mai vechi 
(din portea stației), care pre
coniza tot o rețea de iluminat 
pe același traseu I Conștiin
cioși, constructorii au... reali
zat și această rețea de ilumi
nat ‘ mcit acum sint două re
țele paralele pe același pe
ron ?!

Oare nu-i prea mult ? Bine
înțeles că da. Și totuși (cu ci
tita lumină !) constructorii... nu 
văd că una din rețele trebuie 
desființată - stilpii de sus
ținere trebuie scoși ACUM, 
cind* se lucrează încă Io peroa
ne, nu după ce s-a turnat be
tonul, să se spargă din nou 
ce s-a făcut pentru a scoate 
stilpii... inutili, aflați in surplus 
față de necesități 1

O singură rețea de iluminot 
ajunge pe peronul liniei 3, nu 
trebuie iluminat dublu I

St. PUIU

ultimele zile, construc- 
au trecut intr-un ritm 
susținut la executarea 

lucrărilor de renovare și rea- 
meriajare a două localuri din 
Petroșani : clădirile ce adăpos
tesc restaurantul ..Minerul" și 
sediul filialei centrale a CEC. 
Preocupați doar de interesele 
proprii, constructorii șantie
rului 1 (care lucrează la res
taurantul ..Minerul") și lu
crătorii de la sectorul ..colo
nie" al EG.L. și-au amenajat 
șantierele în plină stradă cu 
toate câ această stradă — Re
publicii — este artera prin
cipală a orașului, centru co
mercial și de promenadă a lo
cuitorilor. Amîndouâ clădirile
— restaurantul și filiala CEC
— au ■ ■ •
se pot amenaja șantiere (de
pozite de material etc.), 
prezenj efortul depus de gos
podarii orașului pentru cură
țenia centrului este anihilat. 
Molozul, praful cărămida mor
tarul „împodobesc" această 
stradă principală iar vlntul și 
mașinjle transportă reziduuri
le pînă departe. Dacă așa ceva 
e de admis !...

curți interioare unde ’

In

S. P.
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| Din purtător al „lanternei roșii“
sectorul
la transportul continuu cu 
transportoare TR-3 și TR-2 
și la tubarea suitorilor cu 
tuburi de oțel de 0 600 mm 
și 800 mm, s-au r zolvat, 
astfel, citeva din problemele 
capitale.

Pe un alt plan, atenția s-a 
concentrat asupra organiză
rii producției și a mun-'ii în 
abataje, asigurării condițiilor 
ca fiecare brigadă să poată 
munci normal pe toata dura
ta programului de lucru. 
Conducerea sectorului urmă
rește zilnic, pe schimburi, ca 
efectivele de muncitori sâ 
fie plasate corespunzător si
tuației fiecărui loc de mun
că pentru a se obține randa
mente maxime. Pentru fie
care schimb s-a forme: si ci
te o echipă de muncitori ca
re asigură buna d . s. rvire a 
brigăzilor. De asemenea. în 
subteran s-au creat în apro
pierea locurilor de muncă 
stocuri de materiale (lemn,

s-a ridicat pe loc
cherestea, 
precum și _ 
le, șuruburi, piese de schimb 
etc.

Dar. aplicarea acestor na
suri care au condus la îmbu
nătățirea generală a'activită
ții sectorului, ]a creșterea 
producției și a productiv.lă
ții muncii și îmbunătățirea 
indicatorilor economico-fi- 
nanciari nu ar fi fost pos bi
lă fără antrenarea masei 
largi a minerilor la învinge
rea greutăților. Este meritul 
organizației de bază dv a fi 
desfășurat o muncă politică 
și organizatorică buna si de 
a fi întreprins acțiuni efici
ente pentru susținerea 
surilor inițiate pe ’inie 
producție, pentru 
răspunderii și 
pentru întărirea

plasă metalică), 
o magazie eu «cu-

mâ- 
de 

crește, ea 
in țiativei, 
disciplinei. 

In adunările generat • și in 
ședințele biroului organiza
ției de bază s-au analizat pe 
iarg problemele majore ale 
producției, propunerii» va-

loroase făcute in acest cadru 
de către comuniști ca Nan- 
dra Ceuțâ, Mircea Bolun luț, 
Nicolae Ceapă și mtilțj aiții 
au stat la baza măsurilor 
lehnico-organizatonce adop
tate Membrii biroului orga
nizației de bază și-au repar
tizai sarcinile între ci în așa 
fel* incit să cuprindă în per
manență toate schimburile. 
In același timp, membrii de 
partid au fost repar.r/ati ju
dicios pe schimburi :;i ori- 
găzi, incredințindu-h-se sar
cini concrete, corespunzâ’oa- 
re specificului fiecărui 10c 
de muncă, in vederea susți
nerii prin mijloace politice a 
măsurilor stabilite p.- linie 
de producție. Faptul că toa
te brigăzile, precum și majo
ritatea schimburilor sint con
duse de comuniști a consti
tuit un factor hotâriior in 
îmbunătățirea climatului de 
muncă și de disciplină. Prhi- 
tr-o muncă politică neîntre
ruptă. in care au fost antre-

fruntaș
nate efectiv și org mizațiile 
do sindicat și U.T.C., organi
zația de partid din sector a 
reușit* sa stimuleze răspun
derea, interesul și clanul 
minerilor, să determine par
ticiparea entuziastă a co’ec- 
tivului la îndeplinirea exem
plară a sarcinilor do plan și 
a angajamentului iua, în în
trecerea socialistă. Este sem
nificativ pentru eficiența 
muncii politico-educative că 
în lunile ianuarie și februa
rie nu s-a întregistrat nici o 
absență nemotivată e brigă
zile in acord!

Printr-o muncă bm-? orga
nizată și disciplinată, avînd 
asigurate condiții tehnice și 
organizatorice bune, brigăzi
le conduse de comuniștii A- 
lexandru Veros. Teodor Tăr- 
bu/an. Constantin lacoo, 
Constantin Lăbușcâ. Con
stantin Ghcoriria și alții au 
realizat in aceste două luni 
randamente intre 8-10 tone 
pe post, ceea ce a contribuit

ca productivitatea muncii în 
cărbune să crească la peste 8 
tone pe post, iar pe sector să 
se ridice la peste 3,8 tone pe 
post — cu 1 244 kg/post mai 
mare decit media realizată 
în primul trimestru al anu
lui 1973. Corespunzător, au 
crescut in aceste brigăzi și 
cîștigurile care in luna ianu
arie au atins valori intre 
180-200. lei pe post de miner, 
155-187 lei pe post de aju'or 
miner și 134-162 lei pe post 
de vagonetar.

Experiența sectorului [V 
de la mina Aninoasa demon
strează elocvent posibilitatea 
îndeplinirii ritmice a planu
lui de către fiecare colectiv. 
Fără investiții suplimentare 
și fără forță de muncă în 
plus, ci numai prin eforturi 
conjugate pentru organiza
rea temeinică a producției și 
a muncii, pentru asigurarea 
de condiții optime la frontu
rile de lucru, pentru mobili
zarea întregului potențial li
man și material, sectorul IV 
a realizat in lunile Ianuarie 
și februarie o 
die zilnică cu 
mare decit în 
răspunzătoare
cui. Stă in puterea și la in- 
demina fiecărui colec’iv mi
nier sâ procedeze la fel,

mc- 
mai 
co- 
tre-
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pentru ocuparea postului de
LABORANT

ziua de 28 martie 1974.

Condițiile
cele prevăzute

de
de

ocupare a
Legea nr.

postului sînt 
12'1971.

Cererile de înscriere la concurs se vor
depune la biroul plan, salarizare, personal 
al Institutului de mine Petroșani, telefon 
11050 — 11051.

T.C.M.M 
swwe®* 
IM □ lULUl 
Pefrojani

Str. Mihai Viteazul nr. li

angajeaza:

• PENSIONARI
pentru muncă necalificată
din localitățile : Petroșani, Aninoasa,

Vulcan, Lupeni și Uricani, cu salarizarea
în acord și acord global.

Șantierul asigură abonamente gTatuite
pe autobuze, pentru deplasarea la locul de
muncă.

Informații suplimentare — zilnic între
orele 7—15 la sediul întreprinderii
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Dezbaterile din cadrul
planurile, intre România și Guineea Comitetului

Ecouri din presa guineeză
( ON XKRY 15 ( Agerpres).

— Corespondență do la Mir
cea S. Ionescu ; Ziarul 
..Horoya". organ central al 
Partidului Democratic din 
Guineea, consacră un număr 
special vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu in a- 
ceastă tară

Entuziasmul cu care po
porul guinecz i-a primit pe 
oaspeți, pretutindeni pe par
cursul vizitei, este o dovadă
— subliniază ziarul — câ 
fiecare guineez se bucură do 
prietenia dintre cele două 
țări și popoare, dc deplina în
țelegere în care s-au desfă
șurat convorbirile oficiale in
tre conducătorii de partid și 
de stat ai României și Gui
neei. in spiritul aspirațiilor 
de justiție, pace și colaborare.

Apreciind înalta semnifi
cație a documentelor semnate 
dr reprezentanții celor două 
țâri la Conakry, ziarul ara
tă câ „Tratatul de prietenie

șl cooperare între Republica 
Socialistă România și Re
publica Guineea, in care sînt 
proclamate principiile pe care 
cele două țări sînt hotărite 
să le pună la baza relațiilor 
reciproce, ca și a relațiilor lor 
cu toate celelalte state, este, 
intr-adevăr, de mare însem
nătate. Acest tratat va stimu
la și mai mult dezvoltarea ra
porturilor pe toate planurile 
dintre România și Guineea, 
țări care fac parte din ma
rca familie a luptătorilor 
împotriva imperialismului, 
colonialismului. neocolonia- 
lismului și rasismului".

Ziarul 
zilei 
Ceaușescu 
numeroase 

Posturile 
Conakry au 
menea, după încheierea vi
zitei. trei zile consecutiv, 
atit in emisiunile dc dimi
neață. cit și in cele dc după- 
amiază, ample comentarii pe 
marginea documentelor sem-

Și
însoțește relatările vi- 

tovarășului Nicolae 
cuin Guineea 

fotografii.
de radio 
difuzat, de ase- 

i încheierea 
zile

din

Revista libaneză „Le Commerce du Levant a

pentru decolonizare

România
O cooperare reciprocă 

în permanentă dezvoltare"
BEIRUT 15 — Coresponden

ta A Agerpres, Crăciun Iones
cu, transmite : Bisâptămînalul 
libanez „Le Commerce du 
Levant", revistă cu largă răs- 
pindirc in cercurile economi
ce din zonă, publică, in ulti
mul său număr, un amplu arti
col intitulat: ..Siria-România. O 
cooperare reciprocă în per
manentă dezvoltare'. Sînt pre
zentate diverse aspecte ale re
lațiilor economice român o-si- 
riene, subliniindu-se importan
te. deosebită pe care a avut-o 
pentru continua lor dezvoltare 
și in proporții sporite recenta 
vizită în Siria a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a vizitat. între 17 
și 19 februarie, Siria, unde 
s-a întîlnit cu președintele 
Hafez Al-Assad. Această vizi
tă — scrie ..Le Commerce du 
Levant" — ne face să relevăm 
relațiile de cooperare siriano- 
romăne și relațiile României 
cu lumea arabă. Ea ne face,

de asemenea, să evidențiem 
p >litica externă a României și 
activitatea sa politică și eco
nomică".

Revista menționează că. în 
urma tratativelor din 1972, 
Siriei i-a fost acordat un cre
dit în vederea achiziționării de 
echipament și materiale teh
nologice de fabricație româ
nească pentru a realiza o serie 
de proiecte. După ce enumera 
o serie de produse pe care 
Siria le exportă in România, 
precum și produse importate 
din țara noastră. „Le Com
merce du Levant' subliniază 
că aceste fapte demonstrează 
„dezvoltarea continuă a rela
țiilor dintre Siria și România, 
dezvoltare care va face să 
crească cooperarea mutuală 
in interesul și spre binele am
belor țări".

Articolul este însoțit de un 
grafic al schimburilor econo
mice româno-siriene pe par
cursul a 12 ani

natc dc președinții Nicolae 
Ceaușescu și \hmed Sekou 
Toure, dc ceilalți reprezen
tanți români și guineezi. „A- 
tit Tratatul de prietenie și 
cooperare, care este cel mai 
important act istoric româ- 
no-guineez — sublinia comen
tatorul emisiunii „Vocea re
voluției' —, cit și protocolul 
privind prima sesiune a co
misiei mixte de cooperare 
economică și tchnico-științi- 
fică, acordurile privind ex
ploatarea și valorificarea in 
comun a unor însemnate bo
gății naturale de care dispu
ne țara noastră, in interesul 
propriei noastre dezvoltări, 
ca și cele referitoare la schim
burile comerciale, la coope
rarea in domeniile sănătății 
publice, invățămintului, sînt 
rezultatele fructuoase ale 
convorbirilor prietenești, sin
cere, deschise, 
dinții Nicolae Ceaușescu 
Ahmed Sekou Toure. Ce 
depus eforturi susținute pen
tru multiplicarea raporturi
lor româno-guineeze, ajun- 
gind la rezultate concrete, a- 
vantajoase
și popoare. Aceste documen
te deschid 
colaborării dintre 
partide, țări și popoare 
slujesc 
tiției 
ționale".

In perioada vizitei tovară
șului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu în 
Republica Guineea, și cîteva 
zile după plecarea inalților 
oaspeți, postul de radio Co
nakry a difuzat largi pasaje 
din cuvintările rostite de pre
ședinții 
și a;....

dintre preșe-
Ș»

au

celor două țări

largi perspective 
cele două 

........................ Și 
intereselor păcii, jus- 

și înțelegerii interna-

L ..ții Nicoale Ceaușescu
Ahmed Sekou Toure.

♦—
Întrunirea
Consiliului
N.A.T.O

BRUXELLES 15 (Agerpres). 
— Consiliul NATO s-a întru
nit. joi la Bruxelles, pentru 
a examina stadiul actual al 
legăturilor dintre țările mem
bre ale alianței și evoluția re
lațiilor Est-Vest.

Franța, care a contestat u- 
tilitatea acestui gen de reu
niuni a fost reprezentată doar 
de ambasadorul său la NATO.

DIN ȚĂRILE
SOCIALISTE

CANCELARUL AUSTRIEI. 
Bruno Kr isky. aflat într-o 
vizită in Israel, in fruntea 
unei delegații a Internaționa
lei Socialiste, a conferit cu 
premierul Golda Meir asupra 
căutărilor in vederea unei re
glementări politice în Orien
tul Apropiat.

LA PRAGA S-A ANUNȚAT 
OFICIAL 'că guvernele R. S. 
Cehoslovace și Tailandei au 
hotărit să stabilească relații 
diplomatice la nivel de am
basadă.

X LU AT SFIRȘIT VIZITA 
MINISTRULUI POLONEZ 
DE EXTERNE, Ștefan Ol- 

’ i. in India. In cursul 
a avut loc semnarea a- 

colaborare tehni- 
dintre India și

vizi 
cordului de 
co-științifică 
Polonia.

REGELE BAUDOUIN l-a 
primit, vineri, după-amiază, 
pe Renaat van Elslande, fost

PE SCURT @ PE SCURT
ministru de externe in cabi
netul demisionar, pe care l-a 
însărcinat să-i prezinte, pî- 
nâ marți, un raport asupra 
condițiilor in care ar putea 
fi constituit un nou guvern, 
după alegerile legislative de 
duminica trecută. Renaat van 
Elslande a acceptat această 
misiune .

GUVERNUL JAPONEZ a 
hotărit să înghețe prețurile 
la 50 de produse industriale 
și de larg consum, intr-o în
cercare de a preveni accen
tuarea spiralei inflaționiste c- 
dată cu sporirea prețurilor Ia 
petrol și produse derivate din 
petrol. Decizia va intra în vi
goare simultan cu noua ma
jorare a prețurilor la petrol,

care va fi anunțată în urmă
toarele zile.

IN R P. ALBANIA a înce
put construirea 
rate care va 
Fier 
Noul 
linia

unei căi fc- 
lega orașul 

de localitatea Ballsh. 
obiectiv se înscrie pe 
acțiunilor de extindere 

rapidă a căilor de transport, 
potrivit cerințelor în crește
re impuse de dezvoltarea e- 
conomiei naționale.

MINISTRUL ISRAELULUI 
al Finanțelor, pinhas 
Sapir, a prezentat joi. spre 
aprobare, parlamentului pro
iectul noului buget israeli- 
an pe exercițiul 1974—1975.

Totalul bugetului se ridi- 
la 35 miliarde lire israe-

WASHINGTON 15 — Co
respondentul Agerpres. C. A- 
lexandroaic, transmite : Nece
sitatea urgentă a transpunerii 
integrale în viață a prevede
rilor Declarației asupra acor
dării independenței tuturor 
țărilor și popoarelor colonia
le. încetarea imediată a răz
boaielor coloniale duse de Por
tugalia în Angola și Mozam
bic. precum și a actelor de a- 
gresiune comise contra stalu
lui independent Guineea-Bis- 
sau. încetarea livrărilor de ar
mament și muniții regimului 
din Lisabona de către anu
mite puteri alo NATO — aces
tea sînt punctele majore de 
referință alo dezbaterilor din 
cadrul Comitetului Națiunilor 
Unite pentru decolonizare.

Reprezentantul Afganista
nului, Mir Abdul Wahab Sid- 
diq. a lansat un apel către 
toate popoarele lumii să-și in
tensifice acțiunile de solidari
tate cu lupta acestora, să-și 
sporească ajutorul politic, mo
ral și material acordat lor.

Knud-Arne Eliasen. repre
zentantul Danemarcei, depîo- 
rînd continuarea de către Por
tugalia a războaielor sale co
loniale în Africa Australă, 
s-a pronunțat în favoarea în
treprinderii unei anchete ex-

haustive, de către Comisia de 
anchetă a adunării generale 
a O.N.U., în chestiunea masa
crelor comise dc armatele co
lonialiștilor in Mozambic.

Reprezentantul Iranului, 
Molidi Ehsassi. a cerut ca ță
rile din NATO care furnizea
ză armament Portugaliei să 
renunțe la astfel dc acțiuni.

Ivan Gavrilov, reprezentan
tul Bulgariei, a subliniat că 
ignorarea dc către regimul de 
la Lisabona a rezoluțiilor și 
hotăririlor O.N.U. privitoare 
la teritoriile coloniale, pre
cum și a prevederilor Cartei 
Națiunilor Unite, trebuie să 
determine „Comitetul celor 
24" să ceară Consiliului de 
Securitate să impună Portuga
liei sancțiuni obligatorii pen
tru a o determina să pună 
capăt războaielor coloniale.

Aliou Traore, reprezentan
tul Republicii Mali, a condam
nat monstruoasa coaliție for
mată de Portugalia cu Africa 
de Sud și Rhodesia în scopul 
dc a perpetua dominația co
lonialiștilor și rasiștilor în a- 
numite țări și teritorii ale A- 
fricii. Vorbitorul 
propunerea 
sancțiuni
Portugaliei.

a sprijinit 
de a se adopta 

exemplare contra

încheierea sesiunii extraordinare
a Comisiei

NEW YORK 15 — Cores
pondentul Agerpres, C. A- 
lexandroaie, transmite : Vi
neri după-amiază, s-au înche
iat lucrările celei de-a treia 
sesiuni extraordinare a Co
misiei populației a O.N.U.

Pe agenda acestei sesiuni, 
care a avut loc la sediul Na
țiunilor Unite din New York, 
au figurat probleme legate de 
organizarea și desfășurarea 
lucrărilor viitoarei Confe
rințe mondiale a populației, 
care va avea loc la București, 
în luna august a. c.

Delegațiile celor 27 de țări 
membre ale comisiei au dez
bătut, în principal, proiectele 
rapoartelor ce vor fi înaintate 
guvernelor tuturor statelor 
și supuse ulterior atenției și 
aprobării 
București, 
proiectul 
de acțiune

Conferinței de la 
Dintre acestea, 

planului mondial 
în domeniul popu-

liene (8,3 miliarde dolari), ni- 
v£l considerabil superior fa
ță de cel prevăzut de exer
cițiul financiar precedent și 
care era de 16,2 miliarde lire 
israeliene (3,8, miliarde do
lari).

BALANȚA COMERCIALĂ 
A MARII BRITANII a înre
gistrat. anul trecut, deficitul 
record de 
re sterline, 
tele de 69 
1972. și de 
re. in 1971.

1 470 milioane li- 
față de excedcn- 
milioane lire, in 
1 067 milioane li-

agresiunii
WASHINGTON 15 — Co- 

rcspondentul Agerpres. C. A- 
lcxandroaic, transmite : Comi
tetul special al O.N.U. pentru 
definirea agresiunii, aflat 
în cea de-a șaptea sesiune, a 
hotărit formarea unui grup 
dc lucru, din care fac parte 
toate cele 35 de state membre 
ale comitetului, inclusiv Ro
mânia, precum și a unui grup 
de contact, însărcinat cu re
dactarea finală a paragrafe
lor proiectului definitiv al defi
niției agresiunii, ce va fi su
pus aprobării Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Din grupul dc contact fac 
parte opt state. între care și 
România.

In cadrul lucrărilor celor 
șase sesiuni precedente au fost 
redactate marca majoritate a 
articolelor definiției agresiu
nii, care includ numeroase a- 
mendamente și propuneri ro
mânești. Se speră ca în această 
sesiune să se termine redac
tarea definiției.

------4

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
La 14 martie , în Uniunea 
Sovietică a fost lansat sateli
tul artificial al Pămîntului 
..Cosmos-635“, anunță agenția 
TASS. La bordul lui sînt in
stalate aparate pentru explo
rarea spațiului cosmic.

SÎMBATA, 16 MARTIE
na (Buletine de știri la ore
le 24,00 ; 2,00 ; 4.00 ; 5,00).

AGENȚIA PARS INFOR
MEAZĂ că un avion de tip 
Caravelle, aparținind compa
niei daneze „Sterling Air
ways", s-a prăbușit, vineri, pe 
aeroportul Mehrabad din Te
heran, în momentul in care 
decola . Dintre cei 96 pasa
geri și patru membri ai echi
pajului, 46 și-au pierdut via
ța, în incendiul care s-a de
clanșat in momentul prăbu-

EminTo
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Capcana : Republica : 
Fantoma lui Barbă Neagră ; 
LONE A — Minerul: 
darmul la plimbare ; 
NOASA : Șapte zile : 
C AN : Cu cărțile pe 
LUPENI — Cultural : i 
le vals ; Muncitoresc : 
tratul ; l’RICANI: 
de aur.

Jan- 
ANI- 
VUL- 
față ; 

Mare- 
: Dis- 
Nunta

5.00 Buletin de știri ; 5,05 
Drumeție folclorică muzica
lă : 5,40 Jurnal agrar; 6.00 
Radioprogramul dimineții : 
8.00 Sumarul presei ; 8,08
La microfon, melodia prefe
rată ; 9,00 Buletin de știri ;

9.20 Muzica populara ; 9.40 
Clasici ai operetei ; 10.00
Buletin de știri ; 10.10 Me
dalion Vasile V. Vasilache ;
10.30 Muzică populară : 11.00
Buletin de știri ; 11.05 An
sambluri studențești; 11.20 
Tonomatul succeselor : 12.00 
Buletin de știri : 12.05 întîl- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat : 12,35
Te cjntâm. frumoasă Româ
nie : 13.00 Radiojurnal :
13.30 Radiorecording (• 14.00
Buletin de știri • 15,00 Bu
letin de știri • 16.00 Radio
jurnal) : 17.00 Buletin de
știri ; 17,15 Știință, tehnică, 
fantezie ; 17.40 Piese instru
mentale ; 18,00 Orele serii ; 
20,00 La hanul melodiilor ;
20.30 Itinerar pe harta țării ;
20.40 Muzică pe adresa 
dumneavoastră (• 21.00 Bu
letin de știr; • 21.30 Con
semnări de Virgil Cândea): 
22,00 Radiojurnal ; 22.30
Dansați 1n ritmul preferat; 
23,30—6,00 Estrada noctur-

10,35

11,05

11,45
12,05

16,00

De la Alfa la Omega. 
Enciclopedie pentru 
școlari.
Film serial. Eneida.
Bucureștiuț necunoscut: 
Clepsidrele bătrînei i- 
nimi...
Gala maeștrilor. Mag
da Ianculescu.
Telecinemateca (relua
re).
Din lirica universală.
Melodii... melodii — 
muzică ușoară.
Fotbal: U.T.A. — Stea
ua (divizia A). Trans
misiune directă de la 
Arad. In pauză : Calei-

doscop cultural-artistic. 
Telex.

17.50 Avanpremieră.
17.55 Din țările socialiste. 
18,05 Familia.
18,35 Muzica. Emisiune de 

actualitate muzicală.
19,00 Cum vorbim.
19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri, povestiri

le bunicuței Oaie.
19,30 Telejurnal.
20,00 Cîntccul săptămînii. 

Drag București !
20,05 Teleenciclopedia. Cloș

ca cu puii de aur. Isto
ria mobilei (1). Insula 
păsărilor. Surfing.

20,45 Film serial. Columbo. 
„Alibi mai mult ca per
fect".

21.55 Ritmuri argcntinicne.
22,40 Telejurnal.
22.50 Romanțe 

versuri 
Goga.

Sport, 
și cîntece pe 
de Octavian

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

lației a format obiectivul 
principal al dezbaterilor se
siunii extraordinare a comisi
ei. Acest document este con
ceput sub forma unei serii 
de recomandări și tratează 
problematica complexă a 
populației în contextul și ca ' 
parte integrantă a strategiei 
generale a dezvoltării econo
mice și sociale internaționale.

Drept concluzii generale a- 
lc dezbaterilor, au fost evi
dențiate abordarea probleme
lor populației într-o strinsă 
interdependență cu chestiu
nile dezvoltării și sublinierea 
imperativului respectării stric
te a suveranității statelor în 
orice acțiune de cooperare in
ternațională în domeniul e- 
laborării și aplicării politicilor 
demografice.

Sesiunea extraordinară a 
comisiei populației reprezin
tă ultima mare reuniune in
ternațională în materie. înain
tea Conferinței mondiale a 
populației de la București.

BUDAPESTA 15 (Ager
pres). — La Leninvaroș. in 
R. P. Ungară, se află in pli
nă desfășurare lucrările 
de construcție a trei noi o- 
biective industriale, strîns 
legate din punct de vedere 
tehnologic. Este vorba do o 
rafinărie de petrol, ale că
rei instalații se vor întinde 
po o suprafață de aproape 
300 do hectare, cu capaci
tate de prelucrare anuală 
de trei milioane tone țiței, o 
fabrică de uleiuri și benzi
nă, amplasată in imediata 
vecinătate a rafinăriei, și o 
centrală electrică cii capa
citatea dc 2 000 megawați. 
Caracteristic este faptul că 
fabrica de uleiuri și centra
la electrică vor primi ma
teria primă și combustibilul 
necesar funcționării, direct 
de la noua rafinărie.

★
BERLIN 15 — Corespon

dentul Agerpres. C. Varva
ra, transmite : Institutul
de cercetare a metalelor ne

din Freiberg a 
dc curînd 25 de

O aniversare care a 
prilejuit o trecere in revistă 
a unui drum scurt in timp, 
dar rodnic in rezultate.

Cercetările vizează. înain
te de toate, extracția de ma
teriale neferoase și prelu
crarea acestora. Sarcina pri
mordială a celor 650 de oa
meni de știință, tehnicieni și 
muncitori de înaltă califica
re este folosirea materiilor 
prime autohtone. Printre 
altele, ci au efectuat cerce
tări pentru recuperarea sul
fatului de aluminiu din sili-

feroase 
împlinit 
ani.

cații de aluminiu. In acest 
sens, inginerii din Freiberg 
au elaborat o tehnologie 
simplă și de o înaltă efi
ciență economică.

Activitatea de cercetare 
și elaborare s-a concentrai 
in ultimii ani asupra meta
lelor nobile, aluminiului, cu
prului și aliajelor acestora.

Alte succese ale colecti
vului de la Freiberg sînt 
procedeele de analiza și ra
ționalizare a proceselor de 
producție și fabricarea de 
agregate speciale.

★
PHENIAN 15 (Agerpres). 

R. P. D. Coreeană a sporit, 
în ultimii trei ani. produc
ția industrială cu 60 la su
tă. in 1973 obținînd o creș
tere de 19 la sută, compara
tiv cu anul precedent. In 
primii trei ani ai actualului 
plan șesenal 1971—1976. sec
torul construcțiilor dc ma
șini a îmbogățit sortimentul 
de instalații pentru automa
tizare și mașini-unelte.

In comparație cu 1950. 
producția dc tractoare a 
crescut de opt ori. iar cea de 
autocamioane de tfei ori. 
Industria constructoare de 
mașini realizează, intre al
tele. generatoare de 50 000 
kilowați. transformatoare 
de mare capacitate și nave 
cu un deplasament de 10 000 
tone. In ultimii trei ani. în 
R.P.D. Coreeană au fost rea
lizate peste 13 500 diverse 
obiective industriale. cum 
ar fi. de exemplu, uzine me
talurgic,'. de îngrășăminte 
minerale, fabrici textile, 
mine și puțuri petroliere.

întrevedere
Michel Jobert

i

Aldo Moro
(Agerpres). — 

externe al Fran- 
Jobert. aflat în-

ROMA 15 
Ministrul de 
ței, Michel 
tr-o vizită în Italia, a avut
vineri o întrevedere cu omo
logul său Aldo Moro. Cu a- 
cest prilej, au fost discutate 
probleme ale relațiilor bi
laterale, precum și diferite as-

pecte ale situației 
ționale. Agenția 
Presse relevă că. ț 
tele cei doj miniștri de 
terne 
păreri 
siuni
consacrată problemelor ener
giei. materiilor prime și dez
voltării.

i interna-
France 

printre al- 
ex- 

au făcut un schimb de 
asupra viitoarei se- 

extraordinare a O N U.

Componenta noului guvern italian
ROMA 13 (Agerpres). — 

Premierul desemnat al Italiei, 
Mariano Rumor, a prezentat, 
joi seara, președintelui Gio
vanni Leone lista completă 
a noului cabinet, format din 
25 dc membri, reprezentînd 
partidele dcmocrat-creștin, so
cialist și socialist-democratic. 
Alcătuirea noii formule tripar
tite. cuprinzind 15 miniștri 
democrat-creștini, șase socia
liști și patru socialiști-demo- 
cratici. pune capăt crizei gu
vernamentale declanșate la 2 
martie prin hotărîrea repu
blicanilor de a părăsi cabine
tul.

In linii mari, remarcă ob
servatorii (politici, noul gu
vern se prezintă ca și prece
dentul, singurele schimbări 
notabile fiind cele din condu-

cerea' Ministerului Trezoreriei 
pe care și-6 va asuma Emilio 
Colombo (democrat-creștin). a 
Ministerului dc Finanțe, în
credințată lui Mario Tanassi 
(socialist-democratic), și a Mi
nisterului Apărării, care va 
reveni lui Giulio Andreotti 
(democrat-creștin).

In celelalte posturi impor
tante din guvern au rămas 
vechii titulari, Aldo Moro fi
ind în continuare ministru de 
externe, iar Antonio Giolitti 
— ministrul bugetului, fapt 
interpretat de observatorii po-

litici din Roma ca o dovadă 
a intențiilor premierului de 
a-și menține linia sa politică.

★
ROMA 15 — Coresponden

tul Agerpres. Radu Bogdan, 
transmite : Joi seara. Maria
no Rumor a prezentat după 
cum s-a anunțat, președintelui 
Republicii. Giovani Leone, 
lista noului guvern tripartit.

După prezentarea compo
nenței noului cabinet, noii 
miniștri au depus în cursul 
zilei de vineri, jurămîntul L.i 
fața președintelui Republicii'.

Dinozaurii

Demiterea șefului statului major al armatei
LISABONA 15 (Agerpres). 

— Criza cu care este confrun
tată de aproape trei sâptă- 
mîni Portugalia a cunoscut, 
joi, un nou episod. Printr-un 
decret guvernamental, gene
ralul Francisco Costa o Go
mos, șeful statului major al 
armatei, și generalul Antonio 
do Spinola, adjunct al șefu
lui dc stat major, au fost de
sărcinați din funcțiile lor. De
miterea acestor doi generali, 
caro ocupau funcțiile cele 
mai înalte din armata portu
gheză, are loc pe fundalul li
nei tensiuni tot mai pronun
țate, declanșate prin apariția, 
la 22 februarie, a unei cărți

a generalului Spinola, în care 
se arată că un război ca cel 
purtat de Portugalia pentru 
menținerea teritoriilor din A- 
frica. aflate sub dominație 
colonialistă, nu poate fi cîș- 
tigat.

Agențiile France Presse și 
Associated Press au informat, 
pe de altă parte, citind surse 
bine informate, că starea de 
urgență — în vigoare între 
8 și 12 martie — a fost din 
nou instituită, joi, toți milita
rii fiind consemnați în cazăr
mile lor. Potrivit surselor ci
tate, aceasta dovedește „că si
tuația nu a redevenit încă nor
mală și că guvernul se stră
duiește să evite sau să pre
vină tulburările1*.

au fost păsări ?
Dinozaurii, dispăruți de 

suprafața globului de pes
te o sută de milioane de 
ani, clasafi, în tratatele de 
paleontologie, în categoria 
reptilelor, au fost, probabil... 
păsări. Cel puțin aceasta es
te opinia, revistei britanice 
de autoritate în materie „Na- 
ture", care publică, în ul
timul său număr, un stu
diu apar[inind a doi renu- 
mifi paleontologi americani 
care afirmă, pe baza unor 
studii îndelungate, că dino
zaurii au prezentat aceleași 
caracteristici de bază ca și 
păsările in ce privește con
formația capului, a articu
lațiilor, a membrelor și pel- 
visului.

Ciclonul „Zoe“
Pagubele provocate dc 

clonul tropical „Zoe" i 
lungul coastei răsăritene

pe

■ ci- 
de-a

a

LOTO
La concursul Loto din 15 

martie 1974, au fost extra
se următoarele numere :

Extragerea I : 14 10 16 85 
13 74 41 17 37.

Extragerea II: 54 18 48
53 28 8 50 25 23.

Fond general de premii : 
1 220 189 lei.

de
Valorile temperaturii 

registrate in cursul zilei 
ieri :

Maximele : Petroșani 
grade; Paring —4 grade.

Minimele: Petroșani zero 
grade ; Paring 1 grad.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 47 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme închisă 
< u cer mai mult acoperit. 
Vînt slab din sud.

8

Australiei sînt 
cîteva 
dolari, 
soane 
aproximativ 
fără

evaluate la 
zeci de. milioane de 
Cel pufin trei per- 

și-au pierdut viata și 
2 000 au rămas 

adăpost.

In raport cu riscul
asumat,

Cu precautiuni enorme, lu- 
crînd cu o extremă abilita
te, trei hoți s-au introdus, 
prin tăierea unor vitralii, In 
interiorul castelului Mira- 
mare, din Triest.

In ciuda pazei, ei au reu
șit să sustragă trei tablouri 
care trădau de la prima pri
vire maniera lui Rubens și a 
lui Canaletto. Spărgătorii 
n-au lăsat nici o urmă. Ac
țiunea fusese periectâ. ex
ceptând un singur amănunt: 
adevăratul Canaletto se a- 
ila, de fapt, în Palatul Buck- 
ingam iar copiile după Ru
bens nu aveau prea mare va
loare, in raport cu riscul a-
sumai...

DM■■■■■■

SPOR I
TORINO 15 (Agerpres). — 

In cadrul lucrărilor Federați
ei internaționale a sportu
lui universitar (FISU) s-a sta
bilit ca viitoarea ediție a 
„Universiadei" să aibe loc 
intre 11 și 21 septembrie la 
Belgrad. Pentru organizarea 
..Universiadei" din 1977 can
didează orașele Sofia și Mi
lano.

timi", •[lie Năstase l-a în
tîlnit pe francezul Georges 
Goven. pe care l-a învins cu 
6-2, 6-2. Olandezul Tom Ok- 
ker l-a întrecut cu 7-6, 6-3
pe vest-germanul Hans Poh- 
inann, iar americanul Tom 
Gorman a cîștigat cu 6-3, 
4-6, 6-4 partida susținută cu 
australianul Phil Dent.

4-6. 6-4, 6-3 în fața sud-afri- 
canului Ray Moore.

In proba de dublu, perechea 
Ion Țiriac (România) A- 
driano Panatta (Italia) a în
trecut cu 6-4, 6-1 cuplul
Juan Gisbert (Spania) — 
Roger Tarlor (Anglia) și s-a 
calificat pentru semifinale.

15 (Agerpres). — 
, in prezența a peste 

spectatori, s-a jucat 
internațional de fot- 

' tine-
(jucători sub 21 de ani) 

Bulgariei și Poloniei, 
polonezi au obți- 

scorul de 2-1

SOFIA 
La Sofia, 
20 000 de 
meciul 
bal dintre echipele de 
ret " ” ’ ’ ”
ale _ 
Fotbaliștii 
nut victoria cu 
(2-0).

15 (Agerpres). 
român Ilie

NEW YORK
— Tenismanul
Năstasc s-a calificat în sfer
turile de finală ale turneului 
de la Washington, concurs 
contînd pentru grupa I a 
Circuitului W. C. T. In „op-

SAO PAULO 15 (Agerpres). 
— Au continuat întrecerile 
turneului internațional de 
tenis de la Sao Paulo (gru
pa a II I-a W. C. T.). Favo
ritul nr. 1 al concursului, 
australianul Rod Laver, s-a 
calificat în sferturile de fi
nală învingindu-1 cu 6-2, 
6-2 pe neozeelandezul Onny 
Parun. Americanul Arthur 
Ashe a dispus cu 5-7, 6-4,
6-3 de compatriotul său 
Roscoe Tanner, v suedezul 
Bjorn Borg l-a întrecut cu 
6-2, 6-3 po brazilianul Edison 
Mandarino, iar italianul An
tonio Zugarelli a cîștigat cu

CAIRO 15 (Agerpres). — 
Selecționata Republicii Zair, 
calificată pentru turneul fi
nal al campionatului mon
dial, a cîștigat actuala edi
ție a „Cupei Africii-" la fot
bal. In rejucarea finalei, 
fotbaliștii din Zair au învins 
cu scorul de 2-0 (1-0) forma
ția Zambiei.

NEYCYORK 15 (Agerpres). 
— în cadrul turneului inter
național de tenis de la Palm 
Beach (se dispută numai par
tide de dublu), perechea Ma
nuel Santana (Spania) — 
Vic Seixas (S.U.A.) a întrecut 
cu 6-4, 6-3 cuplul australiap 
Fred Stolle — Gardner Million.
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