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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE UNIȚI-VA 1 PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU A PRIIT 
PE SENATORUL AMERICAN EDWARD KENNEDY

l!R

In prezența președintelui Nicolae Ceaușescu,
in Capitală a avut loc

ȘEDINȚA INAUGURALĂ A SESIUNII DE PRIMA VARĂ
A UNIUNII INTERPARLAMENTARE

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
marți la amiază, pe senatorul 
democrat american Edward 
Kennedy, care face o vizită 
în țara noastră.

Senatorul Edward Kennedy 
și-a exprimat satisfacția de a 
se reîntîlni cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, de a con
tinua discuțiile rodnice avute 
cu prilejul vizitei șefului sta
tului român în S.U.A.

In cursul întrevederii au 
fost abordate probleme ale re
lațiilor dintre România și 
S.U.A.. constatîndu-se cu sa
tisfacție' evoluția lor pozitivă 
îndeosebi în ultimii ani. S-a 
exprimat dorința reciprocă

de a acționa în continuare 
pentru dezvoltarea colaborării 
și înțelegerii dintre cele două 
state, pentru apropierea și 
prietenia dintre popoarele 
român și american. în acest 
context a fost relevat rolul 
pe care. îl au în promovarea 
acestor relații contactele di
recte între oamenii politici, 
precum și între reprezentanți 
ai cercurilor economice, ai 
vieții culturale și științifice 
din cele două țări.

A avut loc. de asemenea, 
un schimb de vederi asupra 
unui cerc larg de probleme 
ale vieții internaționale. în 
acest cadru s-a subliniat cu 
satisfacție îmbunătățirea cli
matului politic în lume și s-a 
relevat necesitatea consolidă

rii cursului spre destindere, 
prin promovarea unor relații 
noi între state, bazate pe e- 
chitate și deplina egalitate în 
drepturi, care să corespundă 
aspirațiilor legitime de pace, 
progres și bunăstare ale tu
turor națiunilor lumii.

în aceeași zi, tovarășa Elena 
Ceaușescu a avut o întreve
dere prietenească cu soția se
natorului american, doamna 
Joan Kennedy.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu^ au reținut apoi la 
un dejun pe senatorul Edward 
Kennedy și soția sa, Joan 
Kennedy.

Convorbirile și dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească.

30 de ani de la făurirea Frontului Unic Muncitoresc
Adunarea festivă din București

Cu prilejul împlinirii a 30 
de ani de la făurirea Frontu
lui Unic Muncitoresc, marți 
după-amiază a avut loc în 
Capitală o adunare festivă or
ganizată de. Comitetul munici
pal București al P.C.R. Au 
participat numeroși oameni 
ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile bucureștene, 
vechi militanțî ai partidului 
și ai mișcării muncitorești 
din România, reprezentanți ai

unor instituții centrale și or
ganizații obștești, oameni de 
știință, cultură și artă, stu- 
denți. militari.

In prezidiul adunării festi
ve au luat loc tovarășii: Ște
fan Voitec, Constantin Pîrvu- 
lescu. Constanța Crăciun, Ion 
Traian Ștefănescu, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., minis
tru pentru problemele tinere
tului, Vasile Bîgu, Vasile Io-

nescu. Stela Moghioroș, Pa- 
nait Bogătoiu și Nicolae Cio- 
roiu.

Adunarea festivă a fost des
chisă de tovarășul Nicolae 
Matei, secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.

Despre semnificația eveni
mentului a vorbit tovarășul 
Ion Popescu-Puțuri, membru 
al C.C. al P.C.R.. directorul 
Institutului de științe istorice 
și social-politice de pe lîngă 
C.C. al P.C.R.

In prezenta președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUSESCU, 
marți, 16 aprilie, Ia Palatul 
Marii Adunări Naționale a 
avut Ioc ședinfa inaugurală 
a sesiunii de primăvară a U- 
niunii Interparlamentare.

La ceremonia deschiderii 
au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș, Gheorghe Cioară, 
Emil Drăgănescu, Manea 
Mănescu, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu, Gheorghe 
Radulescu, Stefan Voitec, 
Cornel Burtică, Mihai Da- 
lea, Ștefan Andrei.

De asemenea, au fost pre
zent! vicepreședinți ai Ma
rii Adunări Naționale, secre
tarul Consiliului de Stat, mi
nistrul afacerilor externe, 
membri ai Consiliului de 
Stat, președinți ai comisiilor 
permanente ale Marii Adu
nări Naționale, reprezentanți 
ai vieții publice din Româ
nia.

Erau de fată șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați 
la București.

Sosind la Palatul Marii A- 
dunări Naționale, președin
tele Republicii a fost salutat 
cu cordialitate de președin
tele ad-interim al Consiliu
lui Interparlamentar, G. S. 
Dhillon (India) Și vicepre
ședintele E. J. Derwinshi 
(S.U.A.), de secretarul gene
ral al Uniunii Interparlamen
tare, P. C. Terenzio; precum 
și de alte personalități poli
tice care au adus președin
telui României un cald oma
giu. A urmat o scurtă con
versație caracterizată de 
convingerea exprimată de 
președintele Nicolae 
Ceaușescu in succesul misi
unii de pace și largă coope
rare pe care Uniunea Inter
parlamentară și-a asumat-o', 
în contribuția pozitivă aș
teptată din partea sesiunii 
de la București. Cei prezenți 
au exprimat sentimente de 
gratitudine pentru aprecieri
le și cuvintele încurajatoare 
rostite de șeful statului 
român, mulțumiri pentru 
ospitalitatea oferită de 
România lucrărilor sesiunii 
din această primăvară.

Ora 10. Cei aproape 400 
de parlamentari din 62 de 
țări au salutat cu vii aplau
ze sosirea în aula Marii A- 
dunări Naționale a Președin
telui României.

Ședința inaugurală s-a 
deschis prin intonarea Imnu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România.

Tovarășul Corneliu Mănes
cu, președintele Grupului 
român din Uniunea Inter
parlamentară, a mulțumit 
președintelui Ceaușescu pen
tru cinstea de a fi onorat 
cu prezenta sa inaugurarea 
lucrărilor sesiunii și a adre
sat tuturor participantilor 
salutul deputafilor români.

In continuare, a luat cu
vântul tovarășul Miron Con- 
stantinescu, președintele Ma
rii Adunări Naționale^

Secretarul general al U- 
niunii Interparlamentare, 
Pio Carlo Terenzio, a trans
mis mesajul adresat de se
cretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, reuniunii de 
la București.

Insolit de aplauzele între
gii asistente, a urcat la tri
bună președintele României, 
NICOLAE CEAUSESCU.

In numele parlamentarilor 
prezenți la sesiune, președin
tele Grupului român a expri
mat mulțumiri președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru 
înalta apreciere dată activi
tății Uniunii Interparlamen
tare. „Ideile generoase cu
prinse în cuvîntarea setului 
statului român oferă lucră
rilor sesiunii noastre cele 
mai fericite auspicii. Ele vor 
anima — sînt convins — dez
baterile și hotăririle care 
vor fi adoptate".

A luat apoi cuvîntul Gur- 
dial Singh Dhillon, președin
tele ad-interim al Consiliului 
Interparlamentar.

Cu aceasta, s-a trecut Ia 
lucrările pe comisii, consa
crate studierii: problemelor 
politice, ale securității in
ternaționale și dezarmării; 
problemelor parlamentare, 
juridice și ale drepturilor o- 
mului; problemelor economi
ce și sociale; problemelor 
privind educația, știința și 
cultura; problemelor pri
vind teritoriile autonome și 
problemelor etnice.

Cuvîntarea președintelui 
Republicii Socialiste România, 

tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

Doamnelor și domnilor,
Onorată asistență.
Stimați tovarăși.

Doresc să încep prin a vă 
adresa un salut cordial dum
neavoastră, pârtiei panțiilor la 
lucrările sesiunii de primăva
ră a Uniunii Interparlamenta
re. personalități marcante a- 
le vieții politice din peste 60 
de țări ale lumii, și să-mi ex
prim satisfacția că România 
găzduiește această importan
tă reuniune internațională. 
Fără îndoială că lucrările se
siunii, care abordează proble
me majore ale situației politi
ce internaționale actuale, vor 
contribui la mai buna cunoaș
tere reciprocă, la dezvoltarea 
contactelor și a relațiilor dintre 
parlamente, dintre factorii po
litici ai țărilor participante, 
la progresul eforturilor ge
nerale pentru instaurarea pe 
planeta noastră a unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Reuniunea dumneavoastră 
își propune să dezbată proble
me de importanță capitală 
pentru așezarea relațiilor din
tre state pe baze noi, pentru 
lichidarea vechii politici de 
dominație și dictat, de a- 
mesțec în treburile interne a- 
le altor state, a colonialismu
lui și neocolonialismului, pen
tru impulsionarea luptei de 
eliberare națională a popoare

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe membrii Comitetului 

Executiv al Uniunii Interparlamentare
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, 
marți, pe G. S. Dhillon, pre
ședintele ad-interim al Consi
liului Interparlamentar și Co
mitetului Executiv al Uniunii 
Interparlamentare, E. J. Der- 
winski. vicepreședinte al Co
mitetului Executiv, P. C. Te
renzio, secretar general al U- 
niunii Interparlamentare, și 
pe membrii Comitetului Exe
cutiv al Uniunii — J. A. En
gland (Australia), E. Cuve- 
lier (Belgia). R. Said 
(R. A. Egipt), W. Ho
fer (Elveția), G. Vedovato 
(Italia), K. Fukunaga (Japo
nia). A. Carrillo (Mexic), A. P. 
Șitikov (U.R.S.S.).

La întrevedere au participat 
Emil Bodnaraș și Ștefan Voi
tec, vicepreședinți ai Consiliu
lui de Stat. Manea Mănescu, 
prim-ministru al guvernului, 
Miron Constantinescu, pre
ședintele Marii Adunări Nați
onale. George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, Cor
neliu Mănesm, membru al 
Comitetului Executiv al Uniu

Recepție oferită de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elenă Ceaușescu

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovară
șa Elena Ceaușescu, au oferit, 
marți seara, o recepție în o- 
noarea ■ participanților la sesi
unea de primăvară a Uniunii 
Interparlamentare.

Au fost prezenți tovarășii 
Emil Bodnaraș, Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Cioară, Flo
rian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Ma
nea Mănescu, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu, Gheorghe 

lor și respectarea dreptului 
sacru al fiecărei națiuni de 
a-și hotărî singură destinele. 
Abordârea unui asemenea 
larg cerc de probleme de că
tre acest important for poli
tic internațional va putea ne
îndoios aduce o contribuție 
prețioasă Ia unirea eforturilor 
popoarelor, ale forțelor înain
tate de pretutindeni în vede
rea afirmării în lume a unei 
politici noi, de egalitate și res
pect reciproc între națiuni, 
de pace și colaborare între 
state.

O importanță deosebită are 
faptul că sesiunea reunește 
parlamentari din țări cu o- 
rînduiri sociale diferite, re- 
prezentînd opinia publică de 
pretutindeni, năzuințele tutu
ror popoarelor de a pune cu 
hotărîre capăt vechii politici, 
de a inaugura o eră nouă a 
relațiilor interstatale, bazate 
pe principii de egalitate și 
democrație. Subliniez în mod 
deosebit aceasta pornind de 
la faptul că în condițiile de 
astăzi opinia publică și re
prezentanții ei, masele largi 
populare din toate țările joa
că un rol tot mai mare în de
terminarea evoluției politice 
mondiale, în promovarea pă
cii și colaborării. Tocmai ca 
rezultat al intensificării acti
vității politice în viața inter
națională a maselor populare, 

nii Interparlamentar”, pre
ședintele grupului român din 
Uniunea Interparlamentară.

Intreținîndu-se cordial cu 
reprezentanții conducerii Uni
unii Interparlamentare, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, a 
relevat rolul important pe 
care uniunea, parlamentele 
și parlamentarii pot și trebuie 
să-l joace în înfăptuirea unei 
politici noi, în statornicirea 
în relațiile interstatale a prin
cipiilor dreptului internațio
nal, în edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte, o lu
me a păcii, înțelegerii și co
operării. în acest sens, s-a sub
liniat cu satisfacție că pe a- 
genda sesiunii de primăvară 
a Uniunii Interparlamentare 
sînt înscrise probleme de larg 
interes. Dialogul dintre șeful 
statului român și membrii 
Comitetului Executiv al Uniu
nii Interparlamentare a relie
fat faptul că evoluția vieții 
internaționale pune în eviden 
ță noi elemente pozitive în a- 
ceastă direcție, că tot mai 
multe țări își aduc contribuția

Rădulescu, Eeonte Răutu. 
Gheorghe Stoica, Ilie Verdeț, 
Ștefan Voitec, Cornel Burtică. 
Miron Constantinescu, Mihai 
Dalea, Mihai Gere, Ion Io- 
niță, Ion Pățan. Ștefan Andrei, 
precum și vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale, 
membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, membri ai 
conducerii Grupului român 
din Uniunea Interparlamenta
ră. deputați. alte personalități 
ale vieții noastre politice.

De asemenea, erau de față 
șefi ai misiunilor diplomatice 

a afirmării tot mai puternice 
a voinței popoarelor de a se 
dezvolta liber și nestînjenit, 
în lumea de astăzi s-au pro
dus și se produc profunde 
transformări revoluționare, 
sociale și naționale, mari mu
tații în raportul de forțe mon
dial, au loc o serie de proce
se pozitive în direcția destin
derii și colaborării.

O expresie elocventă a a- 
cestor tendințe noi o constitu
ie faptul că în ultimii ani au 
fost soluționate un șir de pro
bleme ce afectau în mod grav 
pacea și securitatea planetei, 
s-au intensificat contactele și 
tratativele dintre state, s-a 
amplificat colaborarea între 
națiuni. O semnificație deose
bită are, în acest sens, de a- 
semenea. trecerea la înfăptu
irea dezideratului securității 
europene, realizarea de pași 
concreți în direcția normaliză
rii raporturilor dintre statele 
continentului nostru, începe
rea și desfășurarea conferin
ței general-europene.

In același timp însă, trebuie 
să constatăm că în lume mai 
sînt forțe politice interesate să 
perpetueze vechea politică de 
inegalitate, dominație și dic
tat, de agresiune și război, să 
frîneze și să tragă înapoi pro
cesul destinderii și păcii, al 
înțelegerii și colaborării din
tre toate popoarele. Aceasta

Ia rezolvarea problemelor ce 
confruntă omenirea.

în cadrul convorbirii, au 
fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte privind materi
ile prime — problemă aflată 
în prezent în dezbaterea se
siunii extraordinare a Adună
rii Generale a O.N.U. — «ubli- 
niindu-se, în context, contri
buția pe care trebuie să și-o 
aducă Uniunea Interparlamen
tară și în acest domeniu. In 
deplin consens, s-a relevat 
necesitatea așezării relațiilor 
economice pe baze noi, echi
tabile, exprimîndu-se convin
gerea că actuala sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. 
va oferi cadrul adecvat pen
tru ca toate țările — mici, 
mijlocii și mari — să parti
cipe la găsirea, în comun a 
soluțiilor pe care le reclamă 
rezolvarea problemei materi
ilor prime în interesul progre
sului economic și social al tu
turor popoarelor.

Întîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

acreditați la București, pre
cum și corespondenți ai presei 
străine.

La intrarea în sala de re
cepție a șefului statului român, 
a fost intonat Imnul Republi
cii Socialiste România.

In timpul recepției, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
întreținut, într-o atmosferă de 
caldă cordialitate, cu membrii 
Consiliului Interparlamentar 
și Comitetului Executiv al Uni
unii Interparlamentare, cu 
parlamentari din diferite țări.

(Agerpres) 

face necesară continuarea cu 
și mai mare fermitate și con
secvență a eforturilor depuse 
de forțele democratice, de 
toate popoarele împotriva în
cercărilor de reeditare a spi
ritului „războiului rece", pen
tru normalizarea întregului 
climat internațional.

Pornind de la aceste consi
derente, Republica Socialistă 
România desfășoară o largă 
activitate internațională, acți
onează din toate puterile pen
tru accelerarea proceselor po
zitive care au loc pe arena 
mondială, pentru promovarea 
noilor principii de relații, 
dintre state, pentru triumful 
colaborării șj prieteniei între 
ioâfe popoarele lumii. Ca țară 
socialistă, România dezvoltă 
continuu relații de prietenie 
alianță și colaborare cu toate 
statele care edifică noua orîn- 
duire socială. Totodată, am
plificăm permanent colabora
rea cu popoarele care pășesc 
pe călea dezvoltării economi- 
co-sociale independente, pro
movăm raporturi tot mai 
largi cu toate țările lumii, fă
ră deosebire de orînduire so
cială. In cadrul contactelor 
frecvente pe care le avem cu 
conducătorii și reprezentanții 
unui număr mare de state, mi
lităm activ pentru soluționa-

(Continuare în pag. a 3-a)

Un moment de lucru care face parte din activitatea tuturor constructorilor: consultarea planului de sistemati
zare. In clișeul nostru, maiștrii constructori Constantin Albu, Victor Voicu și Gheorghe Anghel intr-o obișnuită discu
ție de lucru. Foto: Ion LICIU

FRUNTAȘII
DECADEI A DOUA

Din inițiativa comi
tetelor orășenești
U.T.C. s-au organizat 
Ia sfîrșitul săptămînii 
trecute seri distractive 
și baluri ale fruntași
lor dedicate tinerilor 
care au obținut cele 
mai bune rezultate în 
producție în cea de-a 
doua decadă a lunii a- 
prilie.

In cadrul acestor ac
țiuni cultural-distracti- 
ve au fost expuse con
ferințe pe tema: „Cul

tul muncii — obiectiv 
prioritar în educarea 
tineretului", s-au or
ganizat concursuri, jo
curi distractive și au 
fost adresate felicitări 
tinerilor fruntași în 
muncă.

O EXCURSIE 
PIONIEREASCA 

IN PARING

Profitînd de zile! 
vacanței, un grup de 
40 pionieri din comu
na Aninoasa, sub con
ducerea comandantei 
Magdalena Farago și 
a profesoarei Aurelia 
Filip va face astăzi și 
mîine o excursie de o- 
rientare turistică în 
Paring. Cu acest prilej 
mulți dintre partici
pants la excursie vor

în întîmpinarea Zilei de 1 Mai
Productivități sporite 

în abataje
ORGANIZARE, RĂSPUNDERE, ANGAJARE. Pe a- 

ceste coordonate se înscrie, zi de zi, activitatea desfă
șurată în abatajele și galeriile minei Vulcan. în subte
ran și la suprafață, în ateliere — la toate locurile de 
muncă ale acestui colectiv, inițiatorul și animatorul în
trecerii socialiste pentru sporirea continuă a producției 
de cărbune. în acest context, desigur, mobilizarea mi
nerilor, hărnicia și priceperea lor au un cuvînt greu 
de spus. Consecința acestei mobilizări este ilustrată prin 
rezultatele obținute de brigăzi. Iată, drept exemplu, cî- 
teva cifre privind realizarea productivității muncii în 
abataje, cel mai sintetic indicator de plan : Vespasian 
Cătană (sectorul I) raportează în această lună o pro
ductivitate medie de peste 10 tone pe post. Petru Albu 
(sectorul II) a înscris pe graficul întrecerii cifra de 9.5 
tone pe post. Constantin Ciobănoiu și Dumitru Milea 
(sectorul IV) au realizat, și ei, peste 9 tone pe post. 
Mihai Dudescu (sectorul I), Alexandru Chiva (sectorul 
V) și Augustin Cucută (sectorul VI) raportează o pro
ductivitate de 10 tone pe post, iar Constantin Niță, de 
la sectorul de investiții, o depășire a planului cu 16 la 
sută. Sînt doar cîteva mărturii ale hărniciei minerilor 
de la această unitate, ale preocupărilor necontenite 
pentru perfecționarea activității, folosirea la maximum 
a timpului de lucru și a dotării tehnice, îmbunătățirea 
tehnologiilor de extracție prin care colectivul contri
buie zi de zi la sporirea producției de cărbune.

Lucrări executate 
înainte de termen

La mina Dîlja, u- 
na din brigăzile 
fruntașe din activi
tatea de pregătire 
condusă de Alexan
dru Keresteș desfă
șoară în ritm susți
nut lucrările ce pre
ced punerea în func
țiune a unor noi aba
taje frontale în ca
drul sectorului II, 
orizontul 400. Termi- 
nînd înainte de ter
menul planificat, să
parea galeriei trans
versale nr. 8, briga

da a atacat o nouă 
lucrare — transver
sala nr. 9 — al cărei 
termen de execuție, 
fixat la 10 zile, va fi, 
de asemenea, redus. 
Executarea unor lu
crări de pregătire de 
calitate și cu viteze 
de avansare sporită 
constituie semnul 
angajării plenare a 
acestei brigăzi în în
trecerea socialistă 
care cuprinde la a- 
ceastă mină tot mai 
multe formații de 
muncă.

face prima plimbare 
cu telescaunul, iar de 
la stația superioară a 
acestuia, dacă vremea 
'a fi frumoasă, vor 
urca cit mai sus spre 

'scurile masivului.

INSTRUIREA 
EDUCATOARELOR

Incepind de astăzi, 
Se desfășoară la creșa 
și grădinița de copii 
din cartierul Aeroport, 
str. Independenței nr. 
12, un curs de instru
ire pentru educatoare
le necalificate de la 
învățămîntul preșco
lar din municipiu

In cadrul acestui 
curs, care durează do
uă zile, se vor expune 
și dezbate probleme 
metodice și de peda

gogie preșcolară, iar 
după-amiaza vor avea 
loc aplicații practice.

IN ATENTIA 
CUMPĂRĂTORILOR

Fabrica de stofe fi
ne „Libertatea" din 
Sibiu continuă desfa
cerea produselor sale 
de bună calitate în 
chioșcul situat în pia
ța halelor din Petro
șani. Aici se pot cum
păra metraje și cupoa
ne (stofe) cu prețuri 
reduse și cu plata în 
rate. Programul zilnic 
între orele 9-17, iar 
duminica între 8-12.

Demaraj bun 
într-un nou 

frontal
Prima jumătate a lunii 

aprilie a fost încheiată, de 
colectivul sectorului III al 
minei Uricani, cu un im
portant succes: extragerea 
peste prevederi a unei can
tități de 700 tone de cărbu
ne. La acest succes, o con
tribuție importantă a a- 
dus-o brigada condusă de 
Gheorghe Scorpie, care ob- 
V e rezultate dintre cele 
mai bune în noul abataj 
frontal pus în funcție în 
stratul 15. panoul 1, blocul 
V/3.

Gheorghe Scorpie, Mihai 
Vitan, Laurențiu Kelemen, 
Nicolae Istrate și ceilalți 
componenți ai acestui co
lectiv mineresc fruntaș, s-au 
angajat ca în cinstea zilei 
de 1 Mai să extragă peste 
plan o cantitate de 1 500 to
ne de cărbune.

Pregătirile — 
în ritmul abatajelor
Depășirii de pină în prezent a sarcinilor 

lunare, de către colectivul sectorului U 
al minei Aninoasa, cu peste 600 de tone, 
îi este asociată o activitate rodnică și în 
ceea ce privește pregătirea viitoarelor ca
pacități de producție. Acest fapt este 
ilustrat convingător de îndeplinirea inte
grală a prevederilor de plan la lucrările 
de pregătire în perioada care a trecut de 
la începutul anului, și chiar depășirea 
acestor prevederi cu 75 metri de galerie.

în cadrul sectorului, cele mai bune re
zultate le înregistrează brigada condusă 
de Ion Hoțea, care lucrînd la săparea 
galeriei din stratul 15. orizontul X — obi
ectiv important în asigurarea capacității 
de producție a sectorului — a executat 
suplimentar față de planul primei jumă
tăți a lunii aprilie, 7 metri de galerie.

Oituz din cartierul A- 
eroport au trăit, in 15 
aprilie a.c., un eveni
ment deosebit. După 
timpul îndelungat (din 
octombrie 1973) au pri
mit ieri, conform pro
gramului, apă caldă 
(Pe care de altfel au 
plătit-o lună de lună). 
Pentru această zi mult 
așteptată, cu toții a- 
duc... mulțumiri celor 
de la microcentrala 
termică de care apar
țin. Cînd cineva vrea, 
se poate, își spun ei în 
gînd, cu multă nostal
gie...

MULȚUMIRI...

Locatarii blocului 4, 
etajul II de pe strada
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în mîna cui
și cum 

predăm 
ștafeta 
destoiniciei 
minerești

fî/ALEA JIULUI această
„vatră a cărbunelui

românesc"
Am dori să începem aceas

tă pagină scrisă pentru voi, 
dragi tineri care doriți să vă 
întemeiati rostul în viată în- 
sușindu-vă o meserie frumoa
să și bine remunerată la una 
din minele de cărbuni, cu cî- 
teva rînduri DESPRE CONDI
ȚIILE DE MUNCA ȘI DE 
VIAȚĂ create în cel mai im
portant bazin carbonifer al 
tării — Valea Jiului. Zonă de 
un pitoresc inegalabil, depre
siunea cuprinsă intre masive
le maiestuoase ale Parîngului, 
Retezatului și Vîlcanului, cu 
așezările întinerite ce se în- 
șiruiesc către confluenta ce
lor două Jiuri, această Vale 
este „vatra cărbunelui româ
nesc".

In vîrstă de peste 100 de 
ani, mineritul industria) al
Văii Jiului a făcut în ultimii 
30 de ani PROGRESE RAPI
DE PE CALEA MECANIZĂ
RII Șl MODERNIZĂRII. O- 
perafiunile cele mai grele din 
subteran au fost mecanizate 
treptat, ușurînd munca mine
rilor, Mecanizarea proceselor 
de extracție a cărbunelui cu
noaște un ritm accelerat. In 
anul trecut, unitățile miniere 
din platforma Văii Jiului, au 
fost dotate cu utilaje în va
loare de 314 milioane lei, iar. 
în anul 1975 valoarea noilor 
utilaje introduse în subteran 
va atinge un nivel dublu fa
tă de anul 1974. Pe baza indi
cațiilor conducerii partidului, 
în prezent se experimentează 
noi tipuri de utilaje de mare 
productivitate din care o 
parte sînt create de construc
torii de utilaj minier din Pe
troșani, în scopul extinderii 
rapide a mecanizării extrac
ției în stratele groase din Va
lea Jiului. Introducerea com
plexelor de mecanizare, ex
tinderea tăierii cu combine
le, folosirea pe scară din ce 
în ce mai largă a susținerii 
mecanizate, modernizarea 
transportului in subteran, ex
perimentarea unor noi tipuri 
de utilaje corespunzătoare 
condițiilor specifice de zăcă- 
mint din Valea Jiului, contu
rează tot mai evident imagi
nea contemporană a minelor 
din bazinul nostru — adevă
rate uzine subpămintene.

Să adăugăm la aceasta, e- 
forturile ce se fac pentru MO-

DERN1ZAREA PROCESELOR 
TEHNOLOGICE, ÎMBUNĂ
TĂȚIREA CONDIȚIILOR DE 
LUCRU Șl CREȘTEREA GRA
DULUI DE SECURITATE MI
NIERĂ- Ca expresie a grijii 
deosebite pentru sănătatea și 
munca minerilor, în cursul a- 
nului 1973 s-au efectuat lu
crări pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă din 
subteran a căror valoare se 
ridică la peste 74 milioane lei.

In contextul preocupărilor 
generale pentru îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și 
de viată ale minerilor din Va
lea Jiului se depun eforturi 
susținute pentru realizarea 
prevederilor de ordin social 
din programul de măsuri în
tocmit in urma vizitei din 
toamna anului 1972 a condu
cerii superioare de partid șt 
de stat în Valea Jiului. In a- 
nii construcției socialiste s-au 
dat în folosință minerilor pes
te 21000 APARTAMENTE 
construite din fondurile sta
tului. Numai în anul 1973 
s-au mutat 
noi peste 
neri, iar 
de tineri 
căminele 
Ca în toate problemele, 
nerii au simfit șl în acest do
meniu, grija deosebită a 
partidului. La indicația dată 
de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul ge
neral al partidului, prevederi
le pe ultimii trei ani ai cin
cinalului actual la construc
ția de locuințe au fost supli
mentate cu 1 000 apartamente, 
ceea ce înseamnă că atît 
anul 1974, 
nerii 'din 
primi cîte 
construite 
tulul.

S-a luat, în același timp, o 
gamă largă de măsuri pentru 
îmbunătățirea confortului la 
căminele pentru nefamiliști 
și a mesei la toate cantinele 
miniere.

Astăzi, cină spunem Valea 
Jiului spunem „vatra cărbu
nelui romanesc", iar cînd spu
nem vatra cărbunelui româ
nesc avem în 
ternic centru 
nier, una din 
ritoare zone 
Socialiste România.

anul
in apartamente 

1 200 familii de mi- 
un însemnat număr 
au primit locuri în 
pentru nefamiliști. 

mi-

în 
cit și în 1975 mi- 
Valea Jiului vor 
1 200 apartamente 
din fondurile sta-

imagine un pu- 
industrial mi
cele mai întlo- 
ale Republicii

Steagul roșu

de perspectivă care
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MECANIZATOR MINER
o meserie

atrage interesul tineretului

Lucruri care
trebuiesc știute

s-au rea-

ca-

i

I

un Ioc o- 
întrecerea

de 
mi- 
in-

din 
Cen-

să 
con- 
, ve- 
Ani-

cores 
Înainte

Instructaj la școlile de 
calificare din cadrul explo
atărilor miniere.

prezent de sute de 
dintre cei mai buni 
toate unitățile Văii 
Aplicarea cu deplin 
a acestei

/post - e- 
lunar, plus 
normei.
se obligă

O pîrghie importantă în reali zarea sarcinilor de creștere a extrac
ției de cărbune în anii următori este recrutarea și pregătirea organizată 
a forței de muncă, în concordanță cu cerințele impuse de noile condi
ții de mecanizare și dezvoltare a minelor.

In spiritul indicațiilor date de conducerea partidului și statului 
Centrala cărbunelui Petroșani, unitățile sale componente din Valea Jiu
lui desfășoară o activitate susținută in domeniul muncii de recrutare s: 
pregătire a cadrelor de mineri. Tinerii dornici să-și inso cască o meserie 
frumoasă pe care să-și clădească viitorul, sînt interesați să afle cît i 
multe lucruri despre industria cărbunelui din Valea Jiului, despre 
vantajele pe care le au cei ce se înrolează în ■ '^ernicul detașament 
minerilor, despre condițiile de anga jare la mină.

Pentru acești tineri publicăm materialele cuprinse în pagina 
față.

în cuvîntarea rostită la adu
narea activului de partid de 
la Petroșani cu prilejul vizi
tei de lucru făcute în Valea 
Jiului în toamna anului 1972, 
secretarul general al partidu
lui, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, spunea : „Va 
trebui ca odată cu mecaniza
rea, cu introducerea tehnicii 
moderne să ne ocupăm și de 
crearea tipului de miner nou, 
care să cunoască tehnica mo
dernă, să știe să o minuiască".

în îndeplinirea acestei sar
cini fundamentale s-au creat 
angajaților de la unitățile 
miniere, tineretului din Valea 
Jiului largi posibilități de ca
lificare în meseria de miner 
și de a parcurge cele mai 
înalte trepte ale învățămîntu- 
lui.

în Valea Jiului funcționea
ză două mari grupuri școlare 
profesionale, un liceu de 
specialitate cu profil minier și 
Institutul de mine în care se 
formează atît cadrele de ingi
neri, cît și de subingineri pen
tru întreaga industrie minieră 
românească. Porțile acestor in
stituții de învățămînt sînt 
largi deschise tuturor tineri
lor dornici să urce cît mai 
sus pe treptele meseriei de 
miner.

In anul 1973. unitățile 
platforma Văii Jiului ale 
tralei cărbunelui Petroșani au 
primit 1 900 tineri muncitori 
calificați, din care 1 300 ab
solvenți ai cursurilor de cali
ficare și 400 ai cursurilor cu 
ucenicie la locul de muncă ; 
în anul școlar 1973/1974. peste 
2 900 elevi urmează cursurile 
de zi ale școlilor profesionale, 
cursurile de ucenicie la lo
cul de muncă, liceului de spe
cialitate minieră, școlilor de 
specializare postliceală și șco
lilor de maiștri.

Centrala cărbunelui Petro
șani se preocupă îndeaproape 
de asigurarea condițiilor ca 
toți minerii să-și însușească 
și să-și îmbogățească neconte
nit cunoștințele profesionale 
pentru a se ridica la nivelul 
dotării tehnice actuale tși în 
perspectivă.

In anul care a trecut, numă
rul absolvenților cursurilor de 
reciclare s-a ridicat la aproa
pe 4 500 din care peste 4 000 
sînt muncitori calificați. Pen
tru anul în curs și anii urmă
tori, programul de perfecțio
nare a pregătirii profesionale 
a fost îmbunătățit, urmărin- 
du-se* creșterea numărului de 
cursanți la formele organizate

prin cursuri cu scoatere 
producție, care s-au dovedit 
mai eficiente, precum și diver
sificarea meseriilor și specia
lităților, acordîndu-se priori
tate minerilor din abatajele 
mecanizate.

Condițiile de la fronturile 
de lucru din subteran impun 
ca minerul să fie un om cu o 
pregătire tehnică profesională 
temeinică, posedînd cunoștințe 
complexe în domeniul exploa
tării, al mecanizării și al or
ganizării producției și să fie 
pătruns în același timp de o 
conștiință socialistă ridicată, 
într-un cuvînt, el trebuie să 
devină un specialist al pro
ducției, un om de bază al so
cietății.

în vederea satisfacerii ce
rințelor producției în condiți
ile extinderii mecanizării, la 
cursurile de calificare și ridi
care a calificării se acordă o 
atenție deosebită însușirii no
țiunilor în domeniul electro
mecanic. Toate eforturile ce 
se depun în această direcție 
tind să dea meseriei de miner 
sensul mai real, mai apropiat 
de adevăr — acela de MECA
NIZATOR.

O meserie de perspectivă, 
frumoasă, care prezintă inte
res, care atrage !

Veteranii mineritului despre căile de împlinire

Datoria de a munci, 
datoria de a învăța

înainte de a se an
gaja la mina Aninoa
sa, AUREL CRISTEA 
era un „pui de moț", 
sărac. Plecase de a- 
casă în căutare de 
lucru. Erau vremuri 
grele atunci. A pus 
piciorul în Valea Ji
ului în 194(1. S-a an
gajat la mină, și-a 
făcut stagiul militar,

dată în urmă. Dacă 
s-ar aduna toată pro
ducția dată peste 
plan în acești ani ar 
rezulta sute și sute 
de mii de tone de 
cărbune.

Partidul, statul, 
clasa muncitoare au 
acordat fruntașului 
întrecerii socialiste

societății, dar și al angajatului
Integrarea noilor angajați 

în activitatea colectivelor 
miniere constituie o proble
mă de importanță primordi
ală pentru asigurarea cadre
lor de mineri calificați co
respunzător nevoilor actuale 
și de perspectivă — condiție 
esențială pentru creșterea 
productivității muncii și ob
ținerea unei eficiente econo
mice superioare.

Stabilitatea în muncă este, 
î.n același timp, în interesul 
angajatului. Avînd continui
tate în meserie, în întreprin
dere el poate să-și ridice ca
lificarea și să promoveze 
mai repede, să obțină în 
muncă rezultate care-i aduc 
satisfacții morale și materi
ale, să beneficieze de avan
tajele acordate de lege ce
lor cu vechime neîntreruptă 
mai mare în aceeași unitate, 
să-și asigure un loc cît mai 
onorabil în societate. Lucrul 
acesta este tot mai bine în
țeles Pretutindeni în Valea 
Jiul'i: se duce o muncă mai 
bună pentru atragerea, per
manentizarea și creșterea 
noilor cadre de mineri Aces
te preocupări, care vizează 
întregul ansamblu de proble
me ce privesc viața și mun-

ca noilor veniți, se bucură 
de sprijinul tot mai larg al 
cadrelor tehnico-inginerești, 
al șefilor de brigăzi și de 
schimburi, al minerilor cu 
experiență.

în colectivele de mineri, 
preocupate de împrospătarea 
și întărirea continuă a pu
ternicului detașament al 
muncitorilor din adîncuri s-a 
dezvoltat larg un climat fa
vorabil în contextul căruia 
relațiile cu noii angajați se 
caracterizează prin atenție, 
prietenie, îndrumare și spri
jin tovărășesc din partea 
celor mai vechi în stabiliza
rea la mină și însușirea me
seriei. O 
a acestui 
constituie 
născut la
ră bupeni în brigada condu
să de comunistul loan Sălă- 
jan în sprijinul formării și 
permanentizării cadrelor de 
mineri. Cei mai 
mineri din această 
s-au angajat să se 
să răspundă de 1
neri pînă la calificarea și 
stabilirea lor la mină. Aceas
tă inițiativă, izvorîtă dintr-un 
înalt patriotism, este însu-

puternică expresie 
climat sănătos o 

inițiativa care s-a 
Exploatarea minie-

destoinici 
brigadă 

ocupe și 
sau 2 ti-

• Cine poate să devină miner ? • Ce avan- 
(aje are un nou angajat la mină ? ® Care sînt 
actele necesare la angajare ?

Centrala cărbunelui din Pe
troșani angajează muncitori ne
calificați, bărbați pentru lucrări 
miniere în subteran, între vîrstele 
de 18 și 45 de ani. Pentru a veni 
in sprijinul stabilizării acestor oa
meni la mină s-au luat o seamă 
de măsuri importante in scopul 
îmbunătățirii condițiilor de sala
rizare, cazare, masă și califica-

valoroase 
însă nu 
vîrstnici 

răspunderi 
A-

șită în 
mineri 
de la 
Jiului, 
succes
inițiative depinde 
numai de minerii 
care își asumă 
pentru tinerii angajați, 
cest lucru presupune că și ;
tînărul nou angajat trebuie 
să fie convins de necesita
tea calificării și permanenti
zării sale, să fie HOTARlT 
să rămînă la mină. Cel care 
se angajează la mină trebuie 
să știe de la început că la 
mină condițiile de lucru 
sînt mai grele decît în altă 
parte — și de aceea și mun
ca minerului este mai bine 
plătită și așezată la loc de 
cinste — dar că învățînd tai
nele mineritului, stăpînind 
tehnica din dotare, această 
muncă bărbătească îți dă 
cele mai înalte satisfacții.

Cei care conduc munca în 
subteran sînt datori să asi
gure ca noii veniți să fie re
partizați pe lîngă cei mai 
buni mineri, să fie ajutați 
să îndrăgească această me
serie, să obțină rezultate, să 
realizeze cîștiguri corespun
zătoare.

In ceea ce privește salarizarea: 
în perioada de instructaj pen

tru subteran, in faza I, de 10 
zile, se asigură un salariu tari
far de 69 lei/post ; după efectu
area instructajului, in perioada 
de acomodare in subteran se a- 
cordă un salariu tarifar de 77 
lei/post, echivalent cu 1 707 lei 
lunar ; după perioada de aco
modare în subteran, noii anga
jați beneficiază de un salariu de 
90 lei/post - echivalent cu 2 007 
lei lunar, iar cei ce se integrea
ză direct in brigăzi la lucrările 
miniere în acord, beneficiază de 
un salariu de 101 lei 
chivalent cu 2 252 lei 
sporul de depășire a

Noii angajați care 
prin contract să lucreze cel pu
țin trei ani în subteran la ex
ploatările miniere unde 
partizați, beneficiază de 
NIZAȚII DE INSTALARE 
BURSA8ILE. Valoarea 
indemnizații este (minimum) de 
769 lei pentru cei necăsătoriți ;

1 538 lei pentru cei căsătoriți 
fără copii ; 2 308 iei pentru cei 
căsătoriți și au copii.

Cazarea pentru NEFAMILIȘTI 
se asigură în căminele muncito
rești ale exploatărilor miniere 
contra cost, în valoare de 60-80 
lei lunar. FAMILIȘTILOR, în func
ție de posibilități, li se asigură 
apartamente cu gratuitate de în
călzire și chirie. Masa se asigură 
la cantinele exploatărilor mini
ere contra cost la prețul de 14 
lei pentru trei mese pe' zi.

După perioada de acomodare, 
muncitorii nou angajați au posi
bilitatea să se integreze în 
cursuri de calificare cu durata 
de un an, organizate pe lîngă fie
care exploatare minieră, după 
care pot fi încadrați ca mineri 4 
cu un salariu de 117 lei pe post 
- echivalent cu 2 609 lei lunar.

Echipamentul de protecție se 
asigură GRATUIT, iar cel de u- 
zură cu o reducere de 50 la sută.

La angajare sînt necesare ur
mătoarele ACTE : carnet de mun
că și nota de lichidare pentru 
cei care au mai lucrat în unită
țile socialiste ; extras de naștere; 
certificat de căsătorie ; extrasul 
de naștere al copiilor ; actul de 
studii (ultima școală absolvită), 
buletin de identitate, livret mi
litar, respectiv adeverința de re
crutare cu mențiunea scoaterii 
din evidență de către centrul 
militar pe raza căruia domicili-

iar după aceea, din 
nou la mină ca mi
ner. Din 1950, adică 
de aproape 25 de ani, 
lucrează in aceeași 
unitate minieră. Dru
mul lui s-a împletii 
in acest sfert 
veac cu drumul 
nei, cu drumul 
tregii țări.

Tînărul de ieri, 
re rătăcea prin țară 
in căutare de lucru, 
a devenit miner sta
bil Ia una din unită
țile prospere ale in
dustriei cărbunelui 
din Valea Jiului. Mi
na s-a dezvoltat, s-a 
modernizat. Aurel 
Cristea a devenit mi
ner de nădejde, li
nul din veteranii a- 
cestoi mine și ai în
tregului bazin carbo
nifer al Văii Jiului. 
In cei douăzeci și 
cinci de ani de mun
că în subteran, bri
gada in care lucrea
ză nu a rămas nicio-

de la mina Aninoasa 
cele mai înalte cin
stiri. In repetate rîn- 
duri a fost ales în 
organele obștești, iar 
în două legislaturi i 
s-a încredințat cin
stea de a fi ales in 
forul cel niai înalt 
al puterii de stat — 
Marea Adunare Na
țională. In repetate 
rînduri a fost deco
rat cu ordine și me
dalii ale Republicii 
Socialiste România.

Aurel Cristea a pu
tut urca pe aceste 
culmi datorită serio
zității, hărniciei, sta
torniciei în muncă și 
preocupării perma
nente pentru perfec
ționarea profesiona
lă. Solicitat să expli
ce cum reușește 
obțină succese 
stante în muncă, 
teranul de Ia 
noasa a spus ;

— Pe lingă hotărî- 
rea de a munci cu

sînt re- 
INDEM- 

NERAM- 
acestor anță plăcută, mîncare 

pofta tuturor.

Cantina minerilor: ambi-

sîrguință — hotărîrea 
de a învăța, de a cu
noaște bine meseria, 
este esențială. Eu am 
înțeles acest lucru de 
la început și am că
utat 
mai 
țînd 
care 
tru toată viața, 
insuflat 
pentru muncă și pen
tru calificare tovară
șilor cu care am lu
crat în brigadă. Per
sonal, am calificat 
circa 200 de mineri. 
Mulți dintre aceștia 
sînt astăzi șefi de 
schimb, brigadieri, 
maiștri, prim-mai- 
ștri și chiar mai sus. 
Aceasta este satisfac
ția cea mai mare pe 
care mi-a adus-o 
munca de miner...

In același sens vor
bea și Eroul Muncii 
Socialiste PETRE 
CONSTANTIN, de la 
mina Lupeni ; „Mun
ca de formare a mi
nerilor — spune Pe
tre Constantin — es
te foarte grea, poate 
chiar mai grea decît

să-mi iac munca 
spornică învă- 
bine meseria de 
ni-am legat pen- 

Am 
interesul

nă o activitate 
punzătoare. 
de a trece la învăța
rea mineritului și 
practicarea lui, cred 
eu, omul trebuie în
vățat cu răspunde
rea in muncă. Chiar 
de Ia angăjare el 
trebuie deprins cu 
disciplina de miner, 
care este foarte ri
guroasă, cu spiritul 
de colectivitate, cu tot 
ce se cheamă o bună 
EDUCAȚIE MUN
CITOREASCA 
care, după 
rea mea, i 
despărți de 
REA PROFESIONA
LA. j 
așa procedează mulți 
din colegii mei șefi 
de brigăzi. Și sînt 
convins că aceasta 
contribuie mult la 
faptul că în brigada 
pe care o conduc a- 
vem o stabilitate mai 
mare — una din con
dițiile care ne ajută 
să ocupăm 
norabil în 
socialistă".

Iată cum 
lizat ca oameni, cum

pe I 
păre- I 

n-o putem ■ 
e FORMA- | 

Așa procedez eu, I 
nrncedeazâ multi 1

I 
I
I 
I

oxtracțla cărbunelui. 
Unii vin la mină a- 
trași de tentația unui 
cîștig frumos, fără 
să-șj dea seama ră în 
s h' nbui acestui eîș- 
tig trebuie să depu-

gîndesc și cum acți
onează minerii de 
vază ai Văii Jiului. 
Așa trebuie să gin- 
dească și să acțione
ze toți tinerii.

îmbrățișați frumoasa 
meserie de miner !

Marea colectivitate a minerilor din Valea Jiului - detașament 
de frunte al clasei muncitoare din țara noastră — trebuie să-și 
completeze în permanență rîndurile cu forțe proaspete. Noua ge
nerație de mineri, care va duce mai departe și va ridica mai sus 
gloria muncii în adîncuri, trebuie să se formeze treptat, muncind 
cot ia cot cu generația actuală, să învețe și să preia de la ea tot 
ce are mai bun. Mina are nevoie de noi cadre de mineri. Celor 
mai voinici, mai îndrăzneți și mai hotărîți dintre tineri li se 
adresează o caldă chemare : VENIȚI ALĂTURI DE NOI, SA DU
CEM MAI DEPARTE TRADIȚIILE GLORIOASE ALE MINERILOR 
VAii JIULUI, să asigurăm industriei socialiste a patriei hrana de 
care are nevoie pentru a se dezvolta in ritm accelerat : CĂR
BUNELE.

Asemenea voinici îndrăzneți și hotărîți, de care mina ore 
nevoie, se găsesc în număr mare chiar pe creasta meleaguri ale

Jiului și ei nu trebuie să facă decît UN PAS pînă la mină.

ACEST PAS TREBUIE I’ACUT !
Tineri ! Angajați-vă la mină, însușiți-vă frumoa

sa meserie de mecanizator miner, încadrîndu-vă în 
puternicul detașament al muncitorilor din adîncuri!
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rea problemelor care confrun
tă omenirea contemporană în 
interesul tuturor statelor și 
popoarelor, al respectării 
dreptului lor de a fi pe deplin 
libere și suverane. In ultimii 
ani, Republica Socialistă 
România a semnat importante 
documente de stat — Tratate, 
Declarații comune și Acorduri 
— cu numeroase țări ale lu
mii, mari și mici, de pe toate 
continentele, în care este ex
primată hotărîrea reciprocă 
de a întemeia relațiile bilate
rale pe principiile egalității 
și respectului mutual și, în 
același timp, de a acționa 
pentru întronarea unor nor
me noi, democratice, în întrea
ga viață internațională. Punem 
la baza relațiilor noastre cu 
celelalte state principiile in
dependenței și suveranității 
naționale, egalității îp drep
turi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului re
ciproc, eliminarea forței și a- 
menințării cu forța ca mijloc 
de rezolvare a diferendelor și 
litigiilor, respectarea dreptu
lui sacru al fiecărei națiuni 
de a-și decide de sine stătător 
calea dezvoltării economico- 
sociale, de a* fi stăpînă pe des
tinele sale. Considerăm că nu
mai pe baza acestor principii 
și norme se poate asigura o 
colaborare neîngrădită între 
toate statele, în interesul fie
căruia în parte și al cauzei 
progresului și civilizației u- 
mane în ansamblu, se poate 
evita izbucnirea unei noi con
flagrații mondiale, se poate 
clădi o lume a păcii și priete
niei.

Unul din obiectivele de 
prim ordin ale politicii exter
ne românești este participa
rea activă 'la înfăptuirea secu
rității pe continentul euro
pean. Dat fiind marele poten
țial material și spiritual de ca
re dispune Europa, precum și 
faptul că numai în acest se
col ea a fost punctul de por
nire a două războaie mondia
le. este evident că înfăptuirea 
securității europene reprezin
tă astăzi o problemă funda
mentală a întregii vieți inter
naționale. Conștientă de a- 
ceasta. România a luat parte 
activă la pregătirea. și desfă
șurarea lucrărilor conferinței 
general-europene pentru secu
ritate și colaborare și este ho- 
tărîtă să facă și în viitor to
tul pentru succesul deplin al 
acestei reuniuni. Este în inte
resul tuturor popoarelor euro
pene ca această conferință să 
pună bazele unor relații noi 

e continent, întemeiate pe 
încredere, egalitate și respect

Din activitatea
organizațiilor U. T. C.

Cercul literar „Orfeu“
La un an de la înființare

In scopul perfecționării 
cunoștințelor profesionale fi
le tinerilor șoferi, recent 
s-a desfășurat la Deva faza 
județeană “ a concursului 
'„Stăpîn pe volan". Organizat 
de Comitetului județean 
U.T.C., Inspectoratul I.T.A. 
Deva și Inspectoratul jude
țean al miliției concursul a 
reunit 21 de tineri din cei 
mai buni conducători auto. 
Municipiul Petroșani a fost 
reprezentat de Artenie Chi- 
rică, de la autobaza nr. 3 
Nicolae Ștefan, Petru Aba- 
bei, Ștefan Mok de la 
S.T.R.A. Petroșani, Gheor- 
ghe Naicu. Constantin Lepă
data, Andrei Călina de la . 
sectorul E.G.L. Lupeni.

Tinerii Artenie Chirică și 
Ștefan Mok au obținut men
țiuni din partea juriului.

O Peste 100 tineri din o- 
rașul Uricani; mobilizați de 
comitetul orășenesc U.T.C., 
au participat la acțiunea de 
muncă vojuntar-patriotipă 
organizată la clubul tinere
tului din localitate. Cu acest 
prilej au fost stivuite peste 
5 000 cărămizi, s-au încărcat 
și transportat 10 tone moloz. 
După efectuarea orelor de
muncă, tinerii au inițiat un 
concurs de tenis de masă 
care s-a bucurat de o largă 
participare.

© Cunoașterea cît mai te
meinică a trecutului nostru 
istoric constituie o preocu
pare de seamă pentru tinerii 
de la I.F.A. „Vîscoza" Lu
peni. In cadrul acțiunilor or
ganizate în cinstea celei de 
a XXX-a aniversări a elibe
rării patriei, peste 50 de ti
neri uteciști au participat ia 
întîlnireâ cu tovarășul Con
stantin Ignat care le-a vor
bit despre participarea acti
vă a tineretului la marele 
act istoric de la 23 August 
1944.

• La preparația cărbune
lui Coroești tinerii se situ
ează în fruntea acțiunilor 
patriotice organizate în spri-
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reciproc, să asigure cadrul u- 
nor largi și neîngrădite cola
borări — economice, tehnico- 
științifice, culturale și umane 
— între toate țările, fără deo
sebire de orînduire socială, 
dînd, totodată, fiecărei nați
uni sentimentul deplinei secu
rități, certitudinea că se poa
te dezvolta la adăpost de ori
ce ingerințe, amestec sau a- 
gresiune din afară. Succesul 
conferinței general-europene 
va constitui un eveniment de 
importanță istorică și va exer
cita, fără îndoială, o influen
ță pozitivă asupra ansamblu
lui climatului politic interna
țional.

O cauză vitală a păcii inter
naționale este stingerea orică
ror focare de război, în acest 
sens se impune intensificarea 
eforturilor pentru instaurarea 
unei păci drepte, trainice în 
Orientul Mijlociu. Pornind de 
la premisa că nu pot fi accep
tate anexiuni teritoriale prin 
forță, am considerat și consi
derăm că soluționarea conflic
tului din Orientul Mijlociu 
trebuie realizată pe baza re
zoluțiilor Consiliului de Secu
ritate, pe cale politică, prin 
retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate 
în urma războiului din 1967 și 
asigurarea independenței și 
integrității tuturor statelor din 
această zonă. Apreciem ca 
deosebit de pozitivă realizarea 
dezangajării militare între E- 
gipt și Israel care a dus la 
retragerea trupelor israeliene 
de pe o parte a teritoriilor a- 
rabe ocupate și considerăm că 
trebuie să se acționeze în 
continuare pentru dezangaja
re și între celelalte state afla
te în conflict. O condiție a 
instaurării unei păci juste și 
durabile în Orientul Mijlociu 
este, de asemenea, rezolvarea 
problemei poporului palestini
an, crearea condițiilor pentru 
împlinirea aspirațiilor sale 
naționale, asigurarea dreptului 
său la autodeterminare, la or
ganizare de sine stătătoare, 
inclusiv la crearea unui stat 
palestinian independent.

Considerăm, de asemenea, 
necesar să se asigure aplica
rea întocmai a acordurilor de 
la Paris privind încetarea răz
boiului din Vietnam, să se 
continue eforturile pentru re
alizarea deplină a păcii în în
treaga Indochină, astfel ca 
popoarele vietnamez, khmer 
și laoțian să-și poată decide 
singure destinele, fără nici un 
amestec din afară, să se poată 
consacra nestingherite dezvol
tării lor pe calea progresului 
economic și social.

Consolidarea păcii și securi
tății internaționale cere în

jinul producției. Recent un 
număr de 21 tineri au parti
cipat la acțiunea organizată 
pentru curățirea incintei în
treprinderii. Cu acest prilej 
ei au colectat și predat la 
I.C.M. o cantitate de 30 to
ne fier vechi.

© Din inițiativa comitetu
lui U.T.C, de la E.M. Lonea, 
peste 50 tineri au participat 
la întîlnireâ cu tovarășul 
Andrei Colda, secretarul co
mitetului de partid pe explo
atare care le-a vorbit despre 
integrarea profesională a ti
neretului.

© Recent, peste 20 de ti
neri din cadrul complexului 
C.F.R. — atelierul de zonă 
— au participat la lucrările 
de amenajare a liniilor se
cundare necesare transpor
tului feroviar. In prezent se 
organizează noi acțiuni cu 
tinerii menite să contribuie 
la o mai bună organizare a 
activității atelierului de zo
nă.

Nicolae NAPRODEAN, 
activist U.T.C. 

Reintilnim cu interes nume
le lui Ralph Nelson pe generi
cul Ulmului „Misterioasa pră
bușire". Pentru că el s-a re
comandat excelent, cu ani în 
urmă, prin intermediul unei 
pelicule intrutotul memora
bile — „A fost cindva ho(“ a 
adus în centrul atenției un 
regizor foarte talentat pentru 
ca să revină pe ecranele 
noastre, după alți cîțiva ani, 
cu opera matură, serioasă și 
militantă, intitulată „Tick, 
Tick, Tick.

„Misterioasa prăbușire" 
păstrează nealterat trăsături
le predominante ale lui Ralph 
Nelson: profesionalismul, gra
vitatea mesajului, factura 
modernă a expunerii cinema
tografice, impunerea, Înainte 
de toate, a unui umanism su
perior, emoționant și chemă
tor la medilafie.-

Adaptind pentru 
mânui lui Ernest . 
Nelson nu este atras în pri
mul rînd de nota senzaționa
lă a povestirii. Ceea ce-i cap
tează atenjia este miezul dra
matic implicat de prăbușirea 
avionului pilotat de Jack Sa
vage. Acest miez dramatic 
extinde tragismul în două di
recții. Intîi (dar nu în primul 
rînd!) spre aspectul fizic ai 
prăbușirii (catastrofa se sol
dează cu un mare număr de 
victime exislind doar o sin-

ecran ro
ii. Gann,

mod imperios să se elimine 
toate sursele de conflict și 
încordare, să se evite orice 
acte care ar putea genera ani
mozitate între state, să se re
nunțe cu desăvîrșire la con
fruntarea armată ca mijloc de 
soluționare a litigiilor inter
statale. Viața demonstrează că 
singura cale de rezolvare a 
problemelor ce conf-untă țări
le este calea politică, tratative
le desfășurate pe principiile 
deplinei egalități. în spiritul 
înțelegerii și respectului față 
de interesele legitime ale fie
cărei națiuni.

Pornind de la faptul că în 
lumea de azi cursa înarmări
lor absoarbe uriașe fonduri 
materiale, reprezintă o grea 
povară pe umerii popoarelor, 
că în arsenalele statelor se a- 
cumulează tot mal multe mij
loace de distrugere în masă, 
considerăm că una din sarci
nile cruciale care stau m fața 
întregii omeniri, a tuturor sta
telor, a guvernelor și parla
mentelor este înfăptuirea de
zarmării și, în primul rînd, a 
dezarmării nucleare. Este im
perios necesar ca popoarele, 
opinia publică mondială să-și 
facă puternic auzit glasul și 
să impună trecerea de la dis
cuții abstracte la măsuri prac
tice, concrete de dezarmare 
care să ducă la eliberarea o- 
menirii de coșmarul unui nou 
război mondial nimicitor, la 
degajarea unor mari resurse 
ale societății, pentru îmbună
tățirea condițiilor de viață 
ale maselor, pentru accelera
rea progresului și civilizației 
umane.

Sprijinim activ lupta de e- 
liberare națională a popoare
lor din Africa, acordăm aju
tor multilateral guvernului 
Republicii Guineea-Bissau, 
mișcărilor de eliberare din 
Angola, Mozambic și Namibia. 
Ne pronunțăm cu hotărîre îm
potriva politicii rasiale și de 
apartheid din Africa de Sud 
și Rhodesia. Considerăm că 
trebuie intensificate eforturi
le tuturor popoarelor pentru 
lichidarea definitivă a coloni
alismului, neocolonialismului, 
a oricăror forme de asuprire 
și subjugare a altor popoare. 
Considerăm că asigurarea 
condițiilor pentru afirmarea 
liberă și nestingherită a fiecă
rui popor, a fiecărei națiuni 
este o cerință vitală pentru 
instaurarea unor relații noi de 
dreptate și egalitate în lumea 
de azi.

Apreciem că o problemă 
cardinală a zilelor noastre este 
lichidarea fenomenului sub
dezvoltării — a cărei origine 
este politica imperialistă, în
delungata asuprire colonială

în urmă cu un an a luat 
ființă în orașul Vulcan cer
cul literar „Orfeu". De la 
înființare membrii au desfă
șurat o bogată activitate li
terară. Printre cei mai con
secvenți se numără Tiberiu 
Lepădătoni (poezie), Maria 
Antoce (critică), George Ho- 
lobîcă (proză), Theodora

gură supraviețuitoare: ste
wardesa Martha Webster), a- 
poi (și aici stă esențialul) că
tre pielrea valorile morale și 
profesionale acumulate intr-o 
vrafă de om.

Redistribuirea accentelor 
această manieră denotă
Ralph Nelson urmărește 
impună un adevăr posibil 
legătură cu limitele respon

în 
că 
să 
in

Carnet cinematografic

„Misterioasa prăbușire
sabilității profesionale și. u- 
mane. in această ordine de I- 
dei mai este vorba și de pro
blema culpabilității post-mor
tem și de atitudinea succeso
rilor fală de acest fapt.

Din punctul de vedere al 
construcției, remarcăm in
tenția lui Nelson de a exami
na acest lucru prin prisma 
retrospeefiei. Suita de flash- 
back-uri din care este consti
tuit filmul, are rolul de a re
compune un portret, încorpo- 
rind și funcția dramaturgică 
de a argumenta un adevăr. 

—, reducerea și desființarea 
decalajelor în dezvoltarea e- 
conomică a statelor, crearea 
condițiilor ca toate popoarele 
să poată beneficia de cuceriri
le civilizației moderne. Se im
pune realizarea unui raport 
just între prețul materiilor 
prime și cel al produselor in
dustriale, accesul larg al tu
turor națiunilor, în condiții 
de deplină egalitate, atît la 
materii prime, cît și la tehno
logiile avansate.

Industrializarea țărilor în 
curs de dezvoltare, progresul 
rapid al agriculturii sînt strins 
legate de lichidarea analfabe
tismului. de ridicarea nivelu
lui de cunoștințe al tuturor 
popoarelor, deoarece pînă la 
urmă valorificarea resurselor 
naționale și folosirea tehnolo
giilor moderne cer o muncă 
intensă, cadre cu o calificare 
tot mai înaltă.

Trebuie să acționăm pentru 
noi relații economice interna
ționale, la elaborarea cărora 
trebuie să participe activ toa
te statele, indiferent de mări
mea lor. Nici o problemă, și 
cu atît mai mult cea a rela
țiilor economice, nu mai poate 
fi soluționată de cîteva state. 
Țările în curs de dezvoltare, 
țările mici și mijlocii care 
doresc să-și asigure progresul 
economico-social rapid și in
dependența. trebuie să parti
cipe tot mai activ la soluțio
narea tuturor problemelor. De 
aceasta depinde însăși dezvol
tarea procesului de destindere 
și încredere între națiuni, 
soarta păcii în lume.

Viața arată că în soluționa
rea acestor mari probleme ale 
lumii contemporane un rol de 
cea maj mare importanță re
vine parlamentelor. Ele au 
un cuvînt hotărîtor în orien
tarea politicii externe a gu
vernelor, în împlinirea năzu
ințelor maselor populare de 
a trăi într-un climat de des
tindere, colaborare și pace, în 
promovarea în viața interna
țională a unor relații noi, de
mocratice, de egalitate între 
popoare. De aceea, considerăm 
că parlamentarilor din toate 
țările le revine datoria să 
acționeze mai ferm și con
secvent pentru a determina 
guvernele, cercurile conducă
toare să promoveze o politică 
confromă cu interesele vitale 
ale tuturor popoarelor, să țină 
seama, în întreaga lor activi
tate. de cerințele dezvoltării 
contemporane spre o lume 
mai bună și mai dreaptă. Par
lamentele, Uniunea Interpar
lamentară pot face mult pen
tru mobilizarea opiniei publice 
în fiecare țară și în întreaga 
lume în lupta împotriva ten
dințelor anacronice din politi

Postolache (poezie), Elena 
Sevici (poezie). Cercul are 
întîlniri de două ori pe lună, 
in cadrul lor prezentîndu-se 
și discutîndu-se creații lite
rare. La ultima întrunire au 
citit prof. Tiberiu Lepădă
toni (poezia „Hercule"), Mi
hai Pîrvu (proză polițistă). 
Dafinel Duinea (poezii cu te

de a pleda pentru dreptatea 
unui om ce nu se mai poate 
apăra singur.

Firul care leagă aceste 
secvențe rememorative este 
unul afectiv. Colegul și prie
tenul celui mort respinge a- 
prioric ideea unei greșeli co
mise de Jack Savage. Pentru 
ca atitudinea sa să ciștige un 
drept civil, McBane emite o 
ipoteză, forînd trecutul, de 

u

crltlel toarte apropiat, cu di
amantul infailibil al încrede
rii desăvîrșite. întreprinderea 
lui este riscantă și nesusținu
tă de dovezi concrete. Ce se 
va întlmpla dacă prezumția 
sa — bazată în exclusivitate 
pe ceea ce știe sigur despre 
onestitatea prietenului — se 
dovedește inacceptabilă din 
punct de vedere al realității? 
Un eventual eșec ar periclita 
nu numai scaunul unei lunc- 
fii importante in cadrul com
paniei aeriene (și acest lucru 

ca mondială, pentru accentu
area destinderii și pentru În
tronarea unor raporturi noi, 
de egalitate, stimă, încredere 
reciprocă și colaborare fructu
oasă între toate națiunile.

Doresc să vă asigur că Ma
rea Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România, 
exprimînd cu fidelitate aspi
rațiile și interesele supreme 
ale poporului român, va ac
ționa consecvent pentru inten
sificarea colaborării cu parla
mentele din întreaga lume, 
își va aduce contribuția acti
vă la creșterea rolulului Uni
unii Interparlamentare în via
ța internațională, va promova 
în continuare o politică exter
nă fermă, în sprijinul destin
derii, păcii și securității mon
diale.

Considerăm necesar să acor
dăm mai mare atenție crește
rii rolului Organizației Națiu
nilor Unite, al altor organiza
ții internaționale în soluționa
rea problemelor mondiale. 
Este de datoria noastră, a tu
turor și a dumneavoastră, a 
parlamentarilor de pretutin
deni. de a face totul ca Orga
nizația Națiunilor Unite să 
fie tot mai puternică.

In încheiere, îmi exprim 
convingerea că prezența dum
neavoastră în România vă va 
permite ca, paralel cu activi
tatea pe care o desfășurați în 
cadrul sesiunii Uniunii Inter
parlamentare, să puteți cu
noaște mai îndeaproape reali
tățile socialiste ale patriei 
noastre, să puteți înțelege mai 
aprofundat legătura strînsă 
dintre politica internă a țării 
— consacrată edificării socie
tății socialiste menite să des
cătușeze larg energiile crea
toare ale întregii națiuni, să 
asigure bunăstarea întregului 
popor — și politica noastră 
externă închinată idealurilor 
de înțelegere, cooperare și 
prietenie între toate popoarele 
lumii. Sper că prezența dum
neavoastră în România va 
contribui la mai buna cunoaș
tere între poporul român și 
popoarele dumneavoastră, la 
cauza colaborării dintre po
poare și a prieteniei în întrea
ga lume.

Cu aceste gînduri, urez din 
inimă participanților la sesiu
nea Uniunii Interparlamentare 
succes deplin în realizarea 
importantei lor misiuni, în a- 
tingerea țelurilor mărețe de 
pace pentru care s-au întrunit 
în aceste zile la București.

Să facem totul pentru a răs
punde dorințelor de colabora
re și pace ale întregii lumi. 
(Aplauze puternice, prelungi
te).

matică minerească). Din ac
tivitatea cercului mai putem 
aminti recenta întîlnire cu 
scriitorii timișoreni Mircea 
Șerbănescu, Alexandru Deal, 
Sofia Arcan și Anghel Duin- 
brăveanu.

Ștefan NEMECEK, 
elev, Liceul Vulcan

îl interesează cel mai puțin), 
ci autoritatea sa profesională, 
dar mai ales o imagine stima
tă in atiția ani.

Operația de reintegrare a 
profilului moral și profesio
nal al lui Savage se efectu
ează printr-o anchetă origina
lă. Ea se încheie cu mărturi
siri absolut concordante în
tre ele, convergente ca scop, 
și rezultatul este în afara ori
cărei incertitudini. Savage nu 
putea greși.

Această particularitate a 
peliculei creează o atmosfe
ră de suspense și ridică o- 
biectiv interogația : unde se 
află greșeala? Nu există, 
deci, decît o singură cale a 
soluționării enigmei: decola
rea lui McBane la bordul u- 
nui avion similar, verificarea, 
reconstituirea „pe viu" a e- 
venimentelor. Rezultatul ac
țiunii, fiind cu totul imprecis, 
McBane adoptă formula sa
crificiului suprem: periclita
rea propriei vieți pentru apă
rarea onoarei prietenului său.

Glenn Ford, Rod Taylor, 
Suzanne Pleshette fac parte 
din distribuția acestui Ulm de 
o forță percutantă, interesant 
nu pentru că vorbește despre 
o misterioasă prăbușire, ci 
pentru că, prin ea, vorbește 
despre oameni.

Al. COVACI

Ieri, s-au împlinit 125 de 
ani de la apariția publica
ției „Brasșoi Lap". Eveni
mentul marchează aniversa
rea uneia dintre publicațiile 
cele mai radicale ale revo
luției de la 1848—1849, care, 
alături de „Espatriatul" con
dus de Cezar Bolliac apărut 
la 25 martie 1849, și „Krons- 
tadter Zeitung" condus de 
Max Leopold Moltke a re
flectat situația creată din 
Brașov după intrarea arma
telor revoluționare conduse 
de generalul Bem. Caracte
ristic pentru atitudinea pu
blicației „Brassoi Lap", apă
rut la 16 aprilie 1849 este 
titlul articolului său de fond 
din primul număr : Liberta
te, Egalitate, Frăție !

Ca exemplu al orientării 
progresiste a publicației poa
te fi citat, de asemenea, un 
text din „Brassoi Lap" (nr. 6 
din 3 mai 1849) din articolul 
intitulat : „Cuvînt frățesc 
către învățătorii poporului" 
care demonstrează că publi
cația s-a apropiat într-un 
spirit revoluționar, atît de 
problema națională cîț și de 
cele sociale care frămîntau 
deopotrivă naționalitățile din 
orașul de la poalele Tîmpei : 
„Spuneți-le... celor din satele

Agitația vizuală - puternic instru
meni a! muncii politice de masă

O condiție de bază pentru 
realizarea cu succes a obiec
tivelor pe care anul 1974 le 
pune în fața colectivului mi
nei Petrila constă în întări
rea răspunderii fiecărui sa
lariat pentru realizarea zil
nică a sarcinilor de plan. In 
contextul acestei cerințe, 
comitetul de partid pe ex
ploatare acordă întreaga a- 
tenție muncii politice de ma
să pentru mobilizarea comu
niștilor, a tuturor salariați- 
lor, la îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor economice și 
întărirea disciplinei de pro
ducție. In cadrul preocupări
lor pentru perfecționarea 
formelor și mijloacelor fo
losite pentru antrenarea for
mațiilor de lucru la reali
zarea sarcinilor de plan," a- 
gitația vizuală este prezentă 
mereu în actualitatea pro
blemelor exploatării, a bri
găzilor și sectoarelor.

Pentru ca agitația vizuală 
să răspundă cît mai deplin 
și eficient cerințelor, un co
lectiv din cadrul' comisiei de 
propagandă studiază aspec
tele ce le ridică realizarea 
sarcinilor de plan și prezin
tă cu regularitate, comitetu
lui de partid, propuneri con
crete pentru îmbunătățirea 
conținutului și formei agi
tației vizuale. Atenția deo
sebită de care se bucură la 
E.M. Petrila agitația vizuală 
are la bază eficiența acestui 
instrument al muncii politi
ce de masă. Avînd o tradiție 
frumoasă, cu rezultate deo
sebit de bune în domeniul 
muncii politice, gazetele de 
perete, lozincile și panouri
le expuse în incinta exploa
tării Se bucură în permanen
ță de atenția și interesul co
lectivelor de muncitori. Ca
racterizate prin accesibilita
te și o grafică simplă, dar 
atractivă, prin articole vii, 
cu texte scurte, concrete și 
mobilizatoare, aceste mijloa
ce de propagandă și agitație 
sînt fixate în locurile cele 
mai vizibile, cu circulație 
intensă, începînd încă de la 
intrarea în exploatare.

Numeroase panouri și gra
fice înfățișează angajamen
tele exploatării și ale sec
toarelor productive, exprimă 
chemări la întrecere, expli
că ce trebuie făcut pentru 
creșterea producției și în
tărirea disciplinei. Multe pa
nouri conțin texte care mo
bilizează salariații la reali
zarea economiei de energie 
și materiale, la întreținerea 
corespunzătoare a utilajelor 
din dotare, reducerea chel
tuielilor de producție etc.

O caracteristică a întregii 
agitații vizuale o constituie 
actualitatea. Astfel, în sala 
de apel a minei a fost mon
tat un panou intitulat „Fap
tul zilei" care, la rubrica 
„Cu ei ne mîndrim". popu
larizează faptele pozitive a- 
le minerilor, succesele obți
nute în abataje și la frontu
rile de lucru. Aici au fost

Precizări ale Ministerului
Educației și Invățămîntului 

privind examenul 
de bacalaureat

Ministerul Educației și In- 
vățămîntului informează că 
examenul de bacalaureat se 
va desfășura între 18 și 28 iu
nie (sesiunea de vară1) și 15 și 
25 august (sesiunea de toam
nă).

Cei aproape 120 000 de ab
solvenți ai liceelor de cultură 
generală, de artă, pedagogice 
și de specialitate — cursuri 
de zi, serale și fără frecvență 
— vor trebui să confirme cu 
acest prilej, îndeosebi maturi
tatea de gîndire, capacitatea 
de sinteză și generalizare, pri
ceperea de a aplica, practic, 
noțiunile acumulate de-a lun
gul celor 12 ani de învăță

voastre că țrebuie să mear
gă la luptă pentru dreptate, 
pentru sfînta cauză a po
poarelor — Libertatea... 
pentru a zdrobi barajele 
care despart popoarele și nu 
le permit să se îmbrățișeze 
reciproc : deei pentru sfin
tele idei ale egalității și 
frăției".

Sub conducerea redacto
rului șef Veszely Karoly, pu
blicația cu apariție bisăptă- 
mînală a rămas în timpul 
scurtei sale activități credin
cioasă ideilor-program e- 
nunțate în primul articol de 
fond, militînd cu consec
vență pentru dreptatea soci
ală a românilor, sașilor, ma
ghiarilor și altor naționali
tăți. pentru frăția lor de ac
țiune împotriva absolutismu
lui habsburgic.

„Brassoi Lap“ și-a încetat 
apariția la 18 iunie 1849 ca 
șj „Kronstadter Zeitung" 
(„Espatriatul", cu cîteva zile 
înainte) datorită apropierii 
armatelor imperiale și ța
riste.

împreună cu „Espatriatul" 
și „Kronstadter Zeitung" 
„Brassoi Lap" reprezintă 
cele mai progresiste tradiții 
de presă brașoveană, iar i- 
deea de libertate, egalitate

înscrise numele celor mai 
buni muncitori din cadrul 
exploatării. Același panou, 
la rubrica „Ei nu ne fac 
cinste", critică viu și cu 
multă eficiență, aspectele ne
gative, abaterile și lipsurile 
manifestate, neglijențele în 
muncă, arătînd totodată și 
consecințele acestora.

Pentru popularizarea o- 
perâtivă a principalelor e- 
venimente politice și istori
ce interne și internaționale, 
a vizitelor secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a fost 
amenajată o vitrină unde 
sînt expuse hărți cu trase
ele vizitei și articole decu
pate din presă, fotomontaje. 
Această vitrină este urmări
tă cu viu interes de toți sa
lariații, iar agitatorii o folo
sesc în munca lor cu oame
nii.

Formele și mijloacele prin 
care agitația vizuală și au
ditivă acționează la E.M. Pe
trila sînt mult mai variate, 
cuprinzînd graficul întrece
rii socialiste, panoul calității 
cărbunelui, gazeta de pere
te și cea satirică, stația de 
radioamplificare, filmul do
cumentar ș.a. Toate servesc 
munca politică de masă prin 
conținutul lor mobilizator, 
combativ, eficient, care re

tură. Programele obiectelor la 
care se va da examen au fost 
revizuite efectuîndu-se unele 
reduceri — la propunerea co
misiilor de specialiști și de 
cadre didactice — în ceea ce 
privește eliminarea unor date 
neesențiale, a temelor de mai 
puțină însemnătate care se ba
zează, în special, pe memorie.

Cursurile ultimei clase lice
ale se vor încheia la 25 mai. 
Absolvenții vor avea astfel la 
dispoziție o perioadă de pre
gătire în vederea susținerii 
examenului respectiv. Condu
cerile școlilor vor sprijini can- 
didații prin consultații și me
ditații colective.

(Agerpres) 

și frăție exprimată în prim 
său articol de fond a con
tinuat să fie reflectată de-a 
lungul deceniilor și în alte 
publicații locale, afirmîndu- 
se cu deplină vigoare în pre
sa brașoveană contemporană. 
Tradițiile progresiste ale 
publicației „Brassoi Lap" 
sînt continuate azi de săptă- 
mînalul „BRASSOI LAPOK", 
organ al Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R. și al 
Consiliului popular județean 
care,’ alături de celelalte or
gane de presă din Brașov, 
din întreaga țară, își aduce 
contribuția la înfăptuirea 
politicii partidului de edifi
care a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

Cu ocazia evenimentului 
sărbătoresc ce-1 constituie a- 
niversarea a 125 dc ani de la 
apariția publicației „Brassoi 
Lap", colectivul ziarului 
„Steagul roșu" din Petroșani 
transmite lucrătorilor săptă- 
mînalului „Brassoi Lapok", 
continuator al prestigiosului 
său înaintaș, un salut tovă
rășesc. colegial, urîndu-le 
multe succese în slujirea cau
zei partidului. de înflorire 
multilaterală a patriei noas
tre — România socialistă.

flectă de fapt strădaniile co
lectivului minei, rezultatele 
și greutățile în muncă. Spri
jinită și condusă direct de 
comitetul de partid, agitația 
vizuală din cadrul exploată
rii și-a adus o contribuție 
însemnată la obținerea unor 
rezultate deosebit de bune, 
fapt ilustrat de încheierea 
primului trimestru cu o de
pășire a sarcinilor de plan 
cu 4 500 tone cărbune.

Desigur că în acest dome
niu mai avem încă multe de 
făcut, de perfecționat. I Ceea 
ce este însă un bun cțștigat 
aici, la mina Petrila, îl con
stituie faptul că agitația vi
zuală are o tradiție îndelun
gată. că ea se bucură de a- 
tenția și sprijinul organului 
și organizațiilor de partid și 
are Un puternic ecou îh rîn- 
dul salariaților. Putem a- 
firma cu certitudine că la 
mina Petrila agitația vizuală 
a devenit un puternic instru
ment politic care pună în 
mișcare conștiințele deter
mină acțiuni, schimbă com
portamente, mobilizează oa
menii la înfăptuirea sarcini
lor trasate de partid.

Tiberiu SLOBODA, 
membru al biroului 

comitetului de partid 
E.M. Petrila

Cărți noi
La librăria 

Ion Creangă
• Legea nr. 12/1971 pri

vind încadrarea și promova
rea în muncă a personalu
lui din unitățile socialiste 
de stat.
• x x x — Termeni de 

etică pentru pionieri
• Alexandru Bărbosu — 

Noțiuni de algebră abstrac
tă tratate prin exemple
• I. Dincă Zeletin, A. Po

pescu — Probleme de meca
nică și acustică
• Gh. Mogoș — Medica

mentele, prieteni și duș
mani ai omului
• Alex. Curelaru — în

dreptar pentru electromag
netică
• Nicolae lorga — Isto

ria vieții bizantine
• x x x — Teatrul ex

presionist german
• Henrj Focii Ion — Arta 

occidentalul
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Ambasadorul României la San Jose

SAN JOSE 16 (Agerpres). — 
Ambasadorul Republicii Soci
aliste România la San Jose, 
Constantin Stănescu, a fost 
primit luni, 15 aprilie, de pre
ședintele Republicii Costa 
Rica, Jose Figueres Ferrer. 
Cu acest prilej au fost discu
tate probleme ale relațiilor 
româno-costaricane și ale vi
zitei oficiale de prietenie pe 
care președintele Jose Figueres 
Ferrer o va face în curînd, în 
țara noastră.

In aceeași 
român a fost

Elena 
de prie- 
dar con- 

de ar- 
noastre,

zi, ambasadorul 
primit de soția

președintelui Republicii Costa 
Rica, doamna Karen Olsen de 
Figueres, căreia i-a transmis, 
din partea tovarășei 
Ceaușescu, un mesaj 
tenie împreună cu un 
stînd din doi puieți 
bori, specifici țării
pentru Parcul prieteniei, care 
urmează a fi creat în împre
jurimile capitalei costaricane.

Mulțumind penfru darul 
oferit, doamna Figueres • a 
transmis, la rîndul său, tova
rășei Elena Ceaușescu un me
saj de stimă și prietenie.

Sesiunea Comisiei mixte
româno-itaiiene

ROMA 16 — Coresponden
tul Agerpres, Radu Bogdan, 
transmite : Potrivit Acordului 
comercial pe termen lung, în 
perioada 10—16 aprilie a avut 
loc, la Roma, sesiunea Comisi
ei mixte româno-itaiie
ne. In cursul lucrărilor
sesiunii au fost examina
te evoluția schimburilor
comerciale bilaterale în anul 
care a trecut și măsurile ce 
urmează a fi adoptate pentru 
dezvoltarea acestora.

In anul 1974, urmează să se 
intensifice acțiunile de coope
rare în domenii ca : industria 
construcțiilor' mecanice, in
dustria electrică și electro
tehnică, chimică și petrochi
mică, industria bunurilor de 
Jarg consum. S-a sublimat, de 
asemenea, cu acest prilej, ne
cesitatea diversificării struc
turilor schimburilor bilatera
le prin creșterea ponderii ex
portului de produse românești 
cu grad înalt de prelucrare.

ftizii &U!Ue știri © Httuuele Afihb ©DE FESTE HOTARE
Sesiunea extraordinară

a Adunării Generale a ON. li
Dezbaterile de politică generală asupra problemelor

materiilor prime și dezvoltării

Definirea agresiunii 
în Comitetul special 
al Națiunilor Unite

Miting
al prieteniei
cubanezo

GENEVA 16 (Agerpres). — 
La 16 aprilie, au fost reluate 
lucrările Conferinței pentru 
dezarmare de la Geneva.

In cadrul primei ședințe, 
care a fost prezidată de repre
zentantul Marii Britanii, au 
luat cuvîntul șefii delegațiilor 
U.R.S.S., S.U.A. și Mexicului.

Cu ocazia deschiderii sesiu
nii, reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U. 
a dat citire unui mesaj, al se
cretarului general, K. Wald-

membrilor co-

său, secretarul

heimt adresat 
mitetului.

In mesajul 
general al O.N.U. atrage aten
ția membrilor Comitetului a- 
supra importanței și urgenței 
problemelor aflate pe ordinea 
de zi. în special în domeniul 
dezarmării nucleare și își ex
primă speranța că organismul 
de negocieri de la Geneva va 
depune eforturi pentru a pu
tea raporta Adunării Genera
le progrese în cadrul lucrări
lor sale.

Incidente israeliano-siriene
DAMASC 16 (Agerpres). — 

Potrivit unui comunicat difu
zat la Damasc, artileria și 
tancurile siriene și-au concen
trat, marți, atacul asupra mun
telui Hermon, unde infanteria 
israeliană încerca să-și con
solideze pozițiile, provocînd 
inamicului pierderi grele. Un 
purtător de cuvînt militar a 
declarat că artileria siriană a 
distrus o poziție-radar israe
liană, un post de comandă și 
două posturi de observație, 
precum și cîteva vehicule 
militare care transportau per
sonal militar israelian. Ace
lași comunicat menționa că, 
marți după-amiază, continuau 
duelurile de artilerie 
partea israeliană și 
de-a lungul întregului
de pe înălțimile Golan.

pe muntele Hermon și a des
chis focul asupra pozițiilor 
israeliene de-a lungul liniei 
de încetare a focului de pe 
înălțimile Golan. Artileria si
riană, a adăugat purtătorul 
de cuvînt, a atacat unitățile 
israeliene din sectoarele su
dic și de nord ale înălțimilor 
Golan. De fiecare dată, a 
menționat el, partea israelia
nă a ripostat.. 
cuvînt a arătat 
israelian a fost 
doi — răniți.

Purtătorul de 
că un soldat 
ucis, iar alți

NAȚIUNILE 
Corespondentul 
Constantin 
transmite: Pest, 
delegații au luat, pînă în pre
zent. cuvîntul în cadrul dez
baterilor de politică generală 
asupra problemelor materiilor 
prime și dezvoltării, aflate în 
atenția sesiunii extraordinare 
a Adunării Generale a O.N.U.

Președintele Mauritaniei, 
Ould Daddah, sublinia în
semnătatea cardinală a lărgi
rii cooperării internaționale 
prin accesul liber, pe baze de 
deplină egalitate în drepturi, 
al tuturor statelor la punerea 
unor baze noi sistemului e- 
conomic mondial. Vorbitorul 
a chemat la abolirea tuturor 
formelor de dominație străină 
asupra națiunilor lumii a tre
ia.

Ministrul afacerilor exter
ne al Indoneziei, Adam Malik, 
a apreciat că sarcina princi
pală a prezentei sesiuni ex
traordinare se reduce, în ulti
mă analiză, la modul în care 
trebuie edificată noua ordine 
economică mondială pentru a 
garanta o creștere economică 
stabilă și echitabilă a tuturor 
statelor, făcînd astfel posibilă 
menținerea unei păci juste în 
lumea contemporană.

Javier Assogba, ministrul 
economiei și finanțelor al sta
tului Dahomey, a cerut Adu
nării Generale să nu-și con
centreze atenția numai asupra 
crizei de energie, ci să acorde 
prioritate în dezbaterile sale 
problemelor mari ale deterio
rării termenilor de schimb. în
gustării pieței internaționale 
a produselor de export ale 
statelor în curs de dezvolta
re, măririi decalajelor econo
mice dintre acestea și statele 
industrializate etc.

Vincent Efon, ministrul a- 
facerilor externe al Cameru
nului, a declarat că „nici o 
națiune din lumea a treia nu

UNITE 16 — 
Agerpres, 

Alexandroaie, 
50 de șefi de

dorește să trăiască din aju
toare sau caritate". Acest grup 
de state — sublinia vorbito
rul — cere să se facă drepta
te în actualul sistem econo
mic nejust, în scopul de a se 
pune capăt situației în care 
statele în curs de dezvoltare 
primesc din ce în ce mai mici 
prețuri pentru produsele lor 
de export, în timp ce statele 
industrializate 
rilor exportate 
inflaționiste.

fixează bunu- 
de ele prețuri

ministrul a- 
al Mexicu- 
dreptul po- 
este de ne- 
respectarea 

la
și social.

fundamentale 
internațională, 
ale coexisten-

între 
siriană 

front

TEL AVIV 16 (Agerpres). — 
Potrivit declarației unui pur
tător de cuvînt militar de 
Tel Aviv, artileria siriană 
atacat pozițiile israeliene

la 
a 

de

----4

0 declarație
a primului ministru

al Etiopiei
ADDIS ABEBA 16 (Ager

pres). — Intr-o declarație fă
cută la posturile de radio și 
televiziune, primul ministru 
al Etiopiei, Endalkatchew 
Makkonen, a avertizat asupra 
situației economice și sociale 
prin care trece țara și a che
mat populația la unitate — 
transmit agențiile Reuter, 
France Presse și Associated 
Press.

Primul ministru a relevat 
hotărîrea guvernului de a a- 
plica reforma agrară recent 
preconizată, subliniind că „a- 
ceasta are drept scop crește
rea productivității în agricul
tură și întărirea încrederii în 
rîndul celor care trăiesc din 
cultivarea pămîntului". Pre
mierul Endalkatchew a arătat 
că Etiopia își va menține ac
tuala ei poziție în problemele 
internaționale. \

PE SCURT

NAȚIUNILE UNITE 16 
— Corespondentul Ager
pres, Constantin Alexan
droaie, transmite : In plenara 
Adunării Generale au conti
nuat dezbaterile asupra pro
blemelor materiilor prime și 
dezvoltării.

Emilio Rabasa, 
facerilor externe 
lui, a declarat că 
poarelor la pace 
conceput fără
dreptului lor inalienabil 
progres economic 
în opinia Mexicului, a subli
niat vorbitorul, crearea și 
consolidarea unei noi ordini 
economice internaționale re
clamă transpunerea în viață 
a principiilor 
de conduită 
între care cele
ței pașnice, neagresiunii, nein
tervenției unui stat sau grup 
de state în afacerile inter
ne și externe ale altui stat, 
abținerii de la crearea de 
zone de influență. Adoptarea 
unei carte a drepturilor și o- 
bligațiilor economice ale sta
telor, a subliniat ministrul de 
externe mexican, ar constitui 
o contribuție de seamă la 
cauza consolidării unei noi or
dini economice, care trebuie 
să se 
plină 
telor 
celor

Ministrul afacerilor externe 
al Turciei, Turan Gunes, a 
subliniat că toate statele în 
curs de dezvoltare, fără nici 
un fel de discriminări, tre
buie să beneficieze, în cadrul 
GATT, de sistemul preferen
țial generalizat, fapt care ar 
ajuta aceste țări să-și măreas-

bazeze pe egalitatea de
și interdependența sta- 

în curs de dezvoltare și 
industrializate.

delegația uniunii na
ționale A COOPERATIVE
LOR AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE DIN ROMANIA, 
condusă de Gheorghe Popa, 
vicepreședinte al UNCAP, ca
re face o vizită de prietenie 
în Siria a avut convorbiri la 
sediul Uniunii Generale a Ță
ranilor din Siria, cu vicepre
ședintele acestei uniuni, Chib- 
ly Nassr și cu alți membri ai 
conducerii.

MINISTERUL AFACERI
LOR EXTERNE AL GUVER
NULUI REVOLUȚIONAR 
PROVIZORIU AL REPUBLI
CII VIETNAMULUI DE SUD 
a dat publicității o declarație 
în care cere încetarea imedi
ată a operațiunilor militare 
saigoneze îndreptate împotri
va zonelor eliberate, a opera
țiunilor polițienești și de „pa
cificare" și cheamă Adminis
trația de la Saigon să răspun
dă cu seriozitate propunerilor 
în șase puncte, prezentate lu
na trecută de G.R.P. al Repu
blicii Vietnamului de Sud.

INTR-UN BILANȚ AL O- 
PERAȚIUNiLOR desfășura
te pe frontul constituit în zo
na orașului Oudong, transmis 
de agenția khmeră de infor
mații, se arată că, în perioada 
29 martie — 10 aprilie, forțe
le de eliberare au scos din 
luptă peste 1 100 de militari

lonnoliști și au 
capturat importante 
de tehnică de luptă.

distrus ori 
cantități

IN BAZA UNUI 
SEMNAT DE CELE 
PĂRȚI, Kuweitul va 
din Franța avioane 
„Mirage F-l“. echipate cu ra
chete aer-sol și aer-aer — a 
anunțat premierul interimar 
al Kuweitului, ministru al a- 
părării și de interne Saad Al 
Abdallah al Sabah. El a men
ționat că acordul a fost sem
nat pe baza unei înțelegeri „de 
la guvern la guvern", transmi
te agenția Associated Press.

ACORD
DOUA 

cumpăra 
de luptă

CONSUMUL DE NARCO
TICE A CRESCUT CONSI
DERABIL IN CANADA. .Spe
cialiștii afirmă că cel mai’ ma
re consum a fost înregistrat 
la tineri 
al celor 
juana și 
1973, la 
în anul

și că numărul total 
care au folosit mari- 
hașișul a ajuns, în 

23 251 față de 12 695 
1972..

UN AVION 
PĂRTININD 
„AIR FRANCE' 
marți. Parisul, cu destinația 
Tokio, avînd la bord celebrul 
tablou al lui Leonardo da 
Vinci — „Mona Lisa". Preți
oasa pictură a fost împrumu
tată Muzeului Național al Ja
poniei de către Ministerul 
Culturii al Franței.

SPECIAL A- 
COMPANIEI 

a părăsit,

că ponderea — în prezent ne
semnificativă — de participare 
la comerțul mondial.

Shridath S. Ramphal, mi
nistrul afacerilor externe și 
justiției al Ghanei, ' vorbind 
despre inechitățile și discrimi
nările din sistemul comerțului 
internațional, s-a pronunțat 
în favoarea stabilirii unui ra
port rezonabil între prețurile 
materiilor prime și produse
lor industriale. Totodată, el 
a insistat asupra punerii sub 
control a cursei înarmărilor, 
și în special a înarmărilor nu
cleare, care afectează nu nu
mai pacea lumii, ci și progre
sul economic și social al tu
turor popoarelor.

Umba di Lutete, comisarul 
politic și de stat pentru afa
cerile externe și cooperării 
internaționale al Republicii 
Zair s-a pronunțat în favoa
rea revizuirii . termenilor de 
asistență financiară către ță
rile în curs de dezvoltare, a- 
rătînd că, pînă în prezent, a- 
jutorul acordat acestor state 
a fost depășit mult în valoa
re de profiturile scoase de 
monopolurile și trusturile oc
cidentale.

Okoi Arikpo, comisarul pen
tru. afacerile externe al Ni
geriei, a caracterizat actuala 
ordine economică internațio
nală drept defectuoasă, întru- 
cît resursele naturale ale ță
rilor în curs de dezvoltare sînt 
exploatate de companiile 
multinaționale care obțin pro
fituri fabuloase, materiile pri
me sînt vîndute pe piața in
ternațională la prețuri care 
nu țin seama de munca ne
cesară producerii lor, iar pre
țurile bunurilor manufactura
te și ale echipamentului in
dustrial ' vîndute de statele 
dezvoltate sînt fixate în mod 
arbitrar, fără a se ține seama 
de nevoile țărilor în curs de 
dezvoltare de a-și menține un 
sistem economic și politic via
bil. Vorbitorul a declarat că 
este imperativ ca Adunarea 
Generală să condamne „diplo
mația canonierelor", prin care 
cei puternici dictează celor 
slabi cum, la ce preț și cînd 
să-și valorifice produsele de 
export și materiile lor prime, 
precum și cu ce cost să im
porte produsele industriale.

NAȚIUNILE UNITE 16 
— Corespondentul Ager
pres, Constantin Alexan
droaie, transmite : In ultimele 
două ședințe ale Comitetului 
special al Națiunilor Unite 
pentru definirea agresiunii, 
înaintea încheierii- lucrărilor, 
au luat cuvîntul 30 din cei 35 
de reprezentanți ai statelor 
membre ale Comitetului, care 
au salutat elaborarea proiec
tului definiției agresiunii și au 
calificat această realizare ca 
fiind de o mare însemnătate 
în viața O.N.U.

Formularea conceptului a- 
gresiunii, sublinia reprezentan
tul Iugoslaviei, Cvijeto Job, 
va contribui la edificarea unor 
baze mai solide de funcționa
re a organismelor Națiunilor 
Unite răspunzătoare de menți
nerea păcii și securității in
ternaționale, facilitînd efortu
rile spre codificarea responsa
bilității internaționale pentru 
actele de agresiune sau orice 
altă formă de folosire a for
ței în relațiile internaționale, 
precum și spre crearea unei 
jurisdicții internaționale în 
materie. Vorbitorul și-a expri
mat speranța că definiția va 
constitui un instrument pen
tru protejarea statelor mici și 
în curs de dezvoltare care- sînt 
adesea victime ale actelor de 
agresiune.

în cuvîntul lor, reprezen
tanții Columbiei, Bulgariei, 
Australiei, Norvegiei, Franței

și Algeriei au subliniat 
verse aspecte pe care le 
plică definiția agresiunii, 

timp, 
sesiune 
adopta 
acestui

Reuniunea latino-americană consacrată
mondiale a populației

di- 
im- 
ex-

algeriene

SAN JOSE 16 (Agerpres). 
— La San Jose s-au deschis, 
la 15 aprilie, lucrările reuniu
nii latino-americane, consa
crată pregătirii Conferinței 
mondiale a populației, care 
va avea loc în luna august, 
la București. Actuala reuniu
ne a fost convocată de Comi
sia Economică a O.N.U. pen
tru America Latină.

La dezbateri iau parte dele
gații guvernamentale din toa
te țările latino-americane. re
prezentanți ai Secretariatului 
O.N.U., ai unor organizații in- 
terguvernamentale, observa
tori.

Cuvîntul inaugural al reu
niunii a

Din partea Republicii Socia
liste România, la lucrări par
ticipă ca observator o delega
ție condusă de prof. dr. docent 
Mihnea Gheorghiu, președin
tele Academiei de Științe So
ciale și Politice.

Din lumea

fost rostit de pre
ședintele Republicii Costa Ri- 

Figueres Ferrer.ca, Jose

TOKIO 16 (Agerpres). — 
Potrivit datelor preliminare 
publicate la Tokio de Minis
terul de Finanțe, balanța de 
plăți a Japoniei a înregistrat, 
la sfîrșitul lunii martie. un 
deficit de peste un miliard de 
dolari. Deficitul balanței co
merciale a fost de 370 de mi
lioane de dolari, mai redus 
față de cel înregistrat la sfîr-

19,30

MIERCURI, 17 APRILIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Ancheta poștașilor;
Republica: Singur; PETRI- 
LA: Colega mea vrăjitoarea; 
LONEA — Minerul: Polițis
tul; ANINOASA: Aventura 
lui Poseidon; VULCAN: Fe
meile; LUPENI — Cultural: 
Generalul doarme în picioa
re; Muncitoresc: Lumea se 
distrează; URICANI: Mono
log.

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Cîntec și joc pe plaiurile ță
rii; 6,00 
mineții; 
melodia 
letin de

Radioprogramul di- 
8,08 La microfon, 
preferată; 9,00 Bu- 
știri; 9,05 Muzică

populară; 9,35 Opereta „Gon
dolierii"; 10,00 Buletin de 
știri; 10,10 Retrospectiva 
creației lui Marius Mihail; 
10,30 Din țările socialiste; 
10,45 Melodii populare de 
virtuozitate; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Partidului în dul
ce grai; 11,35 Formații de 
muzică ușoară; 12,00 Buletin 
de știri; 12,05 Intîlnire cu 
melodia populară și inter
pretul preferat; 12,35 Album 
coral; 13,00 Radiojurnal; 
13,15 Revista șlagărelor; 
14,00 Buletin de știri; 14,05 
Varietăți muzicale; 14,40 Din 
muzica popoarelor; 15,00 
Buletin de știri; 15,05 Clubul 
invitaților; 16,00 Radio
jurnal; 16,15 Cîntece de Ma
tei Socor; 16,25 Odă limbii 
române; 17,00 Buletin de 
știri; 17,15 Universul famili
ei; 17,40 Albumul tinerilor 
interpreți ai cîntecului popu
lar; 18,00 Orele serii; 20,00

Muzică populară; 20,40 Mu
zică pe adresa dumneavoas
tră; 22,00 Radiojurnal; 22,30 
Bijuterii muzicale; 23,00 —
5,00 Estrada nocturnă.

STUDIOUL TIMIȘOARA

18,00 Actualitatea radio;
18,10 „Munte, munte, brad 
frumos" —.program de mu
zică populară; 18,30 Pro Ar
te; 18,45 Lieduri de Tiberiu 
Brediceanu; 19,00 Colocviu 
cu tinerețea.

9,00

9,10
9,35

Teleșcoală. Album șco
lar. Spiru Haret și dis
cipolii săi.
Atlas geografic.
De la telefon la sateli-

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

10,00

10,30

11,15

12.00

16,00

16,30

17,30
17,35

18,00
18,05
18.25
18,50
19,00

19,20

ții de telecomunicații 
(album științific).
Curs de limbă engle
ză. Lecția 85 (reluare). 
Curs de limbă rusă. 
Lecția 86 (reluare). 
Melodii populare din 
Moldova.
Biblioteca pentru toți : 
Ion Barbu (II) reluare. 
Pagini din Albumul 
duminical.
Curs de limbă germa
nă. Lecția 89.
Curs de limbă fran
ceză. Lecția 88.
Telex.
Cunoașteți 
tualitatea 
Publicitate. 
Festivaluri,
Imagini din Siria. 
Tragerea Pronoexpres. 
Bună seara, vacanță. 
Năzdrăvanii și soarele. 
1001 de seri. Bugs Bun
ny și prietenii săi.

1-egile? Ac- 
legislativă.

festivaluri..

20.00
20,20
20,25

Telejurnal — 1 Mai 
1974 — sub semnul a- 
nului jubiliar. Croni
ca întrecerii pentru 
îndeplinirea cincina
lului înainte de 
men. 
Reflector. 
Publicitate. 
Telecinemateca. 
mare cineast: Jean 
noir. Iluzia cea mare 
(premieră pe țară). 
24 de ore.

ter-

22,15

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei 
ieri:

Maximele: 
grade; Paring —3 grade.

Minimele:
grad; Paring —6 grade.

PENTRU
LE 24 DE ORE: Vremea se 
menține instabilă. Temporar 
vor cădea ploi slabe. Vînt 
slab pînă la potrivit din sud.

Petroșani

Petroșani

de

6

1

urmatoare-

pl . -
primîndu-și în același 
speranța că viitoarea 
ordinară a O.N.U. va 
în unanimitate textul 
proiect.

Dimitri Kolesnik, reprezen
tantul U.R.S.S., și-a exprimat 
încrederea că adoptarea defi
niției va ajuta la descurajarea 
actelor de agresiune. El a 
spus că această definiție nu 
poate în nici un caz pune sub 
semnul îndoielii legitimitatea 
dreptului tuturor popoarelor 
de a lupta, prin orice mijloa
ce, pentru autodeterminare și 
independență.

★
într-o scurtă declarație pu

blicată luni după-amiază, se
cretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, și-a exprimat 
satisfacția în legătură cu în
deplinirea cu sticces a sarcinii 
Comitetului. Secretarul gene
ral a arătat că definiția este 
de o însemnătate majoră pentru 
transpunerea în viață a unora 
dintre articolele fundamenta
le ale Cartei Națiunilor Uni
te. Faptul că. după îndelun
gate și dificile negocieri, s-a 
ajuns la un acord pentru de
finirea agresiunii constituie o 
evoluție încurajantă în efor
turile pentru promovarea pă
cii în lume — a relevat Kurt 
Waldheim.

HAVANA 16 (Agerpres). 
— La Santiago de Cuba a 
avut loc un miting al priete
niei cubanezo-algeriene, la 
care au luat cuvîntul Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, primul mi
nistru al Guvernului Revolu
ționar al Republicii Cuba, și 
Houari Boumediene, președin
tele Consiliului Revoluției, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Algeriei, aflat în- 
tr-o vizită oficială de priete
nie în Cuba.

In cuvîntările lor, Fidel 
Castro și Houari Boumediene 
au relevat dezvoltarea legătu
rilor de prietenie și colabora
re dintre cele două țări, efor
turile acestora în lupta împo
triva imperialismului, pentru 
afirmarea drepturilor legitime 
ale statelor în curs de dezvol
tare pe plan internațional.

♦ -

întrevederea
dintre

Kurt Waldheim
si

Henry Kissinger
Evoluția situației 

din Niger
NIAMEY 16 (Agerpres). — 

In Niger, unde armata a pre
luat puterea înlăturînd guver
nul condus de Hamani Diori, 
situația se menține calmă, re
levă agențiile Associated 
P: ess, TASS și Reuter. Potri
vit comunicatelor difuzate de 
postul național de radio, noile 
autorități dețin controlul asu
pra situației din întreaga țară. 
Aeroportul internațional Nia
mey continuă să fie închis 
traficului aerian intern și in
ternațional. Unitățile 
au primit ordin să se 
la bazele lor.

Locotenent-colonelui 
Kountie, șeful Statului major 
al armatei, care a condus ac
țiunea militarilor, a rostit un 
discurs radiodifuzat, chemînd 
populația să păstreze ordinea. 
El a declarat că toți membrii 
fostului guvern se află sub 
stare de arest la domiciliu, 
iar fostul președinte Hamani 
Diori — la reședința sa, „sub 
paza forțelor armate". Potrivit 
unui comunicat difuzat 
postul de radio Niamey, 
Niger a fost constituit un Con
siliu militar suprem, în atri
buțiile căruia intră conduce
rea problemelor statului. A- 
gențiile Reuter și UPI, relu- 
înd comunicatele difuzate la 
Niamey, informează că noul 
organism creat a hotărît eli
berarea tuturor deținuților 
politici. Potrivit unei declara
ții a lui Seyni Kountie, Consi
liul militar suprem va decide

gu- 
per-
sau

„dacă foștii membrii ai 
vernuluj destituit și alte 
sonalități vor fi traduși 
nu în fața justiției".

Agenția libiană de informa
ții relatează că premierul li
bian Abdel Salam Jalloud a 
.plecat marți la Niamey pentru 
„a lua cunoștință la fața lo
cului de situația care s-a cre
at în această țară".

NAȚIUNILE UNITE 16 (A- 
gerpres). — Secretarul gene
ral al O.N.U.. Kurt Waldheim, 
a conferit, luni după-amiază, 
la sediul Națiunilor Unite, cu 
secretarul de stat american, 
Henry Kissinger. Un purtător 
de cuvînt al O.N.U. a declarat 
că au fost abordate aspecte a- 
le situației din Orientul A- 
propiat, precum și o serie de 
probleme aflate în dezbatere 
la actuala sesiune extraordina
ră a Adunării Generale.

armatei 
retragă

Seyni

de
în

capitalului
șitul lunii februarie, cînd a 
fost de 690 milioane de dolari.

★

BRASILIA 16 (Agerpres). — 
Banca centrală a Braziliei a 
anunțat devalorizarea mone
dei naționale — cruzeiro —, 
măsură care intră în vigoare 
începînd de marți 16 aprilie. 
Noua paritate a monedei de
vine astfel de 6,55 cruzeiros 
pentru un dolar S.U.A.

UI1 IUI DIVERS l'l cum
I 
I

I
II Secetă prelungită 

în Noua Zeelandă
Noua Zeelandă, țară cu o 

bogată rețea hidrografică, 
suportă, în această perioadă, 
consecințele unei secete pre
lungite; în unele zone n-au 
mai căzut nici un fel de pre
cipitații încă de anul trecut. 
Ca urmare a acestei situații, 
debitul rîurilor. precum și 
nivelul apei în lacurile de 
acumulare au scăzut consi
derabil, ceea ce afectează 
activitatea hidrocentralelor, 
care furnizează 81,5 la su
tă din necesarul de energie 
electrică al țării.

Un interesant
î-ecord... piscicol

Pompierii din Wiesbaden 
au reușit un interesant re
cord... piscicol, salvînd de la 
moarte sigură un număr de 
aproximativ 20 000 de păs
trăvi amenințați cu asfixie
rea, aflați într-un camion- 
cisternă belgian rămas în 
pană pe autostrada Koln — 
Frankfurt pe Main. Sosiți de 
urgență la fața locului, pom
pierii au constatat că siste
mul de ventilație care trans
mitea aer păstrăvilor din

cisternă se defectase și au 
luat măsuri de aproviziona
re a peștilor cu... oxigen îm
buteliat. Ulterior, prețioasa 
încărcătură a fost transbor
dată pe un alt camion-cister- 
nă, special amenajat.

„Monstrul^
a fost ucis

Locuitorii regiunii keny- 
ene Bungoma pot, însfîrșit, 
răsufla ușurați: „monstrul" 
care i-a terorizat vreme de 
peste șase luni a fost ucis. 
E drept, „monstrul" nu de
vora decît vitele sătenilor 
— și încă într-un număr im
presionant — dar, de la că
derea nopții, populația se 
baricada în case, îngrozită 
de înfățișarea lui ciudată și 
fioroasă, desprinsă 
dintr-un basm popular 
ființe fantastice. Și 
nu era vorba 
nor oameni 
pentru că, în 
datul animal, 
prezent, de oamenii de ști
ință. avea capul și gîtul unui 
leopard, corpul de cîine și 
labele de leu. A fost împuș
cat abia după ce aproxima
tiv 20 de persoane l-au sur
prins într-o grotă și l-au si
lit să iasă cu ajutorul tor
țelor aruncate în interior.

parcă 
cu 

totuși, 
de fantezia u- 
înspăimîntați, 
realitate, ciu- 
examinat, în
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SPORT ii
BELGRAD 16 (Agerpres). — 

După 4 runde, în turneul 
masculin de șah de la Vrnjac- 
ka Banja, conduce Sax (Un
garia), cu 2 puncte și două 
partide întrerupte, urmat de 
Janosevici (Iugoslavia) 2 (l1). 
Victor Ciocîltea se află pe lo
cul 8 cu 1 punct și ‘două parti
de aminate. Șahistul român a 
remizat în runda a 3-a cu 
bulgarul Radulov, și a îm
părțit punctul în runda a 4-a, 
în partida cu 
cevici.

iugoslavul Raj-

(Agerpres). — 
fotbal Dinamo

PRAGA 16 
Echipa de 
București, aflată în> turneu în 
Cehoslovacia, a jucat la Pra- 
ga. cu formația locală Slavia. 
Partida s-a încheiat la egali
tate : 2—2 (1—2).

LOS ANGELES 16 (Ager- 
pres). — Cu trei runde înain-

SPOR T
te de terminarea turneului 
internațional de șah, care se 
dispută la „Continental Chess 
Club” din Los Angeles. în 
fruntea clasamentului se men
ține marele maestru interna
țional român, Florin Gheor
ghiu, cu 5,5 puncte, urmat de 
Zvetozar Gligorici (Iugoslavia) 
și Julio Kaplan (Porto Rico) 
— 5 puncte fiecare. 
Mednis (S.U.A.) 4.5
etc.

în runda a 7-a, 
Gheorghiu l-a învins pe Len
gyel (Ungaria), iar în runda 
a 8-a a remizat cu Kaplan.

Edmar 
puncte

Florin

RIO DE JANEIRO 16 (Ager
pres). — Pe stadionul „Mo- 
rumbi“ din Sao Paulo se dis
pută astăzi întîlnirea amicală 
de fotbal dintre selecționate
le Braziliei și României. Fot
baliștii români, care se află 
de trei zile în marele oraș

Tiparul - întreprinderea poligrafică Hunedoara - Subunitatea Petroșani

brazilian, au efectuat mai 
multe antrenamente, în urma 
cărora conducătorii tehnici ai 
echipei s-au fixat asupra ur
mătoarei formații : Iorgules- 
cu — Anghelini, Antonescu, 
Sameș, Christache — Dudu 
Georgescu, Dinu, Iordănescu 
— Lucescu. Kun, Marcu.

Antrenorul Mario Zagalo, 
care verifică lotul pentru 
campionatul mondial în par
tide ce au loc aproape săptă- 
mînal, va utiliza probabil și 
alți jucători care nu au evo
luat în ultimele jocuri.

După cum se știe, echipa 
Braziliei a susținut pînă în 
prezent trei întîlniri de veri
ficare : 1—1 cu Mexic, 1—0 
cu Cehoslovacia și 1—0 cu o 
selecționată bulgară.

Meciul România — Brazi
lia va începe la ora 21,00 (ora 
locală'), respectiv ora 02 (ora 
Bucureștiului).

Ă--------------
40 396


