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NERITMICITATEA ÎN ANCHETA Ședința comună

NICOLAE CEAUȘESCU
asociației „Automobil

Dragi tovarăși.

Clubul Român“

După un trimestru rodnic a consiliilor oamenilor

DE CE APAR MINUSURI muncii de naționalitate

PE GRAFICELE DE PRODUCȚIE?
maghiară și germană

îmi este plăcut să vă adresez un căi 
duros salut și cordiale felicitări cu prile
jul Conferinței pe țară și al împlinirii a 
70 de ani de la crearea primei asociații 
automobilistice din România, ale cărei 
frumoase tradiții le continuă astăzi „Auto
mobil Clubul Român".

în condițiile dezvoltării generale a ță
rii, ale sporirii și perfecționării produc
ției industriale — a industriei naționale 
de autoturisme, în special — și ale înfăp
tuirii programului partidului de ridicare 
a nivelului de viață și de civilizație al în
tregului popor, mișcarea automobilistică 
din România va cunoaște o tot mai mare 
amploare. Aceasta pune sarcini deosebi
te în fața asociației dumneavoastră, che
mată să desfășoalre o largă activitate edu
cativă în rîndul automobiliștilor. să con
tribuie, printr-o strînsă conlucrare cu or
ganele de stat. Ia mai buna cunoaștere

a normelor de conducere auto și la res
pectarea regulilor de circulație, la mări
rea gradului de siguranță rutieră, să dez
volte spiritul gospodăresc pentru utiliza
rea cît mai rațională a combustibilului și 
lubrifianților.

Sînt convins că asociația dumneavoas
tră va face totul pentru a-și îndeplini în 
condiții cît mai bune aceste sarcini, înca- 
drindu-se astfel în eforturile gei ale a- 
le întregului nostru popor, hotărît Să în
tâmpine cea de-a 30-a aniversare a elibe
rării patriei și Congresul al XI-lea al 
partidului cu realizări cît mai însemnate 
în toate domeniile de activitate.

Urez tuturor celor peste 100 000 de 
membri ai asociației dumneavoastră suc
cese și satisfacții tot mai mari în activita
tea de producție și în viața personală, 
multă sănătate și fericire !

NICOLAE CEAUȘESCU

Răspund cadrele cu munci de răspundere de la minele 
Lonea, Petrila, Paroșeni, Lupeni și Uricani

Cu numai cîteva zile în urmă ziarul nostru consem
na la loc de frunte rezultatele bune cu care colectivele 
de muncă din unitățile miniere au încheiat primul tri
mestru al anului. Și, surprinzător, după 4 zile de pro
ducție din această lună, pe bazin, sarcinile de extrac
ție sînt realizate doar în proporție de 98,2 la sută. Aceas
ta în condițiile în care în primele două zile planul a fost 
realizat. în ziua de 4, însă, cinci din cele opt exploatări 
nu-și îndeplinesc sarcinile, minusul fiind de aproape 2 
procente pe întregul bazin. Care sînt cauzele ?

Am adresat întrebarea cadrelor de conducere de la 
minele rămase sub plan, solicitindu-le, in același timp, 
să precizeze și măsurile ce le iau pentru ca planul să 
fie realizat, iar succesele primului trimestru dezvoltate.

NICOLAE NOVAC, secretarul comitetului
de partid de la mina Lupeni:

Brigăzile se află
pe drumul recuperării

Mina Lupeni. Plus 93. minus 
914. minus 610. minus 400. Ci
frele indică evoluția producției 
în primele 4 zile lucrătoare din 
luna aprilie.

La comitetul de partid al 
minei, din relatările tovarășu
lui Nicolae Novac, secretarul 
de partid, iar apoi ale ing. 
Constantin Teodorescu, direc
tor tehnic, aflăm că unele sec
toare sînt confruntate cu greu
tăți obiective (zone de piatră și 
lucrări vechi ,.de la bătrîni" la

sectoruf I, treceri de abataj dâ 
la un panou la altul — sectorul 
II. scurtarea frontului și trece
re de abataj — sector IV). La 
acestea .se mai adaugă cauze 
subiective, pentru înlăturarea 
cărora deja s-a acționat (înlo
cuirea unor brigadieri, analize 
temeinice la sectoare pentru 
îmbunătățirea aprovizionării și 
a. calității reparațiilor, execu
tarea la timp . a lucrărilor de 
întreținere etc.) 'Se' acționează 
în continuare, îndeosebi pe li>-

nia întăririi disciplinei, a com
baterii absențelor nemotivate, 
a „îmbolnăvirilor" neașteptate.

— In scurt timp, sectoarele 
vor depăși greutățile cauzate 
de trecerile de la un abataj la 
altul, ne-a spus ing. Constantin 
Teodorescu și vor raporta în
deplinirea preliminarului ; mă 
refer Ia sectoarele IV și V. de 
mare pondere, dar și. la sectoa
rele II, III, VI și VII ale căror 
colective s-au angajat la recu
perarea grabnică a restanțelor, 
iar apoi la îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan în 
cinstea zilei de 1 Mai.

„Evoluția producției — ne 
spune tovarășul Nicolae Novac 
— confirmă că brigăzile de la 
mina Lupeni se află pe dru
mul recuperării minusului cre
at în aceste zile. Avem toată 
certitudinea că minerii își vor 
respecta angajamentul, că încă 
înaintea zilei de 1 Mai vor ra
porta succese — recorduri de 
producție, așa dum au raportat 
de jțîtea 0ri în primul trimes
tru'al-anului".

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a a- 
vut loc, vineri, 5 aprilie, șe
dința comună a consiliilor oa
menilor muncii de naționali
tate maghiară și germană.

Participanții au făcut tova
rășului Nicolae Ceaușescu o 
caldă primire, o manifestare 
însuflețită în care și-au găsit 
o nouă și vibrantă expresie 
sentimentele de profundă sa
tisfacție și mîndrie patriotică 
ale tuturor cetățenilor țării, 
indiferent de naționalitate, fa
ță de alegerea sa ca președin
te al României socialiste, în
crederea lor nețărmurită în 
Partidul Comunist Român. în 
secretarul său general, care 
conduce, în mod strălucit, des
tinele poporului și ale patriei 
pe calea luminoasă a socialis
mului și comunismului.

In aplauzele puternice ale 
celor prezenți, în prezidiul 
ședinței iau loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu. Emil Bod- 
naraș, Manea Mănescu. Ja
nos Fazekas. Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu, Cornel Bur
tică, Miron Constantinescu, 
Mihai Gere, Richard Winter, 
prim-secretar al 
județean Sibiu 
dovic Fazekas, 
al Comitetului 
ghita al P.C.R., 
președintele Consiliului oame-

Comitetului 
al P.C.R., Lu- 
prim-secretar 

județean Har- 
Ștefan Peterfi,

nilor muncii de naționalitate 
maghiară, Eduard 
ger. președintele 
oamenilor muncii 
litate germană.

In sală se aflau 
ai unor instituții centrale șî or
ganizații obștești, reprezentanți 
ai consiliilor oamenilor muncii 
de naționalitate sîrbă din ju
dețele Timiș și Caraș-Severin 
și ai consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate ucrai- 
niană din județele Maramureș 
și Suceava, invitați din rîndul 
oamenilor muncii de naționa
litate maghiară, germană, sîrbă 
și ucrainiană din diferite jude
țe și din Capitală.

La începutul ședinței comu
ne, au fost înfățișate sintezele 
lucrărilor plenarelor consiliilor 
oamenilor muncii de naționa
litate maghiară și germană, ca
re s-au întrunit, joi 4 aprilie, 
avînd la ordinea de.zi prezen
tarea și dezbaterea dărilor de 
seamă .asupra activității desfă
șurate pînă acum, precum și 
îmbunătățirea componenței bi
rourilor. consiliilor și alegerea 
delegaților la Congresul F.U.S.

în acest sens, au luat cuvîn- 
tul tovarășii Ștefan Peterfi și 
Eduard Eisenburger.

Au vorbit, apoi. ■ tovarășii 
Domokoș Geza. directorul Edi
turii „Kriterion'L .Anton Brei- 
tenhofer. vicepreședinte al Con
siliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană, redac-

Eisenbur- 
Consiliului 

de naționa-

conducători Deschiderea Conferinței pe țară

Vineri, s-a deschis la Bra
șov Conferința pe tară a Au
tomobil Clubului Român 
(A.C.R.). Delegații la această 
manifestare reprezentînd pe 
cei 100 000 de membri ai A.C.R., 
au ascultat cu profundă emo
ție MesajuT adresat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Automobil ' Clubului 
Român, cu prilejul Conferin
ței pe țară și împlinirii a 70 
de ani. de'la crearea primei 
^asociații ă automobiliștilor 
din România. Mesajul a fost 
subliniat cu vii . și . îndelungi 
aplauze de cei prezenți.

Exprimînd sentimentele’ de 
nespusă bucurie ale membri
lor asociației, pentru gînduri- 
le adresate lor de tovarășul

Nicolae Ceaușescu, mindria de. 
a fi contemporani evenimen
tului istoric al alegerii sale 
în înalta funcție de președin
te al Republicii Socialiste 
România, ministrul turismu
lui, Ion Cosma, președintele 
A.C.R., a spus: Este firească 
satisfacția noastră de a ști că 
avem în fruntea țării un om 
care a străbătut și a cunoscut 
aproape toate ' orașele patriei, 
care muncește neobosit în 
fruntea partidului, a întregu
lui popor pentru necontenita 
înflorire a patriei-.noastre so
cialiste, pentru afirmarea li
beră și demnă a României în 
rîndul. tuturor statelor lumii.

Avînțul deosebit de puter
nic pe care 'l-a cunoscut în
treaga economie a țării, creș-

terea continuă, a nivelului ma
terial și spiritual al poporului, 
sprijinul acordat de partid și 
de stat au permis activității 
automobilistice din țara noas
tră să capete un caracter de 
masă.

In numele organelor locale 
de partid și de stat. Conferin
ța a fost salutată de tovarășul 
Ștefan Antoniu. secretar al 
Comitetului județean Brașov 
al P.C.R.

Raportul de activitate
A.C.R. a fost prezentat de ing. 
Vasile Iordăchescu, prim-vice- 
președinte al asociației.

In continuare, au fost pre
zentate raportul comisiei de 
cenzori și propunerile de mo
dificare ale Statului A.C.R.

al

(Agerpres)
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TINERETUL

• „înțeleg să fiu realist și ac
tual scriind pentru oamenii 
de aii“ - convorbire cu scri
itorul Radu Ciobanu

• Din premiile concursului 
de poezie „Cintecul adîn- 
cuiul"

această forță capabilă de fapte mari, să fie mai activă
A ___ ___ _ _ .. . .

IN VIAȚA MUNICIPIULUI

(Continuare în pag. a 4-a)

Vacanța

primăvară!

Prin rațiunea sa, și mai a- 
les temeiul pe care s-a des
fășurat — indicațiile secreta
rului general al partidului la 
intîlnirea cu Biroul C.C. al 
U.T.C. și Biroul Comitetului 
Executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R. privind perfecțio
narea activității politico-edu
cative a organizațiilor de ti
neret — recenta plenară a co
mitetului municipal U.T.C. a 
fost chemată să constituie un 
salt calitativ în viața întregii 
organizații municipale de ti
neret. Atingerea acestui scop 
a presupus renunțarea la to
nul festivist. destul de des fo
losit în trecerea în revistă a 
succeselor și realizărilor și a- 
bordarea în spiritul unei exi
gențe responsabile, competen
te a neajunsurilor care fac ca 
în multe domenii organizațiile 
U.T.C. să rămînă deficitare 
privind eficacitatea acțiunilor 
întreprinse pentru cultivarea

spiritului revoluționar, educa
rea răspunderii față de' mun
că și combaterea fenomenelor 
negative din comportarea tine
rilor. A fost un prilej deose
bit pentru jalonarea direcțiilor

ticipanților la dezbateri, acti
viști, conducători ai organiza
țiilor U.T.C. au. înțeles crițici- 
le justificate pe care le-a for
mulat chiar informarea pre
zentată la adresa unui' rău ce

Activității educative desfășurate 
de organizațiile U. T. C. — 

caracter viu, spirit revoluționar!
unei activități eficiente în vi
itor. a îmbunătățirii în an
samblu a muncii de educare 
și mobilizare a tuturor cate
goriilor de tineri la îndeplini
rea sarcinilor ce le revin in 
cadrul unităților în care lu
crează.

In bună parte, premisele a- 
tingerii acestui țel. plenara 
le-a asigurat. Majoritatea par-

limitează ■ în multe rânduri e- 
ficiența acțiunilor inițiate de 
organizațiile U.T.C. — festi- 
visrnul și formalismul.

In cuvântul lor, marea 
joritate a participanților 
dezbateri au renunțat la
nuitul bilanț al rezultatelor, 
la înșirarea acțiunilor inițiate, 
rezumindu-se, cu precădere, 
la evidențierea lacunelor, a

ma
la 

obiș-

neajunsurilor, la cerințele că
rora trebuie să le facă față 
organele și organizațiile U.T.C. 
pentru a-și ridica activitatea 
politico-educativâ la cotele e- 
xigențelor formulate cu o de
osebită claritate de secretarul 
general al partidului.

Fără a eluda rezultatele cer
te obținute în mobilizarea ti
neretului în producție, pe șan
tierele de muncă patriotică, 
în pregătirea sa prin muncă 
pentru muncă, formarea tine
rilor în spiritul eticii și echi
tății socialiste și ridicarea ni
velului lor general de cunoaș
tere — rezultate recunoscute 
și apreciate la justa lor valoa
re — plenara s-a oprit cu a- 
tenție — în prisma contribu
ției sporite pe care tineretul, 
organizația sa revoluționară

Or fi frontaliștii betoniști la „înălțime", dar nici 
cei de la „pregătiri" nu ne lăsăm... Aceasta pare să fie pă 
rerea brigadierului Constantin Gheorma, a șefului de schimb 
Marin Rădoi și a ortacilor lor Gheorghe Boldea și Viorel 
Cruceru, componenți ai uneia din brigăzile fruntașe ale sec
torului IV al minei Aninoasa.

Revenim cu tratarea unei
vechi probleme, încă nerezolvate

în alimentația publică

pentru 8 și 9 aprilie
SECȚIA ECONOMIE : anul 

II _ la clubul Lupeni, în ziua 
de luni, 8 aprilie, ora 17, iar 
anul III — la cabinetul muni
cipal de partid. în. ziua de 
luni 8 aprilie ora 17.

I. DUBF.K

(Continuare în pag. a 3-a)

Producția proprie
un... „copil al nimănui

SECȚIA POLITICĂ EX
TERNĂ A P. C. R. : anul I 

. șj'n _ în. ziua de marți, 9 a- 
prilie. ora 17, la cabinetul de 
partid.

Mugurii plesnesc de sevă 
primăvăratecă, razele soare
lui luminează mai devreme 
culmile munților și diminea
ța, parcă mai voioși ca de 
obicei, ne reluăm lucrul. In 
peisajul străzii, începmd de 
astăzi, lipsește un element 
diurn cu care ne-am obișnu
it — veselia școlarilor, mici 
sau mai mari, chemați de 
simbolicul clopoțel in bănci
le școlilor. Astăzi a început 
vacanța de primăvară a ele
vilor, o perioadă de odihnă 
activă înaintea ultimului tri
mestru al anului de învăță- 
mînt.

Incepînd de astăzi, pentru 
două săptămlni, ghiozdanele 
și servietele se vor odihni 
in camera de studiu a elevu
lui care nu va Înceta să-și 
îndrepte zi de zi pașii spre 
școală, atras de activitățile 
recreative, sportive, sau so- 
cial-utile, de cluburile șco
lare, excursiile sau progra
mele cultural-artistice ce se 
vor organiza. Pentru toți e- 
levii din Valea Jiului, pio
nieri sau trecuți de curînd 
de această frumoasă vîrstă, 
faptul că această vacanță se 
desfășoară în imediata apro
piere a unui eveniment deo
sebit — aniversarea unui 
sfert de veac de la înființa
rea primelor detașamente a- 
le Organizației pionierilor —

SIMPOZION

Mîine. la ora 9, în 
sala de ședințe a comi
tetului orășenesc de 
partid Vulcan are loc 
simpozionul „Tradiții 
ale mișcării de copii 
și tineret din județul 
Hunedoara", organizat 
de Consiliul organiza
ției pionierilor, Inspec
toratul școlar și Co
mitetul U.T.C. ale ju
dețului Hunedoara. In 
cadrul acestei manifes
tări complexe, care 
precedă aniversarea a 
25 de ani de Ia înfiin
țarea Primelor detașa
mente de pionieri din 
țara noastră, vor fi 
prezentate 30 de co
municări. dintre care

V

10 sînt ale copiilor, în 
trei secții — „Tradiții 
progresiste ale mișcă
rii de copii și tineret"; 
„Partidul Comunist 
Român, conducător și 
îndrumător al organi
zațiilor de tineret" și 
o

cultură generală Lu
peni) și Ileana Țurnă 
(Liceul 
neral ă 
plecat 
pentru

secție a pionierilor

OLIMPIADELE 
ȘCOLARE

la

de Ia

Ieri au plecat 
Craiova cei nouă câș
tigători ai olimpiadei 
pe meserii 
Grupul școlar comer
cial Petroșani pentru 
a participa . la faza pe 
țară. Participant» re
prezintă cele trei sec
ții din cadrul școlii — 
alimentația publică, 
ifnărfuri alimentare și 
îhărfuri nealimentare.

•4r
Tot ieri, elevele Ma

ria Niță (Liceul de

au
Timișoara 
reprezenta 
Petroșani 

a
limba

de cultură ge- 
Petroșani) 

la 
a

municipiul 
la faza republicană 
Olimpiadei de 
română.

START IN CUPA 
..DIAMANTUL 

NEGRU"

Astăzi Se dă startul 
celei de a V-a ediții a 
popularei competiții 
de handbal școlar do
tată cu cupa .Diaman
tul negru". întrecerile 
se vor disputa pe pa
tru terenuri (cele de 
la Școala sportivă, șco
lile generale nr. 1. nr. 
5 și nr. 6 din Petro
șani), unde își vor dis-

pută șansele de cuce
rire a trofeului 16 e- 
chipe de băieți și tot 
atîtea de fete. Progra
mul de desfășurare al 
meciurilor: sîmbătă,
de la orele 9—14 și 16 
—19. Jocurile din tur
neul final vor
Ioc duminică, de la 
ra 9, pe terenurile 
la Școala sportivă 
Școala generală nr. 
Petroșani.

avea 
o- 
de
Și

1

EXAMENE LA 
CURSURILE FĂRĂ 

FRECVENȚĂ

Din 5 aprilie, salari- 
ații care își completea
ză studiile la cursurile 
fără frecvență (școli 
generale și liceu) se 
vor prezenta la sesiu
nea de examene, după- 
amiaza, de la ora 17. 
conform programărilor 
fixate de școli. Intre-

prinderile și instituți
ile unde iși desfășoară 
munca 
pentru 
studiilor, sînt chemate 
să sprijine școlile în 
scopul asigurării pre
zenței și bunei pregă
tiri a examenelor.

cei înscriși 
completarea

IN LIBRĂRII

In ajutorul propa
gandiștilor șî cursan- 
ților din învățămîntul 
de partid, a apărut. în 
librării, culegerea „în
trebări și răspunsuri" 
Pe teme din istoria 
P.C.R. și mișcării 
muncitorești din Româ
nia (Editura politică 
1974, lei 9,50).

Cu ocazia altor raiduri prin unitățile de alimentație publică, 
în orice discuție pe care-am avut-o cu factorii răspunzători de bu
nul mers al treburilor din acest important sector de activitate din 
municipiu, ne-a fost dat să auzim, invariabil, următoarele recu
noașteri amare, încercări de justificare : „cu producția proprie 
stăm rău, chiar foarte rău ; orice am încerca să facem, acestei 
pobleme nu putem să-i dăm de capăt" Dar, totuși, ce oferă con
cret, unitățile de alimentație publică ? Am căutat răspuns la a- 
ceastă întrebare prin cîteva unități din Petrila și Lonea, atit la 
primele ore ale zilei, cit și la prînz.

© Vizităm unitatea nr. 48 
Lonea (responsabil Alexandru 
Șaucă). La bar ne întâmpină 
Ioana Moșie, vînzător I. In vi
trina frigorifică se găseau doar 
două platouri : unul cu mici, 
celălalt cu o duzină de grăta
re. O tigaie, rămasă cine știe 
de cînd neîntrebuințată pe a- 
ragaz, atestă din capul locului 
ritmul de preparare al produ
selor proprii de aici...

— Care-i planul la producția 
proprie ?

— Nu știu, dar planul 
zilnic de 3 000 de lei 
ni-1 facem (pe seama 
băuturilor — n n.). Nu-i vad 
bun ; pe aici vin mai mult oa
meni din cartier. Zile la rînd 
nu vindem nimic de-ale mân
cării... Caietul cu situația rea
lizărilor' zilnice nu vi-1 pot a- 
răta, e la șeful în birou (!...)

Să zicem — deși neînteme-

iat — că acest bufet situat în 
cartierul coloniilor de sus ale 
Lonei nu are un vad corespun
zător pentru vînzările de pre
parate la bufet. Dar, de ce a- 
tunci se petrece același lucru 
la unitățile aflate pe artera 
principală a orașului ? Respon-, 
sabilii unităților „plasate cen
tral" nu se pot plînge că n-au 
vad, cu atît mai mult cu cît 
clienți, permanenți sau ocazio-, 
nali, există cu duiumul. Alta 
credem că este explicația. Ce
ea ce este expus în vitrinele 
frigorifice ale unităților vizi
tate nici pe departe nu poate 
atrage clientela. Nici prin mo
dul de prezentare și 'nici, prin . 
varietatea sau prospețimea lor
• La bufetul nr. 30 „Măgu-

Ionel ȚABREA

(Continuare în pag. a 3-a)

(Continuare in pag. a 3-a)
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Premiile
festivalului-concurs
„Cîntecul adîncului

la poezie
PREMIUL I

P O E M
înalț poemu-acesta pe Valea dintre Jiuri, 
Pe Valea unde munții păzesc comori adinei 
Unde pădurea-și țese desimea în lambriuri, 
Să sprijine reflexe alunecînd pe stinci.
Aici, și nu altunde, ridic poemul vrerii 
Pe fruntea țării mele, ca flamura-n catarg ; 
Durat prin hărnicie, mi-or ajuta minerii, 
Cu brațul lor puternic, să-l flutur peste larg. 
El a crescut odată cu ramul ce-nverzește 
Și s-a-ntregit ca floarea ce naște rodu-n pîrg ; 
De l-am doinit. în noaptea ce ziua prevestește, 
Din seceri și ciocane l-am definit, cu sîrg. 
Dar, dincolo de-această prefacere măiastră, 
Aud sunînd sirena, prelungul plîns, sonor ; 
Revăd Lupeniul-roșu, și floarea din fereastră, 
Și-n setea libertății, frînți, porumbeii-n zbor. 
Apoi țin minte ceasul de cumpeni și balanțe, 
Pe pragul unde focul sta, încă, ferecat ;
O crîncenă scrîșnire, și mii de cutezanțe, 
în calea libertății, cătușa au sfîrmat...
Și-am început cu zgura războiului, rămasă 
Ca un zăbranic aspru, la geamuri și la porți ; 
Am scos-o cu lopata, din fiecare casă, 
Și ne-am adus aminte de Viață, noi, cei morți. 
Și-am construit frumosul, bucată cu bucată, 
Și pe-acest scoc de Vale, din nou, ne-am regăsit, 
O dată cu vigoarea, din tată-n fiu, lăsată 
S-adape cerul nostru, ca soarele-n Zenit.
Și-n visul fericirii care urca fierbinte 
în inimile noastre, ca seva din pămint, 
Ne-am adunat sub flamuri. Iar cel mai bun părinte 
Ne-a învățat ce-nseamnă nepieritor cuvînt.
Acest cuvînt de taină, ce încă mai preschimbă 
Și lutul și ființa, făcîndu-ne mai buni, 
E pulberea de aur ce creștetele nimbă ; 
E flacăra nestinsă din tone de cărbuni.
Aici, deci, nu altunde, ridic poemul vrerii 
Pe fruntea țării mele, ca flamura-n catarg ; 
Cu-aceeași hărnicie, mi-or ajuta minerii, 
Cu brațul lor puternic, să-l flutur peste larg !

Maria DINCA 
cenaclul literar „Meșterul Manole" Petroșani

Mențiune acordată de ziarul

La Festivalul național al artei studențești

Cineclubul Institutului de mine
din Petroșani

a ocupat locul al doilea

»

înțeleg să îiu realist și actual
scriind pentru oamenii de

- Intr-o carte scriitorul se 
explică și iși explică. In aceas
tă privință, fiind vorba de un 
proces, considerați cărțile scri
se pină acum ca fiind inde
pendente una de alta sau in 
relație, continuindu-se și com- 
pletindu-se ?

Diotimei" este, 
reluare, pe un 

și, cred, mai a-

— „Treptele 
într-adevăr, o 
plan mai vast 
dîncit a problematicii din „Cre
puscul". Judecate astfel, aceste 
două cărți, fără să se continue 
una pe alta, se află totuși în
tr-o oarecare relație și, fără în
doială, aparțin aceleiași sfere 
tematice. „Zilele" este o carte 
total în afara acestei relații și 
a acestei teme. Mai direct po
lemic și mai alert, „Zilele" este 
un roman care se deosebește 
de „Crepuscul" și de „Trepte
le"... Și prin stil, și prin mod de 
a aborda realitatea.

- Ce aveți pe masa de lu
cru sau în curs de apariție ?

Convorbire cu scriitorul
Radu CIOBANU

periența de viață. Biografia au
torului se răsfrînge doar uneori 
și numai cînd o vrea el in căr
țile pe care le scrie, pe cind ex
periența de viață este ca o fa
talitate : cu sau fără voia auto
rului ea își lasă urmele în fie
care carte, in ceea ce mă pri
vește, numai „Crepuscul" este 
un roman autobiografic, fără a 
fi totuși o autobiografie roman
țată. în celelalte cărți elemen
tul autobiografic este minim și 
insignifiant, toate fiind rodul 
ficțiunii. Dar această ficțiune 
nu se putea menține între limi
tele verosimilului și a logicii ar
tistice dacă nu avea suportul 
ferm al propriei mele experien
țe de viață. Așadar, biografia 
poate constitui, eventual, subi
ectul unei cărți sau numai al 
unor episoade, în timp ce ex
periența de viață este substan
ța intimă, sîngele viu ce curge 
prin rîndurile oricărei cărți.

că profesională ; 
sky.

- Ce înțelegeți 
tist-cetoțean ?

„Steagul roșiT pentru sinceritate lirică

Cînd spui cărbune
Cînd spui cărbune
Nu spui un cuvînt,
Un simplu zvon de litere-nșirate.
Cînd spui cărbune
Poți să spui pămint,
Sau viitor, izbândă, sau dreptate.

Cînd spui cărbune
Înțelegi mai mult
Decît îți spun prea simplele cuvinte. 
Cînd spui cărbune,
Poți să spui trecut,
Sau un prezent ce merge înainte.

Eugenia CALUGARU, 
elevă, cercul literar „Venus" Petrila

Mișcarea cineamatorilor Văii 
Jiului cîștigă teren conside
rabil, tradiția muncii cu a- 
paratul de filmat și pelicula 
se înscrie exigent în spiritualita
tea acestor locuri. Nu este o sur
priză, deci, apariția filmului rea
lizat de studenți, anii de studiu 
in învățămîntul superior fiind un 
timp al fecundelor căutări inte
lectuale. „Minfilmul" este gene
ricul cineclubului studenților mi
neri și are o vîrstă mică, dar pa
siunea și entuziasmul celor ce-l 
animă este mare, de pe acum 
garanție a unor succese. înființat 
cu mai bine de un an în urmă, 
pe atunci cuprinzînd doar trei 
membri și condiții materiale rela
tiv modeste, acest grup de crea
tori și căutători de frumos a par
curs o traiectorie semnificativă. 
Debutul l-a constituit serile de 
dans organizate la club în pau
zele cărora studenții luliu Krausz 
și Vladimir Bogoiu asigurau pro
iecții de filme de scurt-metraj cu 
scop distractiv. O primă ieșire în 
public cu realizări proprii a fost 
prilejuită de manifestările de
dicate aniversării unui sfert de 
veac de existență a Institutului 
de mine, cînd cineamatorii stu
denți au contribuit la montarea 
spectacolului de sunet și lumină 
dedicat evenimentului.

Vorbeam cu „oamenii de ba
ză" ai acestui cerc de iubitori ai 
filmului și aflam că astăzi numă
rul lor a crescut, utilarea studiou
lui a depășit cu mult faza iniția
lă iar cele trei aparate de filmat

din dotare au devenit uneltele 
cu care se concretizează intenți
ile, pasiunea. începutul a fost
impulsionat de atenți și inimoși 
colaboratori care, prin competen
ța și sprijinul lor, au
„Minfilmul" 
îl are astăzi, 
aceștia losif 
Simonis, șefii 
bert Czibula, 
reanu și alții. Căci locul pe care 
îl deține astăzi cineclubul stu
denților mineri este unul confir
mat pe plan național cu un va
loros titlu de laureat al Festiva
lului național al artei studențești.

începutul lunii aprilie a coin
cis cu perioada în care, la Cluj, 
elita filmului studențesc amator 
s-a găsit într-o confruntare artis
tică de amploare deosebită. în 
ordine valorică, juriul festivalului,, 
compus din personalități mar
cante ale vieții cinefile din țară,

condus 
spre locul pe care 
Se numără printre 
Tellmann și Oscar 
de lucrări ing. Ro- 
ing. Nicolae Ungu-

Recital 
de muzică 
și poezie

•a azi

A. E. Bacon-

prin a fi ar-

- Un artist nu poate fi un 
izolat. El trebuie să fie un pro
fesionist de înaltă calificare, 
dar, totodată, să participe ac
tiv prin atitudinea sa - expri
mată în activitatea jurnalistică 
sau obștească - la promovarea 
înaltelor idealuri care animă 
intregul nostru popor. Și, fireș
te, aceste idealuri fiind propri
ile idealuri ale artistului cetă
țean, ele se confundă cu sub
stratul ideatic al scrierilor sale.

- Ce direcții semnificative 
apreciați că sînt in literatura 
română contemporană ?

a decis ca filmul de scurt.metroj 
„Fiii soarelui" (regie și imagine 
luliu Krausz, scenariu și sunet 
Vladimir Bogoiu, în colaborare cu 
Isabella Georgescu, Carmen Kiss, 
Mircea Silvaș) sâ fie apreciat cu 
locul II și diploma de laureat.

Filmul „Fiii soarelui" este o 
frescă a vieții șl muncii minerilor, 
o mare parte fiind realizat în 
subteranul exploatărilor miniere 
Lonea și Vulcan, cu sprijinul 
C.C.P. Succesul cineamatorilor 
studenți confirmă potențele spi
rituale existente în rîndul viitori
lor ingineri, preocupările celor 
ce astăzi învață în amfiteatre. 
Toate acestea constituie de fapt 
și un imbold pentru activitatea 
viitoare a acestor iubitori ai fil
mului, înscrierea lor în contextul 
filmului de amatori din Valea Jiu
lui și în limitele universitare ale 
creației.

- Am în curs de apariție la 
editura
„Dreptul de a începe", dedicat 
celei de a XXX-a aniversări a 
Eliberării. Se pare că se va afla 
în librării chiar în preajma ma
relui eveniment. Lucrez în mo
mentul de față — și această 
muncă presupun că va mai du
ra incă vreun an și jumătate - 
la un roman care se va intitula 
probabil „Nemuritorul albas
tru". Este o carte la care țin în 
mod deosebit tocmai datorită 
dificultăților pe care mi le pune 
în față. O văd ca pe un roman 
istoric, de o factură oarecum 
aparte, prin aceea că nu urmă
rește să reconstituie cu exacti
tate documentară o suită de e- 
venimente, ci o atmosferă, un 
stil, un mod de existență spe
cifice vieții spirituale românești 
din epoca lui Petru Rareș. în 
esență, însă, cartea aspiră a fi 
o meditație din punctul de ve
dere al zilelor noastre asupra 
«ondiției artistului intr-un timp 
aspru, prea puțin favorabil cre- 
oției.

- Cum înțelegeți sâ fiți rea
list și actual în proza dumnea
voastră ?

Eminescu romanul

- In ce relație se află bio
grafia scriitorului, la care se 
adaugă experiența de viață 
acumulată in timp, și cartea e- 
laborată ?

— Cred că trebuie să facem 
deosebire între biografie și ex-

- înțeleg să fiu realist și ac
tual scriind pentru oamenii de 
azi. Nu neapărat despre oame
nii de azi, dar întotdeauna 
pentru ei. Să-i fac să se bucure 
sau să se cutremure, să-i con- 
trariez, să-i smulg din rutina 
pe care o creează cotidianul și 
care uniformizează gîndirea, 
să-i fac să se întrebe, să gîn- 
dească singuri, să descopere 
semnificațiile cărților pe care 
le citesc, să le judece și să le 
compare cu viața, să decidă 
ce e bine și ce e rău, ce e a- 
devăr și ce e minciună, să sim
tă ei înșiși dorința de a deveni 
activi și de a se pune mereu 
și pretutindeni în slujba a ceea 
ce e adevărat, frumos și bine.

- întrebarea presupune un 
răspuns argumentat și, prin ur
mare, mai amplu. Ceea ce m-aș 
încumeta să spun, pe scurt, es
te că semnificativă mi se pare 
dezvoltarea — dintr-o ideoloai-5 
unică, aceea marxist-leninistă - 
a unor variate direcții stilistice 
dintre care majoritatea se do
vedesc fertile. Este o dovadă de 
vitalitate și de deplină maturi
tate artistică a literaturii noas
tre.

- Posibilitățile de exprima
re dramatică vă atrag ?

— Mă atrag, însă nu-mi îngă
dui luxul de a le aborda atita 
timp cit, în domeniul teatrului, 
de la dactilogramă pină la pu
nerea în scenă e de parcurs un 
drum lung și birocratic de-a 
lungul căruia prea multe per
soane au ambiția de a cola
bora cu autorul.

- Care vă sînt prozatorii 
preferați ? Dar poeții ? Bine
înțeles, contemporani.

- Exprimați-vă un gind pen
tru cititorii dumneavoastră din 
Valea Jiului.

- Eugen Barbu, Titus Popo- 
vici, Alexandru Ivasiuc, cel din 
„Apa“, Petru Popescu, cel din 
„Prins", Bujor Nedelcovici... Și 
mai sînt, fără îndoială, cei ca
re pentru mine se află undeva 
foarte sus : un Zaharia Stancu, 
un Geo Bogza. Dintre poeți 
n-am să amintesc decît un nu
me care îmi reține atenția cu 
statornicie de ani de zile atît 
prin valoarea estetică a operei 
sale, cit și prin înalta sa eti-

— Mă bucur întotdeauna cînd 
aflu, și aflu destul de des, că 
vreuna din scrierile mele le-a 
plăcut. Mă bucur întotdeauno 
cînd aflu că, prin vreuna dintre 
cărțile mele, am reușit să , le 
fiu pentru un timp un tovarăș 
agreabil și util. Singurul lucru 
de care mă tem e să nu-i de
zamăgesc. Le doresc să-și păs
treze mereu trează exigența 
Le mulțumesc pentru timpul pe 
care l-au dăruit cărților mele.

Ion GIF-DEAC
T. SPÂTARU

Funcția socială și educativă

Deși cu sensibile i- 
negalități de valoa
re, mișcarea artistică 
de amatori din Va
lea Jiuluj e de o ma
re diversitate, răs- 
punzind talentului 
multiform al oame
nilor muncii. Un fapt 
pozitiv pentru acti
vitatea cluburilor 
sindicatelor este con
stituirea unor cena
cluri sau cercuri lite
rare care string în 
jurul lor pe cei stră
bătuți de fiori lirici 
sau observatori ai 
vieții. Astfel, au a- 
părut cercurile lite
rare „Lira" (Lupeni), 
„Lumina" (Paroșeni), 
„Orfeu" (Vulcan), 
„Veniis" (Petrila). ca
re s-au adăugat cena
clului „Meșterul Ma
nole" (Petroșani), do
vedind, în ultimă a- 
naliză. interesul ma
re pentru creația li
terară (poezie, pro
ză, chiar încercări de 
dramaturgie). Nu e 
nimănui de vreun 
folos, dimpotrivă, să 
ne amăgim că doar 
interesul pentru a- 
cest domeniu echiva
lează cu reușita lite
rară. Recentul festi- 
val-concurs ..Cînte
cul adâncului". in 
partea sa de poezie, 
e plin de sugestii în 
această privință. Es
te interesantă si fru
moasă ideea unui 
concurs de poezie cu 
tematică, mai ales 
din viața minerilor 
care n-a intrat decît 
sporadic în atenția 
poeților.

Cum era si firesc, 
în concurs a predo
minat prezența poe
ților amatori din Va
lea Jiului. Trăind zi 
de zi printre mineri, 
meditația lor lirică 
este mai apropiată 
de această muncă. A 
fost surprinzător că 
cercurile literare din 
Vulcan și Lupeni au 
fost reprezentate 
doar de câte un poet, 
pe cînd cel de la Pe
trila de zece. Dacă

acest criteriu, canti
tativ, n-are nici o le- 
gărtură cu substanța 
poetică, totuși el poa
te arăta cu destulă 
exactitate pulsul ac
tivității cenaclului, 
atitudinea critică, 
discernămîntului 
terar. Este clar
dintr-o creație în stil 
popular, urmînd mo-

cu- 
realitatea 

Valea Jiului —, 
și observații cri- 
privind activita- 
cercurilor și ce- 

literare.
a 

li- 
că

vedere al artei 
vântului 
din 
dar 
tice 
tea
naclurilor
Ele, cercurile litera
re, sînt necesare pen
tru a oferi un cadru 
organizat în care oa
menii cu aceeași pa-

Cine se ocupă

de îndrumarea
cercurilor literare ?

delul unor balade cu
noscute, nu reiese ta
lentul și emoția liri
că a autorului, ci cel 
mult o îndemînare 
de versificație. La 
fel se întîmplă și a- 
tunci cînd lipsa de 
originalitate, datori
tă și unor lacune de 
cultură poetică, în
deamnă la imitări 
exterioare ale poeți
lor clasici sau con
temporani. Timbrul 
personal și atitudi
nea poetică n-au fost 
evidente la Ion 
Grigore („Adâncuri"
— creație prozaică, 
intr-un stil de anti
teză populară), loji 
Mirion („Orizonturi") 
Ion Borșoș, Dafinel 
Duinea, Dumitru Ne- 
chifor și alții, adău- 
gîndu-se unei uscă
ciuni poetice, fără 
metafore și transfi
gurări artistice, mod 
de a fi al poeziei.

Din recenta mani
festare muzicală și 
poetică se rețin ele
mente
— de 
ta a 
multe 
terare
ză și din punctul de

siune să discute, să 
disece creațiile pen
tru a reține și stimu
la ce este autentică 
valoare. Un. cenaclu 
are autoritate și 
competență literară 
dacă este caracteri
zat de activitate con
tinuă (nu ca „Lira" 
Lupeni sau „Mește
rul Manole" Petro
șani). dar și de o at
mosferă adecvată ex
primării sincere, cri
tice a opiniilor. Fie
care poezie, schiță, 
nuvelă etc. trebuie 
analizate critic și sti
mulativ. acesta 
rostul cenaclului 
terar. Cu timpul,
cumulîndu-se expe
riență. competență 
literară, și cu parti
ciparea unor condu
cători de cenaclu ca
re, prin calitățile 
lor, atrag un număr 
mai mare de oameni, 
scopul cultural se 
lărgește — se discu
tă despre curente Și 
stiluri literare, se e- 
laborează un materi
al mai vast despre 
specificul local (mo
nografii. culegeri de 
folclor, texte pentru 
brigăzi artistice

a artei și artistului plastic
ri participarea la expoziția 

puiblicană de gravură și 
sen, care se va deschide 
iunie la București, și expoziția 
omagială dedicată celei de a 
XXX-a aniversări a Eliberării.

— Creația artistică este 
destinată omului, publicu
lui care receptează valoa
rea, sensurile, ideile artis
tului, In această privință, 
sinuoasa istorie a artei, în 
care coexistă tendințe, cu
rente și orientări atît de di
verse, presupune o educație 
a publicului, în sensul for
mării lui, a unei pregătiri 
pentru a descifra mesajul 
artistic și uman. Conside
rați, în pragul împlinirii a 
20 de ani de la constituirea 
grupului de artiști plastici 
din Valea Jiului, că a exis
tat un contact permanent 
cu publicul? Că vocafia so
cială a artistului și partici
parea la viata socială s-au 
manifestat pe deplin ?

_ — Mă gîndesc că locul în
tâlnirii noastre cu oamenii es
te atît în sala de expoziții cît 
și în atelierele de creație. Cred 
că n-am insistat suficient pen
tru formarea unui cerc de iu
bitori ai artei plastice și în 
acest sens, nu drept scuză, 
treb.uie să spun că n-avem 
nici o sală adecvată de expo
ziții, nici ateliere care să ne 
permită prea mult. O modali
tate pe care n-am folosit-o 
suficient o formează discuți
ile. întâlnirile sistematice

1 re- 
de- 
în

elevi, studenți. grupuri de mi
neri din a căror muncă și via
tă ne inspirăm în mod con
stant. Mai avem multe de fă
cut și în privința participării 
noastre, chiar sub forma con
sultației artistice la viața so
cială, la diferite amenajări de 
aspect exterior ale localități
lor, la intrarea și ieșirea din 
Valea Jiului. Pentru aceasta 
ar trebui să existe o colabo
rare trainică între noi și cei 
răspunzători de crearea și am
plasarea acestor lucrări care 
rămin pentru mult timp.

— Totuși, posibilități de 
întîlnire cu oamenii muncii 
sînt — la cluburile muncito
rești, unde se ai/ă și cercuri 
plastice pe care le puteti 
îndruma eficient; în cadrul 
unor acțiuni tematice în să
lile de apel, amenajînd, prin 
rotafie, expoziții itinerante 
care să prilejuiască discuții 
pe marginea artei dumnea
voastră...

— Vom înmulți expozițiile 
în locurile frecventate de oa
meni, chiar la locurile de 
muncă, în sălile de apel. Pen
tru început vom merge la Lu- 
peni, apoi la Petrila, Lonea 
și mă gîndesc că ar fi intere
sant să organizăm chiar ca
ravane expoziționale comple
xe, o idee bună, cu consecin
țe dintre cele mai folositoare 
din punctul de vedere al cultu
rii și educației multilaterale.

In cadrul studioului 
experimental de poezie 
al Teatrului de stat 
„Valea Jiului" din Pe
troșani. în aceste zile se 
fac ultimele repetiții 
pentru spectacolul-reci- 
tal „Ne cheamă pămîn- 
tul". Spectacolul, cu
prinzînd poezii de Octa
vian Goga, este dedicat 
poetului de la a cărui 
moarte s-au împlinit 50 
de ani. Recitalul 
pregătit de actorii 
vinia Jemna —
ches. Florin Plaur, Vlad 
Vasiliu și Mihaj Clita.

■
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Activitatea filialei Uniunii artiștilor plastici din Pe
troșani este integrată în efortul creator al oamenilor 
muncii destinat intîmpinării celor două mari evenimen
te ale anului — a XXX-a aniversare a Eliberării patri
ei și Congresul al XI-lea al P.G.R. Despre munca de cre
ație, dar și participarea la viața culturală a Văii Jiului 
a membrilor filialei, am avut o convorbire cu tovarășul 
VICTOR SYLVESZTER, președintele filialei W.A.P,

i

s
a

agitație). Un cerc la
borios este cel de .la 
Petrila dar care are 
multă nevoie de o- 
biectivitate critică, 
de discernăniînt și 
tact pentru a stimu
la creația originală. 
Prezența unor profe
sori de limba româ
nă e indispensabilă, 
fără a se trasforma 
cenaclul într-o lecție, 
întrebarea întrebări
lor este: cine și cum 
se ocupă de îndru
marea cercurilor li
terare ?

Concursul de poe
zie „Cântecul adîncu
lui" a evidențiat fap
tul că cenaclurile li
terare, pentru a ob
ține rezultate bune 
și a nu fi pîndițe de 
pericolul unor imita
ții lipsite de valoare, 
trebuie să intre nu 
doar în atenția di
rectorului de club, ci 
în mai mare măsură 
a președinților comi
tetelor de cultură și 
educație socialistă ca
re, prin profesorii de 
specialitate, au dato
ria să îndrume cu 
tact (un exemplu po
zitiv este la Vulcan 
în acest sens) activi
tatea de creație a 
cercurilor literare. 
Viața oferă pretutin
deni o mare varieta
te de teme care nu 
pot fi exprimate li
ric, decît prin origi
nalitate. expresie vi
guroasă (Maria Din- 
că „Poem", Eugenia 
Călugării — „Cînd 
spui cărbune"). La 
viitoarea ediție a 
concursului este ne-

o 
a 

un

este
La-

Bom-

Cenaclul literar 
„Meșterul 
Manole“

Duminică, la ora 10, 
cenaclul literar „Mește
rul Manole" din Petro
șani are o nouă întîlni- 
re de lucru, la redacția 
ziarului nostru. Pot lua 
parte toți cei cu preocu
pări literare din Valea 
Jiului.

.1

— De curînd, în cadrul or
ganizației noastre de partid a 
fost analizată activitatea fili
alei care, ca și alte sectoare 
ale vieții, își axează eforturi
le în vederea întâmpinării ce
lor două evenimente cărora le 
consacrăm expoziții cu lucrări 
plastice.

— Ce perspective expozi- 
fionale sînt în acest an ?

— Va fi un program bogat, 
amplificat în sensurile lui de 
apropierea împlinirii, în 1975, 
a două decenii de la constitu
irea acestei unități artistice, 
in luna iulie, la Casa de cul
tură din Petroșani se va des
chide o cuprinzătoare expozi
ție ' județeană dedicată Elibe
rării, cu participarea cenaclu
lui plastic din Deva, sub egi
da Comitetului județean de 
cultură și educație socialistă. 
Vom participa și la două eve
nimente județene cu rezonan
țe mai largi: la Hunedoara, a- 
niversarea siderurgiei, și la 
Orăștie, oraș cu existență a- 
testată documentar de 750 ani,

ce va fi sărbătorit în sadriri 
festivalului cultural-artistic 
„Sarmis ’74". Am mai preco
nizat aici, pentru sfîrșitul a- 
nului. o expoziție interjude
țeană (Dolj. Mehedinți, Hu
nedoara). Vor mai fi organi
zate și expoziții personale — 
în perioada vacanței de pri
măvară: Ecaterina Szylveszter 
și Maria Cojocaru-Tomescu, 
vor expune la clubul din Re- 
nea; în octombrie, la Petro
șani, Elena Bianu; Victor Syl- 
veszter, către sfîrșitul anului, 
la Deva.

In afara activității expoziți
onale, avem cîteva obiective 
care ne concentrează atenția: 
o lucrare decorativă monu
mentală, „Mineritul azi", pen
tru peretele exterior al Lice
ului de cultură generală din 
Vulcan; ne preocupă. încă de 
acum, pregătirea unei expozi
ții retrospective și cu lucrări 
recente pentru sărbătorirea 
celor 20 de ani de cînd lu
crăm în Valea Jiului; la fel,

CULTURAL

cămin

19) că- 
Cîmpu 
să sus-

e 
li- 
a-

remarcabile 
pildă existen- 
nebănuit de 
aptitudini li
căre explorea-

AGENDA CĂMINULUI

S. TIBERIU

cesară nu numai 
selecție riguroasă 
poeziilor, dar și 
alt mod de prezenta
re în spectacol, de 
preferință de către 
un grup de recita -

♦ Căminul cultural din Is- 
croni organizează astăzi (ora 
17) în localul grădiniței de co
pii expunerea ..Apărarea și 
păstrarea avutului obștesc", 
urmată de o seară cultural- 
distractivă pentru participanți. 
..Rolul tineretului în dezvol
tarea societății socialiste" es
te tema unei acțiuni comple
xe ce va avea loc mîine (ora 
17) la căminul cultural.

♦ La Bănița, căminul cul
tural dovedește 
susținerea unor 
tioe diferențiate 
vîrstă. In acest 
văzută astăzi (

■ statornicie în
■ acțiuni tema- 
: pe grupuri de 
. scop este pre- 
(ora 14) masa

rotundă pentru tineri „Crite
rii pentru formarea unei fa
milii trainice". „Grija pentru 
avutul obștesc, datorie patrio
tică a fiecărui om al muncii" 
va fi organizată ia 
mîine (ora 19).

♦ Pentru astăzi (ora 
minul cultural de la 
lui Neag și-a prevăzut
țină o acțiune educativă cu o 
temă deosebit de importantă, 
care se adresează localnicilor 
în mod deosebit — „Cum să 
prevenim și să combatem e- 
roziunea solului". In continua
re are loc o seară cultural-e- 
ducativă. Pentru mîine, eămi-

nul cultural și-a propus (ora 
12) o întâlnire a locuitorilor 
cu brigada științifică și (la o- 
ra 19) o masă rotundă cu o te
mă de popularizare științifi
că — „Ce știm despre atmos
feră".

♦ Locuitorii din Cimpa vor 
audia astăzi (ora 20) expune
rea „Posibilități ale realiză
rii cincinalului înainte de ter
men", urmată de o seară cul
turală. Mîine (ora 10) biblio
teca căminului cultural orga
nizează pentru copii o dimi
neață de basme cu proiecții 
de diapozitive.
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Ing. CAROL SCHRETER, directorul 
E. M. Uricani:

Nu avem probleme 
deosebite. La decada 

vom fi „la plan"
— S-a deteriorat stratul 15. 

Așa se face că din abatajele 
de unde aveam programat să 
dăm cărbune, iese piatră. Pe 
lingă aceasta, mai avem o tre
cere peste o galerie, cu toate 
implicațiile ei.

— Deficiențe de programare 
a producției ?

— Consider că nu. Este o si
tuație cu totul neprevăzută. 
Apariția intercalației, însă, a 
coincis cu trecerea peste gale
ria de care vorbeam și... minu
sul s-a adunat.

— Ce ne puteți spune despre 
prezența la lucru în acest în
ceput de lună ?

— In oarecare măsură am 
resimțit lipsa de oameni, ca 
niciodată în această perioa
dă. împreună cu comitetul de 
partid și comitetul sindicatului 
au fost întreprinse măsurile 
care s-au luat și cu alte prile
juri : vizita la domiciliul oa
menilor, la cămin, s-au purtat 
discuții cu tinerii. Această lip
să, însă, nu a influențat în ase
menea măsură producția încît

Ing. VALERIU STANCIU, directorul 
E. M. Petrila:

De acum înainte — 
în ritm normal!

La E.M. Petrila, ieri, bilan
țul perioadei trecute din lună 
era următorul : 138 tone căr
bune peste plan. Aparent — o 
situație pozitivă. Dar în scurta 
noastră discuție cu tovarășul 
inginer Valeriu Stanciu, direc
torul minei, răspunsul primit

problemă
La începutul lunii aprilie se 

sărbătorește în acest an Ziua 
mondială a sănătății. Ca temă 
de dezbatere aleasă de Organi
zația Mondială a Sănătății 
pentru acest an, este alimenta
ția rațională. Cu acest prilej, 
considerăm oportune rîndurile 
de mai jos, cu atît mai mult, 
cu cît obezitatea începe să de
vină destul de frecventă. Tot 
mai mulți bolnavi care se pre
zintă medicului sînt cu greuta
te excedentară și cu boli lega
te de obezitate. încercăm, deci, 
să lansăm un semnal serios de 
atenționare pentru populația 
din zona noastră, pentru a-și 
orîndui un regim alimentar și 
de activitate fizică cît mai co
rect, mai sănătos.

Obezitatea este o formă de 
denutriție a organismului, ca
racterizată prin prezența unor 
depozite de grăsimi în orga
nism. Din această definiție re
zultă că ea nu este, așa cum se 
mai crede frecvent astăzi, o 
stare de sănătate înfloritoare 
a organismului, ci dimpotrivă 
este o stare nesănătoasă, cu 
urmări grave asupra organis
mului. mai ales cu trecerea a- 
nilor și creșterea în greutate.

Riscurile obezității sînt mul
te : reduce durata de viață și 
crește frecvența deceselor, prin 
diferite boli. Se știe că unele 
boli au predilecție pentru o- 
bezi : hipertensiunea arterială, 
insuficiența cardiacă, anghina 
pectorală, ateroscleroza în ge
neral (obezitatea accelerează 
cu aproape 10 ani apariția și e- 
voluția aterosclerozei grave), 
diabetul zaharat, atrozele (cu 
reumatism deformat, anchilo
zări) varicele, emboliile, limi- 
tiază biliară și renală (piatră 
Ia rinichi și vezica biliară) em- 
fizemul pulmonar, insuficiența 
respiratorie, complicațiile in
tervențiilor chirurgicale, com
plicațiile sarcinii, bolile de 
piele, piciorul plat etc.

Este bine cunoscut că prin
cipala cauză a apariției obezi
tății este supraalimentația, 
combinată cu sedentarismul. 
Foarte mulți obezi nu vor să 
recunoască abuzul alimentar,

DE CE APAR MINUSURI PE GRAFICELE DE PRODUCȚIE?

să rămînem sub plan. Este ne
plăcută pentru noi situația în 
care ne aflăm, dar...

— Mai cu seamă pentru că 
Uricaniul s-a încadrat in acest 
an în ritmicitate...

— ...plusul de producție în
registrând creșteri de la o lună 
la alta.

— Ce măsuri ați luat și pe 
cînd mina va intra din nou în 
cadența normală ?

— Nu cred că trebuie să in
tru în amănunte dar, măsuri
le pe care le-am luat au avut 
scopul de a grăbi trecerea prin 
zona sterilă. Cînd ieșim la 
plan ? De luni, vom merge cu 
sarcinile realizate.

— Cum veți încheia prima 
decadă ?

— Consider că nu avem pro
bleme deosebite, ceea ce mă 
îndreptățește să afirm că vom 
încheia decada „la plan". Da
că vom reuși să extragem ce
va în plus, acest lucru va fi 
cu atît mai bine pentru colec
tivul nostru.

la întrebarea : aveți, totuși, 
probleme ? — a fost cît se poa
te de realist.

— Nu se poate spune merge 
bine cît timp în ultimele do
uă zile am diminuat agonisea
la de producție din zilele 
precedente cu peste 500 de to-

OBEZITATEA —
de sănătate

deși este clar pentru oricine, 
chiar dacă nu este medic, că 
un om nu poate crește în greu
tate „cu aer" sau „cu apă".

Obezii își subestimează de 
bună credință consumul ali
mentar, sau îl ascund în mod 
intenționat. Desigur că mai in
tervin și predispoziții eredita
re, constituționale, prin facto
rul familial ereditar sau facto
rii endocrini (de sarcină, lacta- 
ție), dar și aceștia numai eu 
concursul consumului crescut 
de alimente.

Sedentarismul intervine la 
cei cu munci statice, dar în
deosebi, la cei ce au făcut e- 
forturi mari în tinerețe, cu 
consum caloric mare (sportivi, 
mineri) care la un moment dat 
nu mai fac același efort fizic, 
dar continuă să mănînce în a-

Sfatul 
medicului

celași fel. Obiceiul „îndopării- 
copiilor sau femeilor gravide, 
sub pretextul feririi de îmbol
năviri sau al necesității cres
cute de calorii în sarcină și 
lactație, este dăunător.

Reglarea nervoasă a apetitu
lui se condiționează în cazul 
supraalimentării în așa fel, tn- 
cît satisfacția pe care o resim
te orice om înfometat după 
masă, se obține de la obez nu
mai cu prețul unui adevărat 
ospăț. Tot dăunătoare sînt și 
obiceiurile unor părinți de a 
răsplăti sau stimula copiii la 
învățătură, cu prăjituri, bom
boane, conferind acestora o va
loare exagerată și suplimenta
ră ; de aici pînă la abuzul de 
dulciuri nu este departe. Ma
mele trebuie să știe că nu co
pilul cel mai gras este și cel 
mai sănătos.

Bărbații, după căsătorie, mo- 
difieîndu-și obiceiurile alimen
tare și îndeosebi după 30 de 
ani, trebuie să fie atenți cu a- 
limentația și îndeosebi cu rit
mul activității fizice. Preocu

ne. O explicație există, dar nu 
se lasă „descoperită" atît de 
ușor. Pentru că dacă dumnea
voastră confruntați, pentru a 
încerca să aflați adevărul, si
tuațiile de la dispecerat în care 
se urmărește activitatea zilni
că se poate descoperi din fi
lele fără observații că aprovi
zionarea cu materiale și goale, 
întreținerea ca și funcționarea 
utilajelor, celelalte condiții pe 
care avem obligația de a le 
oferi formațiilor de lucru pen
tru a-și realiza sarcinile au fost 
îndeplinite. Cauza se găsește 
mai adînc, la nivelul grupelor, 
și înlăturarea ei — ceea ce ar 
coincide cu redresarea produc
ției — depinde în cea mai ma
re măsură direct de maiștri și 
mineri. „Căderea" din ultime
le două zile, explicată astfel, 
a fost condiționată, îndeosebi, 
de acțiunea inițiată recent de 
conducerea exploatării de a în
grădi tendința manifestată în 
ultimul timp la sectoare de a 
căuta căi de reducere a norme
lor. Ceea ce este, evident, ine
chitabil. Iată deci și motivul

ANDREI COLDA, secretarul comitetului 
de partid de la E. M. Lonea și Ing. AUREL 

BRÎNDUȘ, directorul exploatării:
Ne realizam sarcinile 

decadei!
După primele zile la mina Lo

nea din 5 sectoare de produc
ție, doar două și-au îndeplinit 
și depășit sarcinile, iar din nu
mărul total de 20 de brigăzi 
din abataje abia 7 se află la 
plan.

Situația cea mai grea o are 
sectorul II unde din cele 7 bri
găzi nici una nu și-a realizat 
sarcinile, sectorul avînd o ră- 
mînere în urmă de 565 tone. 
Și, adevărul e că șansele de 
redresare pînă la decadă sînt 
minime.

„Acest sector ■— ne spunea 
tov. Andrei Colda, secretarul 
comitetului de partid al ex

Medicul specia

list Nicolae Oni- 

țiu de la spitalul 

din Vulcan, con

sultă cu multă a- 

tenție pe unul 

din micii bolnavi.

Foto ;

Ștefan NEMECEK

publică
parea exclusivă a celor grași 
sau cu tendință la îngrășare, 
pentru mîncare, trebuie înlo
cuită cu altceva și îndeosebi cu 
sportul. Mișcarea, exercițiile 
fizice — sportul creează obezu
lui, o nouă preocupare și un 
alt ritm de viață, înlocuind se
dentarismul și supraaprecierea 
plăcerilor mesei.

In ceea ce privește regimul 
alimentar, nu trebuie uitat că 
prevenirea obezității înseamnă 
prevenirea supraalimentației. 
Nu atît limitarea cantitativă a 
alimentației se impune, cît, 
mai ales, cea calitativă. Ali
mentația celor expuși la obe
zitate va trebui să cuprindă : 
salate, carne slabă de vită, 
fructe. Este periculos a reduce 
mesele la 1—2 pe zi, deoarece 
în aceste condiții, la o valoa
re calorică egală o aceeași ra
ție poate duce mai repede la 
îngrășare, decît 3—4 mese pe 
zi. Trebuie adoptat definitiv 
obiceiul repartizării rației ali
mentare zilnice în 4—5 mese 
pe zi. Apoi, nu trebuie uitat 
că nevoile energetice și acti
vitatea fizică scad cu vîrsta : 
de aceea și cantitatea de ali
mente ingerate trebuie redu
să.

Insuccesul curei de slăbire 
se datorește lipsei de voință 
a obezului în hotărîrea de a o 
urma. Apa nu este necesar să 
fie redusă, în schimb sarea 
trebuie mult restrînsă. Este bi
ne a nu se bea lichide la ma
să. Baza meselor o vor forma 
legumele cu conținut mic de 
glucide, și vor fi consumate 
crude în salate (roșii, ardei, 
castraveți, țelină, ridichi, var
ză, salată verde, fasole verde, 
spanac, urzici, conopidă, bame, 
dovlecei). Se vor limita apoi 
morcovii, cartofii, ceapa, sfe
cla, care conțin mai multe dul
ciuri în ele. între mesele prin
cipale se recomandă 1/4 kg. ia
urt sau un măr. La acestea es
te indicat mersul pe jos, gim
nastica. In felul acesta, va fi 
evitată predispoziția pentru o- 
bezitate.

Dr. Petru TURCU 
medic specialist 
gastro-enterolog 

pentru care azi (ieri — n.n.), 
cu sprijinul comitetului de 
partid pe mină, comitetul oa
menilor muncii a convocat bri
gadierii. tehnicienii și ingine
rii pentru a-și expune punctul 
de vedere în această problemă 
și a crea o atmosferă de cola
borare între factorii de res
ponsabilitate de la fiecare ni
vel. de a asigura condițiile ca 
inițiativa noastră să devină o- 
pinia și gîndirea comună, ro
dul consultului larg.

Sînt în continuare posibili
tăți certe să ne realizăm sar
cinile ritmic, să eliminăm că
derile. șă stăpinim situația cre- 
înd permanent o conjunctură 
favorabilă realizării exempla
re a sarcinilor. Faptul că 
după două luni la fine
le cărora fiecare colec
tiv de sector, inclusiv cel al 
sectorului V, care la începutul 
anului „șchiopăta" și-au depă
șit sarcinile. îmi dă convinge
rea absolută că și în aprilie 
vom raporta aceleași succese. 
De acum înainte, în ritm nor
mal !

ploatării — este în atenția 
noastră. Săptămîna următoare 
vom analiza împreună cu con
ducerea exploatării situația ca
re s-a creat aici. Mină însă, pî
nă la sfîrșitul primei decade, 
va fi peste plan. Sectorul I își 
va realiza necondiționat pla
nul, iar sectorul IV, prin in
trarea în funcțiune începînd 
de luni, a unui abataj nou va 
fi și el peste plan".

Tovarășul ing. Aurel Brîn- 
duș, directorul minei, ne pre
ciza : „Mîine dimineață sîntem 
peste plan. Practic cărbunele 
este extras din subteran și se 
află în siloz. Da Preparația Pe-

Producția proprie - un... „copil 
al nimănui44

(Urmare din pag. 1)

ra“ (responsabil Gheorghe Ju
ra) micii, cîrnații de porc, sa
lata de pește cu ceapă, chifte
lele și șnițelele pane își eta
lau „prospețimea" prin geamul 
vitrinei frigorifice (care „func
ționa" de o apucau... căldurile!. 
Era marți (ziua vizitei noastre) 
iar preparatele au fost primite 
duminică de la laboratorul re
staurantului „Transilvania" din 
Petrila. Din cauza „stagiului" 
făcut în vitrina „frigori... căl- 
durică" arătau așa cum arătau. 
Un afiș de pe perete, încerca 
să „îmbie" clientela : „Aici se 
servește zilnic ciorbă de burtă, 
ciolan cu fasole și cu varză". 
Ne îngăduim să credem că a- 
cest afișaj își avea rostul doar 
pentru ornament, căci pentru 
reclamă... Fiindcă, oricum, 
pentru... o porție de ciorbă de 
burtă, ce se afla într-o oală ui
tată în frigider de cîteva zile, 
nu merita să se facă atîta re
clamă ! Adică, mult zgomot 
pentru... nimic.
• La unitatea nr. 24 „Cot

nari" (responsabil Luca Boan- 
tă) există o bucătărie proprie 
— de unde se aprovizionează 
și unitățile mai sus amintite.

(Urmare din pag. 1)

este chemată să o ducă la în
făptuirea sarcinilor trasate de 
partid în domeniile economic, 
politico-educativ și cultural — 
asupra neajunsurilor care 
și-au făcut loc. S-au subliniat, 
bunăoară, neajunsurile mul
tiple în privința participării 
tinerilor la realizarea sarcini
lor de producție, în atitudinea 
lor față de muncă. Sînt frec
vente cazurile de indisciplină 
— dovadă: frecvența ridicată 
a sancțiunilor disciplinare a- 
plicate tinerilor pentru diferi
te abateri în producție, fluctu
ația ridicată, cele peste 154 000 
om/ore absențe nemotivate 
din 1973 care au echivalat cu 
o pierdere de producție de 
peste 4 500 000 lei, precum și 
abaterile de la normele de 
protecție a muncii, de la ce
rințele de economisire a ma
terialelor și energiei — defi
ciențe față de care organizați
ile U.T.C. nu ,au întotdeauna 
o atitudine combativă intran
sigentă. S-a apreciat ca spo
radică și contribuția organiza
țiilor U.T.C. în îndrumarea ti
nerilor la cursurile de califi
care, și perfecționarea pregă
tirii profesionale, la comple
tarea studiilor. Toate sînt, în 
fond, deziderate pe care acti
vitatea productivă din muni
cipiu le reclamă cu prisosință 
dar pentru realizarea cărora 
organizațiile U.T.C., îndeosebi 
cele de la șantierele T.C.M.M. 
și T.C.H.. minele Dîlja. Lonea, 
Aninoasa, I.U.M.P., autobaza 
I.T.A., F.I.L., E.G.L. și coope
rativa „Unirea" nu desfășoa
ră o activitate politică susți
nută.

S-au formulat critici și la 
adresa activității organizați
ilor U.T.C. din unitățile de în- 
vățămînt, mai ales în legătu
ră cu rezultatele înregistrate 
în procesul instructiv-educativ 
care nu sînt la nivelul cerin
țelor puse de partid, al con
dițiilor create tineretului stu
dios. Bunăoară, procentul de 
promovabilitate nu se ridică 
la nivelul așteptărilor atît în 

trila au fost însă niște avarii, 
atît ieri cît și azi, și nu am pu
tut livra cărbunele. Nu „am 
stat" cu mina din cauza asta. 
Mai avem capacitate de însilo- 
zare de aproape 2000 tone, însă 
apar aceste variații zilnice de 
producție".

Optimismul manifestat de 
cei doi interlocutori este rezul
tatul unor analize temeinice. 
Situația prezentată în prima 
parte însă trebuie să constituie 
un semnal de alarmă, atît pen

Ing. ZENO JURCĂ, Inginer șef al 
E. M. Paroșeni:

„Stratul este insuficient 
cunoscut"

Previziunile și asigurările 
făcute, potrivit cărora odată 
cu încheierea lunii martie si
tuația liniei de front active se 
va ameliora simțitor la Pa
roșeni, nu se adeveresc — 
ne spunea inginerul șef 
al E. M. Paroșeni Jurcă 
Zeno. Ba, dimpotrivă, ea se 
„îngustează" tot mai mult: In 
cursul zilei de joi, după ce a 
avansat timp de mai bine de 
două săptămîni în zonă steri
lă, s-a dispus oprirea comple
xului de la abatajul 6 224, e- 
xecutarea unui nou suitor de 
atac și mutarea complexului.

Este adevărat, cele aproape două pro
cente de nerealizare nu sînt de natură să 
exprime o situație deosebită. Oricum, 
sînt nerealizări. Și, așa cum colectivele 
miniere din bazin au reușit în acest an 
să-și îndeplinească ritmic planul — doar 
în 3 zile sarcinile de extracție n-au fost 
realizate — așa vor găsi resursele pentru 
ca ritmicitatea să reintre în „toate drep
turile ei“.

După cum s-a putut vedea, nu sînt pro
bleme deosebite care să tragă înapoi. Dar, 
se impune un „dar". Organizațiile de 
partid, conducerile colective ale minelor

vor trebui să manifeste mai multă per
severență in asigurarea condițiilor pen
tru realizarea planului. Exigența față de 
fiecare compartiment de activitate, față 
de modul cum sînt traduse în viață mă
surile bune stabilite, trebuie să se concre
tizeze în depășirea sarcinilor. Sînt condi
ții pentru aceasta. Au afirmat-o cu toa
tă certitudinea cadrele cu responsa
bilități care au răspuns în cadrul an
chetei noastre, exprimînd dc fapt, hotă- 
rîrea colectivelor de muncă de a conso
lida și dezvolta succesele înregistrate în 
primul trimestru al anului.

Consumatorii care trec pragul 
acestei unități găsesc aici zil
nic produse proaspete de bu
fet (cîrnați, chifteluțe, șnițele, 
salate etc.) cît și mîncăruri 
calde. Bucătăreasa din acel 
schimb (Eftimia Iordache) ne-a 
înșirat sortimentele ce le pre
gătise în acea zi : ciorbă de 
văcuță și de porc, chifteluțe 
marinate, tocăniță de porc.

— Ce preparate gătiți ?
— Pregătim zilnic cam 15 

porții din fiecare fel de mîn
care. Mai mult nu trece...
• In restaurantul „Transil

vania" din Petrila (unitatea 
nr. 23, responsabilă Leonica 
Iordache), momentul vizitei 
noastre a coincis cu un control 
efectuat pe aceeași temă de că
tre tovarășa Elena Zeța, vice
președintă a Consiliului popu
lar orășenesc Petrila și Marina 
Hotu, inspector comercial la a- 
celași consiliu. Deci, un prilej, 
de a afla și opiniile reprezen
tanților consiliului popular o- 
rășenesc despre această proble
mă.

— In general, prin unitățile 
pe unde am trecut, producția 
proprie este privită parcă ca 
un copil vitreg de către respon
sabili — ne spunea tovarășa 

învățămîntul general și mediu 
cît, mai ales, la i.M.P. Se men
ține încă ridicat numărul ab
sențelor nemotivate, ale aba
terilor de la disciplina școla
ră, nu se acordă atenția cuve
nită pregătirii tehnico-produc- 
tive. Față de asemenea nea
junsuri organizațiile U.T.C. și 
A.S.C. dovedesc îngăduință, 
nu desfășoară acțiuni educa
tive bogate în conținut în 
scopul prevenirii lor.

In plenară s-a subliniat că 
organizațiile U.T.C. au înda
torirea de a detertnina ca fie
care tînăr să înțeleagă că tot 
ceea ce s-a realizat și se rea
lizează în societate este posi
bil numai prin muncă utilă. 
Este o cerință ce se ridică cu 
acuitate, deoarece în munici
piu mai trăiesc tineri (poate 
nu era lipsită de importanță 

TINERETUL
evidențierea lor, cel puțin nu
merică, pe localități, dacă e- 
xistă o asemenea evidență! — 
n.n.) care nu depun nici o ac
tivitate social-utilă, nu sînt 
încadrați în procesul de pro
ducție. Deficiențe în privința 
educării tineretului în spiri
tul cultului muncii există și 
pe alte planuri, atît în produc
ție, prin actele de indisciplină 
cît și în activitatea voluntar- 
patriotică prin participarea 
sporadică la realizarea obiect! 
velor stabilite.

Sînt carențe, neajunsuri le 
gate nemijlocit de conștiință 
și gradul de responsabilitate 
civică a tinerilor, respectiv, 
de conținutul și atractivitatea 
activității politico-educative 
desfășurate pentru formarea 
și dezvoltarea la tineri a unor 
convingeri și atitudini înain
tate față de muncă și obliga
țiile obștești, bazate pe con
cepția științifică a partidului 

tru comitetul de partid al ex
ploatării, cît și pentru organul 
colectiv de conducere. Sînt pe
rioade cînd nu toate formați
ile de lucru pot fi peste plan, 
dar nici cu o astfel de situa
ție, cînd mai mult de 60 la su
tă din- brigăzi nu-și realizează 
sarcinile, nu poate fi nimeni 
de acord. Trebuie întreprinse 
analize și, îndeosebi, măsuri 
ferme care să ducă la o echili
brare a sarcinilor între sectoa
re. iar în cadrul sectoarelor — 
între formațiile de lucru.

Conform eșalonării, dacă to
tul va merge bine, abatajul 
va produce din nou cărbune 
de abia la începutul lunii mai. 
Cam atunci cînd se prevede 
intrarea tot într-o zonă steri
lă a abatajului 6 225, al cărui 
front se apropie de o nouă fa
lie.

Deci, perspective puțin îm
bucurătoare în ceea ce pri
vește linia de front a trimes
trului II.

— Ce se întreprinde în a- 
ceastă situație ?

— Se fac pregătiri pentru 

vicepreședintă. Nu există sufi
cientă preocupare pentru a co
rela cerințele clientelei cu ceea 
ce oferă unitățile și nici o 
strădanie de a face ceva pen
tru îmbunătățirea prezentării, 
pentru diversificarea produse
lor de bufet. Cumpărătorii nu 
sînt prin nimic atrași să ser
vească cite ceva, nu riumai 
băuturi...

— Noi, după cum puteți con
stata — intervine responsabila 
unității — oferim o gamă vari
ată de produse de bucătărie, 
deservind totodată și alte uni
tăți. (Bucătăreasa Irina Nagy 
ne-a prezentat lista din acea 
zi: ciorbă de fasole și de burtă, 
friptură de porc, șnițele, toca
nă de porc, ardei umpluți, 
chifteluțe marinate ș.a. — n.n.'). 
Am inițiat și deschiderea u- 
nui salon special rezervat ele

Cele văzute, cele auzite și constatate în unitățile de ali
mentație publică din orașul Petrila, pe care le-am vizitat, ne 
îngăduie să afirmăm că deși este denumită „producție pro
prie", aceasta este privită ca un... copil al nimănui. Rentabi
litatea ei nefiind, în atari condiții, asigurată, nedovedindu-se 
o sursă de a contribui la realizarea planului, gestionarii o 
neglijează cu o perseverență demnă de... reversul problemei. 
Și continuă să ofere clienților, cu o generozitate șocantă, bă
uturi alcoolice „en gros". Rom, coniac, vodcă, șliboviță, ra
chiu alb... orice. Băutură să fie că... „de mîncat, am mai bă
ut noi" !

nostru despre lume și viață.
Pentru remedierea acestor 

neajunsuri precum și a altora, 
evidențiate în cadrul dezbate
rilor, plenara a stabilit măsuri 
multiple, adoptînd un plan 
vast, menit să conducă la îm
bunătățirea muncii politico-c- 
ducative în rîndul tineretului 
și întărirea spiritului comba- 
tiv-revoluționar în activitatea 
organelor și organizațiilor 
U.T.C., a Asociației studenți
lor comuniști din I.M.P. Chiar 
dacă nu suficient de concreti
zat. dar în orice caz bine di
recțional, planul de măsuri 
jalonează multilateral tot ceea 
ce au făcut organizațiile de ti
neret, în frunte cu activul 
U.T.C., pentru a-și ridica ac
tivitatea la nivelul exigențe
lor puse de partid. Dar atin
gerea obiectivelor fixate in

cumbă un stil de muncă viu, 
dinamic, autoexigență din 
partea organelor și activului 
U.T.C.

Din cuvîntui unor partici
pants la dezbaterile din ple
nară s-a desprins pregnant un 
lucru bun: spiritul autocritic. 
Dar autocritica nu înseamnă 
doar inventarierea lipsurilor 
și, în niciun caz. încercarea 
de a le justifica. Or. ce altce
va putem înțelege din „auto- 
criticile" unor participanți la 
discuții care au sesizat multe 
„cauze" ale neajunsurilor dar 
nu și legătura între acestea și 
deficiențele proprii sau ale 
organelor din care fac parte. 
Astfel, cauza slabei activități 
de educare materialist-științi- 
fică in rîndul tinerilor, după 
afirmația tovarășului loan 
Buciuman, secretarul comite
tului U.T.C. de la E.M. Lonea, 
ar fi lipsa unor instrucțiuni 

pornirea unor noi abataje în 
blocul VI, III centru și a fron
talului 6 228. Dintre acestea 
doar ultimul va lucra în luna 
mai. restul — spre sfîrșitul 
trimestrului...

Adică în aprilie, nici o pers
pectivă de a înlocui linia de 
front devenită inactivă (avînd 
în vedere, desigur, că pilierul 
a cărei extragere a început în 
zona abatajului 6 222 conține 
o rezervă neînsemnată), in 
consecință, nu se precizează 
nimic în privința posibilități
lor de redresare.

Situația este îngrijorătoare 
și pe lîngă faptul că pune în 
discuție gradul de cunoaște
re al stratului, considerat ca 
acceptabil la pornirea unui a- 
bataj (aspect asupra căruia ne 
propunem să revenim), naște 
o întrebare: să fie oare acci
dentele geologice o problemă 
atît de complexă, încît să de
regleze întreaga activitate a 
minei? Printr-o activitate ge
ologică și topografică cores
punzătoare, prin cercetarea 
stratului cu sondaje și nu cu 
complexe mecanizate, „meto
dă" care costă prea mult — a- 
semenea situații ar fi putut fi 
evitate.

vilor pentru a servi prînzul cu 
preț redus (7 lei pentru două 
feluri de mîncare). Dar, din 
păcate, nu prea avem solici- 
tanți...
• O situație de-a dreptul 

dezolantă am întîlnit-o la bu
fetul „Timiș" din Petrila (uni
tatea nr. 56, lucrător — ges
tionar Elisabeta Dobrican). In
tr-o vitrină, în stare de altera
re — 5 sarmale, cîteva porții 
de ciolan cu fasole, cartofi 
sote și chifteluțe. Am verificat 
notele de primire și, stupoare: 
sortimentele de mîncare erau 
primite de 6 zile. Cum erau să 
se vîndă ? Iii schimb, în local 
era o mare animație de consu
matori care serveau bere și 
băuturi alcoolice. Afară, o „ba
lenă" cu bere aștepta să-și 
descarce un alt stoc de băutu
ră...

multiplicate la mașină... iar a 
fluctuației tinerilor în cadrul 
minei — atitudinea necares- 
punzătoare a unor brigadieri 
față de noii angajați. Ceea ce 
n-am reținut, în schimb din 
cuvîntui tovarășului Buciuman 
sînt tocmai intervențiile orga
nizației U.T.C. față de acest 
fenomen negativ. Un alt vor
bitor, tovarășul Eugen Catri- 
na secretarul comitetului 
U.T.C. de la T.C.M.M., expli
ca neajunsurile din viața or
ganizațiilor U.T.C. de pe șan
tiere prin greutățile generate 
de faptul că tinerii lucrează 
în producție după regim de 
șantier... in aceeași manieră 
s-a ..criticat" și ținuta vesti
mentară necorespunzătoare a 
unor tineri care-și pierd 
timpul pe la biliărd, sau la 
cîte o cafea, deoarece... orga

nele de ordine nu-i suprave
ghează suficient în societate... 
Sau că tot organele de ordine 
— afirma tovarășul Petru Puș
caș, secretarul comitetului o- 
rășenesc U.T.C. Uricani, nu 
informează comitetele U.T.C. 
despre abaterile unor tineri 
etc.

Fără îndoială, au fost for
mulate în plenară și critici 
justificate. Și anume, că din 
partea cadrelor tehnice, con
ducerilor administrative nu se 
acordă sprijinul cuvenit or
ganizațiilor U.T.C. din sectoa
re și secții, că unii părinți gre
șesc profund amenințîndu-și 
odraslele că dacă nu învață... 
ii așteaptă mina sau atelierul 
(Petru Iorga, secretarul corni 
letului comunal U.T.C. Ani
noasa); că aportul cadrelor di
dactice tinere la întîlnirile i- 
nițiate de U.T.C. e foarte a- 
nernic (Petru Pușcaș, Uricani); 
că specialiștii G.C.P. nu acor-

(Urmare din pag. 1)

este un stimulent pentru a-și 
dovedi calitățile morale, par
ticiparea nemijlocită la via
ta socială. Ii întîlnim pe e- 
levii școlilor din Valea Ji
ului în diferite împrejurări 
— la exploatările miniere în- 
tîmpinînd cu ilori, cintece și 
poezii pe iruntașii în muncă; 
în jurul școlilor sau în car
tiere, contribuind, în funcție 
de vîrsta lor, la înfrumuse
țarea localităților-, în dru
meții și excursii pentru a 
cunoaște irumuseti/e patriei 
și realizările poporului nos
tru; pe terenurile de sport, 
pe diferite scene sau pe ur-

Vacanța 
de 

primăvară!
mele vestigiilor istoriei. Va
canta de primăvară este 
timpul în care, răspunzîn- 
du-se dorinței lor de cunoaș
tere, aceste activități educa
tive se amplifică, se diferen
țiază conform unor firești 
sfere de interes și aptitudini.

Prin initiative cu miez e- 
ducativ și multe fapte de 
vrednicie, prin rezultatele la 
învățătură și acțiuni din ca
re reies dragostea și res
pectul pentru muncă, ei în- 
tîmpină sărbătoarea Organi
zației pionierilor și cele do
uă evenimente istorice ale 
anului — a XXX-a aniversa
se a Eliberării și Congresul 
al XI-lea al P.C.R. Dragos
tea lor pentru partid, patrio
tismul lor se desprinde din 
conținutul formației lor mo- 
ral-intelectuale în spiritul 
tradițiilor revoluționare pe 
care le eunosa și le însu
șesc.

In această vacantă de pri
măvară, acțiunea de educa
ție a elevilor din Valea Ji
ului trebuie să se ridice pe 
noi trepte ale exigentei, iz- 
vorîte din Hotărîrea Plena
rei C.C. al P.C.R. din iunie 
1973. Școala, cadrele didac
tice, prin initiative atractive 
și forme organizatorice ce
rute de elevi, coordonează 
vacanta pentru a fi cu ade
vărat o perioadă de odihnă 
activă, de reconiortare fizi
că și intelectuală.

De astăzi, mii și mii de e- 
levi străbat drumurile patri
ei, iubind-o pentru frumuse
țea și prestigiulei, 'se află 
în concursuri școl’ăre, în ca
re dovedesc talent, măies
trie sau cunoștinfe teoretice. 
Tuturor, în această primă zi, 
le urăm o vacantă plăcută și 
folositoare 1

Mica 
publicitate
V1ND motocicletă Java 

350 cmc cu ataș. Str. Vi
itorului 17 ap. 4 Petroșani.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nicula 
Paul, eliberată de U.E. Pe
troșani. O declar nulă.

dă sprijinul atît de necesar 
activității de cercetare știin
țifică a studenților (I. Aldea, 
președintele A.S.C. din facul
tatea electro a I.M.P.); sau că 
tinerilor chemați pe șantierele 
muncii patriotice nu li se fi
xează obiective precise. Ast
fel, în loc să facă ceva folosi
tor, își pierd vremea (Gabrie
la Slăbii, elevă la Liceul Pe
troșani). Toate aceste critici 
converg spre o necesitate de 
prim ordin : concentrarea efor
turilor tuturor factorilor edu
caționali pentru formarea și 
integrarea tineretului în mun
că, în viața socială.

Esențial de reținut însă e 
dezideratul care privește di
rect organizația de tineret: 
perfecționarea stilului de 
muncă a organelor și activu
lui U.T.C. prin întărirea mun
cii de îndrumare și control, 
prin participarea nemijlocită 
la activitățile care se desfă
șoară în rîndul tineretului. A- 
ceasta presupune, așa cum a 
cerut tînărul Carol Simonis, 
de la S.S.H. Vulcan, ca activul 
U.T.C., să fie mai mult în mij
locul tinerilor, în organizațiile 
U.T.C., să ajute efectiv la re
ușitele acțiunilor întreprinse. 
Așa cum s-a spus în plenară 
a ajuta nu înseamnă a trasa 
doar sarcini și a da îndrumări, 
ci a participa efectiv, UMĂR 
LA UMĂR CU TINERII de 
la exploatări, uzine, șantiere 
și școli, la diferitele activități, 
a fi în fruntea acestora, iată 
ce se cere activului U.T.C., 
membrilor organelor alese, 
fie ingineri, muncitori sau pro
fesori.

Deci, mai aproape de tineri, 
de viață, mai multă inițiativă 
și răspundere, mai multă com
bativitate față de fenomenele 
negative și de automulțumire, 
aceasta este calea pe care se 
cere perseverat sub conduce
rea nemijlocită a organizați
ilor de partid de către organi
zațiile U.T.C. din municipiu 
care sînt în măsură să fie la 
înălțimea menirii lor în for
marea tinerilor din Valea Ji
ului prin muncă și pentru 
muncă.
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Plecarea 
reprezentanților 

Președintelui 
Republicii Socialiste 
România la ceremo

nia de doliu

® Aștitâ ț&lJIUe știri ® 'Uttuttefe Afitâ, ®

in memoria 
președintelui 

Franței, 
Georges Pompidou

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, va fi re
prezentat la ceremonia de do
liu, în memoria președintelui 
Franței, Georges Pompidou, 
de tovarășii: Manea Mănescu, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
și Constantin Flitan, ambasa
dorul României la Paris.

Vineri la amiază, la pleca
rea de pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți tovarășii:

Ședința comună 
a consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate 
maghiară și germană
(Urmare din pag. 1)

tor șef al ziarului „NeuerWeg“, 
Andras Antalfi. vicepreședin
te al Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate ma
ghiară, conferențiar universi
tar la Institutul de medicină 
și farmacie din Tg. Mureș, 
Heinrich Sitzler, președintele 
Consiliului județean al oame
nilor muncii de naționalitate 
germană — Sibiu.

tntimpinat cu puternice și 
entuziaste aplauze, a luat cu- 
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Urmărită cu viu interes, cu- 
vîntarea secretarului general 
al partidului a găsit un larg 
ecou, deplina aprobare și ade
ziune. în rîndul participanți- 
lor. ea fiind subliniată în re
petate rînduri cu îndelungi a- 
plauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și-a luat un călduros rămas 
bun de la cei de față, la înche-

DUPA cum informea
ză agenția a.c.t.c pre
ședintele R.P.D. Coreene. Kim 
Ir Sen, a primit delegația de 
bunăvoință a Comitetului 
pentru coordonarea mișcărilor 
de eliberare al Organizației 
Unității Africane, condusă de 
Omar Arteh Ghalib, președin
tele în exercițiu al acestui co
mitet și ministru al afacerilor 
externe al Somaliei.

INTR-O ALOCUȚIUNE RA
DIODIFUZATA, rostită la cea 
de-a 14-a aniversare a inde
pendenței Senegalului, pre
ședintele acestei țări africane, 
Leopold Sedar Senghor, a a- 
nunțat o serie de mari proiec
te de dezvoltare pentru urmă
torii ani, a căror înfăptuire va 
spori potențialul economic se- 
negalez.

PREȚURILE CU RIDICATA 
AU SPORIT IN STATELE U- 
NITE, luna trecută, cu 1,3 la 
sută — informează Departa
mentul american al Muncii. 
In februarie, creșterea fusese 
de 1,2 la sută, ambele procen
te fiind considerate inflațio
niste. deși într-o mai mică mă
sură decît in precedentele trei 
luni.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Cidul : Republica : Lu
na furioasă: LONE A — Mi
nerul: Cu cărțile pe față; A- 
X’INOASA: Ciprian Porum- 
b’scu; VULCAN: Fata din 
Istambul; LUPENI — Cultu
ral: Trecătoarele iubiri; U- 
RICANI: Fantoma lui Barbă 
Neagră.

Cîntec și joc pe plaiurile ță
rii; 6,00 Radioprogramul di
mineții; 8.08 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Bu

Janos Fazekas, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Gheorghe Rădulescu, 
Miron Constantinescu, Ion 
Pățan, Gheorghe Oprea, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Constantin Ștă- 
tescu, secretarul Consiliului 
de Stat, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
și Ion Șt. Ion, secretarul ge
neral al Consiliului de Mi
niștri.

Era de față Francis Levas
seur. ambasadorul Franței la 
București.

(Agerpres)

ierea ședinței, în uralele și o- 
vațiile participanților. Intr-o 
deplină unitate de gîndire și 
simțire, sînt reafirmate dragos
tea fierbinte față de secretarul 
general al partidului care își 
închină întreaga viață și acti
vitate înfloririi patriei, edifică
rii socialismului și comunis
mului pe pămîntul românesc, 
bunăstării și fericirii tuturor 
cetățenilor României socialis
te, indiferent de naționalitate, 
cauzei păcii, înțelegerii și co
laborării internaționale. In 
fapt, prin glasul lor, toți oame
nii muncii de naționalitate 
maghiară, germană, sîrbă și u- 
craineană își reînnoiesc anga
jamentul de a înfăptui neabă
tut, alături de întregul popor, 
obiectivele stabilite de Congre
sul al X-lea și Conferința Na
țională ale partidului, de a în
deplini cincinalul înainte de 
termen, de a contribui plenar 
la făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în pa
tria noastră.

guvernul de la rabat 
ȘI-A ANUNȚAT HOTĂRI- 
REA de a asigura poporului 
marocan un control majoritai' 
asupra activității companiilor 
străine care distribuie, în Ma
roc, produse petroliere rafina
te — relatează agenția Reuter.

SESIUNEA ANUALA A CO
MISIEI ECONOMICE A NA
ȚIUNILOR UNITE pentru A- 
sia și Extremul Orient 
(E.C.A.F.E.), ale cărei lucrări 
se desfășoară în capitala Re
publicii Sri Lanka, a intrat 
în faza finală o dată cu defi
nitivarea, în comitetele de lu
cru pe probleme, a documen
tului principal „Declarația de 
la Colombo" și a unor rezolu
ții ce vor fi adoptate în șe
dința plenară.

LA DELHI A ÎNCEPUT VI
NERI INTILNIREA TRIPAR
TITA a miniștrilor de exter
ne ai Indiei, Pakistanului și 
Republicii Bangladesh, con
sacrată reglementării proble
melor umanitare nesoluționa- 
te de prevederile acordului 
indo-pakistanez, încheiat în 
august 1973.

letin de știri; 9.20 Muzică 
populară; 10,00 Buletin de 
știri: 10.10 Medalion Ștefan 
Kardoș; 10,30 Muzică popu
lară; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Ansambluri artistice 
școlare; 11,20 Instantanee 
muzicale; 12,00 Buletin de 
știri; 12,05 întîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 12,35 Te cîntăm 
frumoasă Românie; 13,00 Ra
diojurnal; 13,30 Radiodiver- 
tisment muzical; 14,00 Bule
tin de știri; 15,00 Buletin de 
știri; 16,00 Radiojurnal; 17,00 
Buletin de știri; 17,15 Știin
ță, tehnică, fantezie; 17,40 
Mari interpreți ai muzicii 
lui Brahms; 18,00 Orele se
rii; 20,00 Hanul melodiilor;

Ședința Consiliului 
de Miniștri 

al Franței
PARIS 5 (Agerpres). — Vi

neri dimineața, s-a desfășurat 
la Palatul Elysee, o ședință a 
Consiliului de Miniștri al Fran
ței. Ședința a fost condusă de 
Alain Poher, președintele Se
natului. care potrivit Constitu
ției, asigură interimatul pre
ședinției Republicii Franceze.

Consiliul de Miniștri a ho- 
tărît ca alegerile prezidențiale 
pentru desemnarea succesoru
lui Iui Georges Pompidou să 
se desfășoare la o mai. In e- 
ventualitatea că nici unul din
tre candidații la președinție nu 
va obține atunci majoritatea 
absolută a sufragiilor, s-a ho- 
tărît ca, un al doilea tur de 
scrutin, să se țină la 19 mai.

Pînă în prezent, și-au anun
țat oficial candidatura la pre
ședinția Franței două perso
nalități. Este vorba, după cum 
se știe, de Jacques Chaban 
Delmas, fost prim-ministru, și 
de Edgar Faure, președintele 
Adunării Naționale a Franței. 
Candidaturile pentru alegerile 
prezidențiale vor putea fi de
puse pînă la 16 aprilie, ora 
23,00 G.M.T.

---- 4-----

Interviul 
primului ministru 

al Finlandei
HELSINKI 5 (Agerpres). — 

In cadrul unui interviu acor
dat unor corespondenți sovie
tici de presă, primul ministru 
al Finlandei. Kalevi Sorsa. a 
abordat unele probleme ale 
politicii externe finlandeze. 
Referindu-se. între altele, la 
preocupările guvernului său 
pentru întărirea securității e- 
uropene, premierul finlandez 
a spus: „Finlanda a avansat o 
serie de propuneri menite . să 
contribuie la întărirea păc'i 
pe continentul nostru. in a- 
beâstă, direcție, aș dori, îndeo
sebi, să amintesc propunerea 
avansată de președintele Ur- 
ho Kekkonen, în 1963, cu pri
vire la crearea unei zone de- 
nuclearizate în nordul Euro
pei. Un alt exemplu îl consti
tuie activitatea Finlandei în 
folosul conferinței pentru se
curitate și cooperare în Euro
pa". „Sper, a declarat Kalevi 
Sorsa. că cea de-a doua fază 
a Conferinței pentru securi
tate și cooperare în Europa se 
va încheia cu succes".

Raportul directorului general 
al O.M.S. cu privire la 

activitatea acestei organizații
GENEVA 5 — Corespon

dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite. La sediul Or
ganizației Mondiale a Sănă
tății a fost dat publicității 
raportul directorului general, 
Halfdan Mahler, asupra acti
vităților O.M.S. în cursul ul
timelor 12 luni. „Anul 1973
— subliniază documentul — 
a marcat o etapă hotărîtoare 
pe calea parcursă de O.M.S, 
spre universalitate. După res
tabilirea drepturilor în 
O.M.S. ale R.P. Chineze. în 
1972, au fost admise în orga
nizație, în 1973, R.P.D. Core
eană și R.D. Germană. In a- 
cest fel, numărul total al sta
telor membre ale O.M.S. se 
ridica, la șfîrșitul lunii mar
tie a.c., la 1'38. (In prezent, 
numărul statelor membre este 
de 139. prin admiterea Insu
lelor Bahamas — n.r.). Aceas
tă reprezentare, aproape uni
versală — se arată în raport
— oferă posibilitatea imensă 
de cooperare internațională.

20,40 Muzică pe adresa dum
neavoastră; 22,00 Radiojur
nal; 22,30 Maratonul dansu
lui; 23,00—6,00 Estrada noc
turnă.

SÎMBAtA, 6 APRILIE

9,00 O viață pentru e idee: 
Ludovic Mrazec (relu

are).
9,30 Film serial. Eneida.

10.30 Tineri soliști din ju
dețul Olt.

10,45 Telecinemateca (relu
are).

16.30 Fotbal: Sport Club Ba
cău — A.S.A. Tg. Mu
reș (divizia A). Trans

Reuniunea Comitetului 
international al opiniei 

publice pentru securitate 
și cooperare în Europa

BRUXELLES 5 — Cores
pondentul Agerpres, N. Po- 
pescu-Bogdănești, transmite: 
Vineri, la Bruxelles, au înce
put lucrările reuniunii Comi
tetului internațional al opiniei 
publice pentru securitate și 
cooperare în Europa.

Intîlnirea, la care participă 
reprezentanți ai opiniei pu
blice din numeroase țări, es
te consacrată realizării unui 
schimb de informări privind 
activitatea desfășurată pe tă- 
rîmul înțelegerii, securității și 
cooperării pe continentul nos
tru de factorii de opinie pu-

ORIENTUL
• începerea convorbirilor oficiale dintre pre
ședintele Anwar Sadat și regele Hussein.
CAIRO 5 (Agerpres). — Du

pă o întîlnire preliminară, care 
a avut loc Joi noaptea, imediat 
după sosirea sa la Cairo, pen
tru o vizită oficială, regele Ior
daniei, Hussein, a început, vi
neri,convorbirile oficiale cu șe
ful statului-gazdă, Anwar Sa
dat. Principalele puncte de re
ferință ale acestor convorbiri 
— scrie ziarul „Al Ahram" — 
reluat de agenția M.E.N. — 
sînt problemele privind „con
junctura arabă actuală, adopta
rea unei poziții arabe comune, 
în cursul viitoarei etape a con
ferinței de la Geneva pentru 
pace în Orientul Apropiat", 
precum și raporturile dintre 
guvernul iordanian și Organi
zația pentru Eliberarea Pales
tinei.

In cursul convorbirilor avu
te cu suveranul hașemit — a- 
rată agenția — președintele

Laos Ceremonia de învestitură a Guvernului Provizoriu 
de Uniune Națională și a Consiliului Politic 

de Coaliție Națională
LUANG PRABANG 5 (A-

gerpres),— După cum infor
mează agenția Kaosan Pathet 
Lao, regele Sri Savang Vat- 
thana al Laosului a semnat, 
vineri, decretul de învestitură 
a Guvernului Provizoriu de 
Uniune Națională și a Consi
liului Politic de Coaliție Na
țională, constituite în baza A- 
cordului privind restabilirea 
păcii și realizarea înțelegerii 
naționale în Laos, din 21 fe
bruarie 1973.

Raportul atrage atenția a- 
supra eforturilor depuse de 
țările în curs de dezvoltare 
pentru extinderea și îmbu
nătățirea serviciilor de sănă
tate publică, în. condițiile ac
tualei expansiuni demografice. 
Trecînd în revistă diversele 
acțiuni întreprinse de O.M.S., 
raportul subliniază reușita în
registrată de programul mon
dial pentru eradicarea vario
lei și progresele obținute în 
lupta împotriva paludismului. 
care se cer continuate. dat 
fiind că această maladie mai 
seceră încă, anual, peste 1 mi
lion de vieți omenești.

Raportul se pronunță pen
tru sporirea eforturilor tin- 
zînd la înlăturarea obstacole
lor de ordin economic și soci
al, care îngreunează combate
rea maladiilor, a malnutrîției 
în țările tropicale și subtropi
cale, precum și pentru inten
sificarea cercetărilor în dome
niul bolilor cardiovasculare, 
a cancerului și a tulburărilor 
mentale.

misiune directă de la 
Bacău.

18,15 Familia — Anul mon
dial al populației.

18.45 Studioul de poezie. 
Din suflet poți cînta 
de țară. Spectacol li
terar muzical-coregra- 
fie.

19,20 1001 de seri. Bugs 
Bunny și prietenii săi

19,30 Telejurnal.
20,00 Cîntecul săptămimi 

Prieteni.
20,05 Teleenciclopedia.
20.45 Publicitate.
20.50 Film serial. Columbo: 

„Gloanțe și flori"
22,00 Trurli — Seară cu glu

mele și melodiile lui 
Vasile Vasilache.

22.50 Telejurnal. Sport.

blică. precum și analizării o- 
biectivelor imediate și de 
perspectivă, în contextul poli
tic anual, care stau în fața tu
turor militanților pentru pa
ce. bună înțelegere și respect 
între state, din Europa.

In cadrul lucrărilor din pri
ma zi a întâlnirii au luat cu- 
vîntul participanți din nu
meroase țări.

Din partea delegației româ
ne a vorbit prof. univ. Jean 
Livescu. președintele Comisiei 
naționale a Republicii Socia
liste România pentru UNESCO, 
șeful delegației.

APROPIAT

Sadat a reafirmat că „dezan
gajarea forțelor pe frontul e- 
giptean nu- reprezintă decît un 
prim pas pe calea aplicării re
zoluțiilor Consiliului de Secu
ritate al O.N.U.. ce preconizea
ză retragerea trupelor israeli- 
ene din teritoriile arabe ocu
pate". Președintele Sadat a 
reafirmat, de asemenea, inten
ția categorică a Egiptului de a 
nu participa la conferința de 
la Geneva decît în cazul în ca
re la lucrările acesteia vor lua 
parte Siria, Iordania și repre
zentanți ai poporului palesti
nian.

La rîndul său, regele Hus
sein a prezentat punctul de ve
dere al țării sale în legătură 
cu situația din Orientul Apro
piat, precum și cu eforturile 
depuse, în prezent, pentru so
luționarea ei politică.

Primul ministru al noului 
guvern esțe prințul Suvanna 
Fuma. iar. președintele Consi
liului Politic de Coaliție Na
țională — prințul Sufanuvong, 
președintele C.C. al Frontului 
Patriotic .Laoțian., In compo
nența guvernului ' intră, con
form principiului parității, re
prezentanți ai forțelor ’ patrio
tice. și ai fostului, guvern, de 
la Vientiane, care a demisio
nat cu puțin timp înainte. In 
noul guvern,. funcția de vice- 
premier și ministru al aface
rilor externe este deținută de 
Fumi Vongvicit, secretarul 
general al C.C. al Frontului

Dezastrul provocat io S.U.A. 
de un

WASHINGTON 5 (Ager
pres). — puternicul uragan, 
abătut miercuri noaptea asu
pra a 11 state din sudul și 
vestul mijlociu al Statelor U- 
nite și regipnii canadiene On
tario, a cauzat moartea a pes
te 350 de persoane și rănirea 
cîtorva mii. fără să Se cunoas
că cu exactitate numărul re
al al victimelor. Se apreciază 
că daunele materiale se ridică 
în mod cert, la peste 500 de 
milioane dolari, înregistrîn- 
du-se astfel cel mai mare de
zastru provocat în S.U.A. de 
un uragan, începînd din anul 
1923.

Guvernatorul statului Ala
bama, George Wallace, a a- 
preciat, după vizitarea regiu
nilor lovite de furtună și ploi 
torențiale, că locuitorii aces
tora „trăiesc cele mai tragice 
momente din istoria statului".

LOTO
La tragerea Loto din 5 a- 

prilie 1974, au fost extrase 
următoarele numere:

Extragerea I:
27. 49, 66, 73, 41, 20. 6, 19, 63

Extragerea a.II-a:
82, 5, 2, 32, 4, 83. 12. 62, 65

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri:

Maximele: Petroșani 14
grade; Paring 4 grade.

Minimele: Petroșani —4 
grade; Paring —4 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE: Vreme fru
moasă cu cer mai mult se
nin noaptea și în prima ju
mătate a zilei. Vint slab pî
nă la potrivit din sud.

Lucrările Conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa

GENEVA 5 (Agerpres). — 
In contextul accelerării mun
cii de redactare în toate or
ganele de lucru, participanții 
la Conferința pentru securi
tate și cooperare în Europa 
au intensificat eforturile de 
evidențiere a elementelor ca
re pot contribui la realizarea 
unei destinderi militare pe 
continent. Astfel, alături de 
notificarea marilor manevre 
și mișcări militare și schimbul 
de observatori la manevre, 

s-a examinat posibilitatea ex
tinderii măsurilor de creștere 
a încrederii și întărire a securi
tății prin prevederea abținerii 
de la . amplasarea de ar
me nucleare pe teritoriul al
tor state, evitarea acțiunilor 
care ar putea duce la tensiu
ne, organizarea de schimburi 
de delegații militare, publi-

încheierea sesiunii Consiliului ministerial 
al Organizației Unității Africane

KAMPALA 5 (Agerpres). — 
A 22-a sesiune a Consiliului 
ministerial al Organizației U- 
nității Aricane (O.U.A.), care 
s-a ținut la Kampala, și-a 
încheiat lucrările. In ca
drul sesiunii, a fost a- 
doptat bugetul O.U.A. pe pe
rioada 1974 — 1975 și un pro
gram de ajutor pentru Repu
blica Guineea-Bissau, care, 
recent, a devenit cel de-al 42- 
lea membru al organizației.

După adoptarea bugetului, 
dezbaterile au fost dominate

Patriotic. Laoțian, iar cea de 
ministru a] apărării și al foști
lor combatanți — de Sisouk 
Na Champassak (fost membru 
în guvernul de la Vientiane).

La încheierea ceremoniei de 
învestitură, prințul Suvanna 
Fuma și prințul Sufanuvong 
au semnat, un comunicat, în 
care anunță crearea celor do
uă organisme. „Guvernul pro
vizoriu de Uniune Națională 
— relevă comunicatul — își 
va îndeplini cît mai bine mi
siunea de a realiza efectiv și 
de a menține strict încetarea 
focului, de a păstra 0 pace, du
rabilă".

uragan
„Distrugerile sînt de necre

zut" — a declarat vicepre
ședintele S.U.A.. ’ Gerald Ford, 
în cursul vizitei întreprinse în 
Statele • afectate. Orașe. întregi 
au fost aproape complet distru- 
se, iar în locul caselor au apărut 
simple grăme'zi de’dărîmături 
nefolosibile, anunță agențiile 
de presă. Echipele de-prim a- 
jutor' și gărzile naționale s-au 
deplasat imediat ,1a fața locu
lui. căutînd 1 victimele' și' în
cercând să protejeze clădirile 
care au mai putut rămîne în 
picioare... ’ ■

Președintele Nixon, a de
clarat cinci state — Kentucky. 
Ohio, Tennessee, indiana și 
Alabama — regiuni de de - 
zastru federal.

Decanul de vîrstăal grecilor 
este bătrinul Nicolaos Askou- 
kerakis, care locuiește la A- 
ghios Nicolaos, în Insula Cre
ta. Potrivit actului său de 
naștere, descoperit recent în 
registrul parohial al localită
ții, Askoukerakis s-a născut 
la... 7 iulie 1831, avind deci 
în prezent venerabila vîrstă 
de 143 ani. Ziarele grecești 
care relatează acest record 
de longevitate precizează că 
bătrlnul se bucură de o stare 
fizică și mintală excelente.

★

O colecție de picturi apdrți- 
nlnd unor renumit! impresia- 
niști francezi din secolele al 
19-lea și al 20-lea, considera
tă a fi cea mai bogată și 
mai importantă pusă în vîn- 
zare în ultimii 16. ani, a fost 
scoasă Ia licitație în celebra 
sală londoneză specializată 
„Setheby's" și adjudecată 

carea de date privind bugete
le militare.

De asemenea, s-a discutat 
stabilirea unor considerente 
de care să se țină seama în 
negocierile asupra slăbirii 
cursei înarmărilor și a dezar
mării : legătura dintre aspec
tele . politice și cele militare 
ale securității, precum si. între 
securitatea europeană si secu
ritatea în lume, nediminua- 
rea securității nici unui stat. 
S-a conturat un anumit acord, 
spre a'se prevedea ca statele 
participante să fscă tot ce de
pinde de ele nentnu negocie
rea în continuare ’a unor mă
suri îndreptate spre încetarea 
cursei înarmărilor și dezar
mare. sub un control interna
țional strict și efectiv.

Prezentînd poziția țării noâs- 

de definirea unei poziții co
mune a țărilor membre ale or
ganizației față de problema 
materiilor prime și dezvoltării 
care urmează să constituie 
tema sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U.. 
convocată din inițiativa Al
geriei.

Au fost discutate și alte 
probleme internaționale inte- 
resînd țările în curs de dez
voltare. în rîndul cărora se 
numără toate statele membre

Miting al prieteniei 
algero=vietnameze

ALGER 5 — Coresponden
tul Agerpres, Mircea S. lo- 
nesdu. transmite: încheierea 
vizitei în Algeria a primului 
ministru al guvernului R.D 
Vietnam. Fam . Van Dong, a 
fost marcată printr-un miting 
al prieteniei algero-vietname- 
ze.

In cuvîntările rostite cu a- 
cest prilej, șeful statului al-

întrunirea liderilor princioalelor 
partide și grupări de stingă 

indiene
DELHI 5 — Corespondentul 

Agerpres, Ion puținelu, trans
mite': ' Liderii principalelor 
partide și grupări de stingă 
indiene. • întruniți, joi și vi
neri; la' Delhi intr-o ședință 
comună de lucru pentru exa
minarea situației economice 
și politice din țară, au căzut 
de acord asupra organizării

Campania electorală din 
Republica Dominicană a intrat 

în faza finală
SĂNȚO DOMINGO' 5 (A-

gerpres). Campania electorală 
desfășurată în Republica Do- 

. mînicană' a intrat în. faza . fi
nală. la expirarea termenului 
limită, irrlpus principalelor 
partide politice angajate în 
cursa pentru funcția supremă 
în stat, pentru a-și anunța 
candidaturile oficiale, in pers
pectiva scrutinului de la 16 
mai.

Pe listele Juntei Centrale e- 

Faptul divers pe glob
pentru suma de 4,75 milioane 
de dolari.

Unele dintre tablourile pu
se în vînzare au depășit re
cordurile de încasări din ca
tegoria lor. Printre acestea 
s-a aflat. o -pînză a lui Tou
louse — Lautrec, intitulată 
„La Circul Medrano", achizi
ționată pentru suma de 
483 000 dolari, „Inmorrhînta- 
rea lui Cristos", tablou apar- 
finind romanticului francez 
din secolul al 19-lea Dela- 

.croix, a fost .vîndut la suma 
de. 149 500 dolari. Recordul 
obținut pentru1 o acuarelă a 
fost doborît de creația fui 
Honore Daumier „înaintea 
ascultării", adjudecată pentru 
138000 de dolari.

•ir

Politia panameză a con
fiscat 2,3 tone marijua
na, arestînd, totodată, 
doi membri ai unei refele in
ternaționale de traficanti de 

tre. reprezentantul român. 
Romulus Neagu, a argumentat 
necesitatea examinării. într- 
un for general european, cu 
participarea tuturor statelor 
ce iau parte la conferință, a 
întregii problematici a dez
angajării militare și dezar
mării în Europa. In arest 
sens, a spus vorbitorul, s-ar 
putea elabora un program 
complex și corespunzător de 
măsuri, atît pe întregul con
tinent, cît și în diferite zone 
ale sale., Desigur, a continuat 
el. pe prim plan ar trebui să 
să se situeze interzicerea ar
melor nucleare Și a tuturor 
celorlalte arme de distrugere 
în masă, reducere și. în ulti
mă instanță, eliminarea lor 
totală din arsenalele milita
re.

ale O.U.A. Printre altele, par
ticipanții s-au pronunțat pen
tru soluționarea crizei din 
Orientul Mijlociu prin retra
gerea trupelor israeliene de 
pe toate teritoriile arabe ocu
pate și restabilirea drepturilor 
legitime ale poporului pales
tinian și și-au exprimat în
grijorarea în legătură cu in
tenția S.U.A. și Marii Brita
nii de a extinde baza lor mi
litară din Insula Diego Garcia, 
situată în Oceanul Indian.

gerian, Houari Boumediene. și 
Fam Van Dong au reliefat 
dezvoltarea prieteniei dintre 
cele două popoare, succesele 
pe care Ie obțin, în condițiile 
lor specifice, în diferite do
menii de activitate, contribu
ția activă a Algeriei și R.D. 
Vietnam la lupta popoarelor 
pentru pace, independență, 
democrație și progres social.

unei largi mișcări de masă 
pentru apărarea cuceririlor 
democratice și ameliorarea 
condițiilor de viață ale popu
lației. Ampla mișcare va fi 
realizată pe baza unui pro
gram comun de acțiune avînd 
ca obiective imediate lupta 
împotriva spiralei prețurilor 
și creșterii șomajului.

lectorale au fost înscrise nu
mele a cinci candidați la func
ția de șef al statului. Preșe
dintele în exercițiu al țării, 
Joaquin Balaguer, și-a făcut 
cunoscută intenția de a parti
cipa la noua competiție elec
torală pentru al treilea man
dat consecutiv, ca reprezen
tant al Partidului Reformist, 
de guvernămînt, și al Mișcă
rii Naționale a Tineretului.

droguri. După cum au decla
rat la interogatoriu, cei doi 
infractori intenționau să in
troducă această cantitate de 
narcotice în Statele Unite.

★

Mierea poate avea un gust 
foarte bun, dar valoarea sa 
nutritivă este nulă — afirmă 
un specialist britanic, profe
sorul John Yudkin. „Această 
așa-zisă hrană miraculoasă es
te complet lipsită de calorii, 
nu te hrănește, practic, de 
loc" — a declarat el.

Dacă mierea este nehrăni
toare, zahărul stă și mai rău 
din punct de vedere dietetic. 
„Cei din industria zahărului 
pot, pe bună dreptate, să a- 
firme că produsul lor este cel 
mai sărac în calorii. De altfel, 
a spus profesorul Yudkin, eu 
le-am sugerat să menționeze 
pe eticheta acestui produs : 
garantăm lipsa oricărei urme 
de valoare nutritivă".

Fără comentarii...

Redacția și administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr, 90, telefon; 11662. Tiparul - întreprinderea poligrafică Hunedoara - Subunitateo Petroșani 40 396


