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In întîmpinarea Zilei de 1 Mai
\
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PE GRAFICELE COLECTIVELOR, 
REALIZĂRI PRESTIGIOASE

Stadii avansate de

Plecarea tovarășului Micolae Ceaușescu
în R.P. Polonă, pentru a participa 
la Consfătuirea Comitetului Politic
Consultativ al statelor participante

la Tratatul de la Varșovia
Miercuri dimineața, tovară

șul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Co
munist Român. președintele 
Republicii Socialiste România, 
a plecat spre capitala R.P. Po
lone. ■ pentru a lua parte la 
Consfătuirea Comitetului Poli
tic Consultativ al statelor par
ticipante la Tratatul de la 
Varșovia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
este însoțit de tovarășii Manea 
Mănescu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R.,

prim-ministru al guvernului. 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.. și' George Macoveă- 
cu,'ministrul afacerilor exter
ne.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășa 
Elena Ceaușescu. tovarășii E- 
mil Bodnaraș, Maxim Berghi- 
anu. Gheorghe Cioară. Lina 
Ciobanu. Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas. Petre 
Lupu, Ion Gheorghe 
Paul Niculescu-Mizil, 
ghe Pană, Dumitru

Maurer, 
Gheor- 

Popescu,

Gheorghe Rădulescu. Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, llie 
Verdeț, Ștefan Voitec. Cornel 
Burtică, Miron Constanținescu, 
Mihai Dalea. Mihai Gere. Ion 
Ioniță. Ion Pățan. precum și 
membri ai C.C. al P.C.R.. ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai institu
țiilor centrale și organizațiilor 
obștești, generali.

Au fost de față Wladyslaw 
Wpjtasik, ambasadorul R. P. 
Polone la București, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

Sosirea în capitala R. P. Polone

SUCCESELE 
FRONTALIȘTILOR
Ceea ce și-au propus 

la începutul lunii mi
nerii sectorului III al 
E.M. Lupeni pentru în
tîmpinarea cu rezultate 
demne a zilei de 1 Mai 
— depășirea substanți
ală a producției de căr
bune — se materiali
zează în aceste zile.

Prin depășirea 
ductivității muncii 
medie cu 803 kg 
post, în perioada 
mei jumătăți a lunii a- 
prilie, colectivul a rea
lizat o sporire a produc
ției de cărbune față de 
sarcinile de plan cu 
1 200 tone, situîndu-se 
în fruntea întrecerii pe 
mină. în acest început 
de trimestru.

Rezultatul s-a dobîn- 
dit cu participarea în
tregului colectiv. în
deosebi al brigăzilor de 
frontaliști conduse de 
minerii loan Scutaru, 
Pompei Cristian, și loan 
Onuț. Aport de aseme
nea consistent la. obți
nerea acestor rezultate 
și-au adus formațiile de 
deservire a brigăzilor, 
a căror activitate s-a 
desfășurat sub conduce
rea maistrului minier 
Gheorghe Țurcaș.

pro- 
în 
pe 

pri-

Demaraj convingă
tor în trimestrul II 
al anului înregistrea
ză colectivul lotului 
Petrila al Șantie
rului T.C.M.M. La 
bilanțul primei ' de
cade a- lunii aprilie 
vrednicii constructori 
și montori de aici 
raportau depășirea 
sarcinilor valorice de 
investiții cu 
lei.

Potențialul
și tehnic al colecti
vului este concentrat 
atît în direcția fi
nalizării unor obiec-

20 000

uman

tive industriale de 
mare interes — de 
pildă. pregătirea 
pentru rodaj a unui 
compresor în cadrul 
stației de compre- 
soare Est 2 Petrila 
— cît și în vederea 
creării de stadii de 
execuție avansate la 
obiective nou ataca
te. La puțul princi
pal de extracție cu 
schip al E.M. Petri
la, pînă Ia această 
dată, s-a atins cota 
—5 la săpătura fun
dației turnului, ur-

U. F. E. T. Petroșani

Cu sarcinile de export

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a sosit, miercuri la amiază, la 
Varșovia.

Pe aeroportul Okencie. to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
persoanele oficiale care îl în-

soțesc au fost salutați de to
varășii Edward Gierek. prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Henryk Jablonski, președinte
le Consiliului de Stat al R.P 
Polone, Piotr Jaroszewicz 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Stanislaw Gucwa, ma
reșalul Seimului, de alți con-

ducători de partid și de stat 
polonezi.

Pe aeroport se aflau amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Varșovia. Aurel 
Duca, membri ai ambasadei.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost înmînate 
buchete de flori.

A v Av

rezultatul vo- 
produse fizice

de 101,2 la sută 
de 101,1 la su-

deja 
din 

fun- 
efec-

execuție

indicatori economici

F. F. A. „Vîscoza“

Depășiri la principalii

Dacă măsurile ar fi venit la timp

Citiți interviul m 
a IlI-a

mînd ca pînă la fine
le lunii să se asigu
re condiții propice în 
vederea turnării pri
milor metri cubi de 
beton, in același 
scop, brigada de fie- 
rari-betoniști condu
să de Gheorghe Ilaș 
a confecționat 
cea. 70 la sută 
armăturile de 
dații, în paralel 
tuînd țesătura me
talică a viitorului 
turn de extracție ce 
se va executa prin 
glisare.

pe patru luni îndeplinite
Vrednicul colectiv de. fores

tieri al U.F.E.T. Petroșani — 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri — raportează un merituos 
succes obținut în întrecerea so
cialistă desfășurată în întîmpi
narea 
zarea 
lorice 
patru

Cantitățile planificate la sor
timentele lemnoase cuprinse în

zilei de 1 Mai — reali- 
integrală a sarcinilor va- 
de export pe primele 
luni ale anului.

planul fizic sînt realizate în 
întregime, fiind livrate toto
dată cantități însemnate peste 
prevederi la sortimentele de 
bază. Așa. de exemplu, s-au 
expediat deja pînă la această, 
dată în contul lunii mai. 275 
mc la lemn de celuloză. 93 mc 
de lemn de construcții rurale 
și 36 mc de cherestea rășțnoa- 
Se.

Perioadă cu ritm de Uri
pc șantierele noilor locuințe

Interviu cu tovarășul DUMITRU STANCU, se
cretarul comitetului de partid al Grupului de șanti

ere Petroșani al T.C.H.

— In primul trimestru, pe 
ansamblul Grupului nr. 2 
șantiere Petroșani al T.C.H. 
s-au obținut realizări satisfă
cătoare, majorate față de sar
cină (22,5 Ia sută din planul va
loric anual). Firește că în tri
mestrul II ritmul de execuție 
trebuie să sporească, pentru 
a se asigura realizarea la fi
nele semestrului a cel puțin 
50 Ia sută din planul anual și. 
totodată, să se predea integral 
și la timp volumul de aparta
mente prevăzut în grafice. Ce 
ne puteți spune, despre mă
surile concrete întreprinse în 
acest scop?

— Conform planificării, cit 
se poate de realistă, vom rea
liza pe ansamblul grupului în 
primul semestru al anului 51.5 
la sută din sarcina valorică a- 
nuală. Măsurile adoptate pî
nă acum, ca și cele care se 
vor lua în continuare, vizea
ză tocmai crearea condițiilor 
necesare în vederea'•respectă
rii obligațiilor ce ne revin a 
disciplinei de plan. Mai întîi, 
datorită condițiilor favorabile 
de anotimp, s-a trecut la toa
te șantierele la programul de 
lucru de 10 ore. Totodată, a 
crescut capacitatea de însilo- 
zare și depozitare a materia-

lelor, îndeosebi a cimentului, 
material după cum cunoaștem 
din experiența anilor trecuți, 
deficitar în perioada de vară. 
In acest scop s-au montat ci
te patru silozuri a 80 tone fi
ecare la Livezeni și Vulcan,

In primul 
semitru- 

puțln 
50 la sută 
din planul 

anual
deinvestițiil

.r

a- 
să 
de

iar alte patru se montează 
cum la Lupeni. Continuă 
suscite interesul factorilor 
decizie problema lărgirii fron
tului de lucru pentru asigu
rarea ocupării tuturor forma
țiilor de lucru, folosirii rațio
nale a întregului potențial u- 
man de care dispunem. S-a 
trecut la organizarea muncii 
în două schimburi prelungite 
la operațiile de

mai astfel vom reuși, sperăm, 
să facem față volumului ma
re de lucrări de betonare ca
re se vor executa pe tot par- ■ 
cursul trimestrului II. Semni
ficativ mi se pare să amin
tesc că în trimestrul II sînt 
prevăzute a se executa un 
număr sporit de apartamente 
prin metodologii tehnologice 
avansate, de mare randament, 
cu grad înalt de mecanizare. 
Se vor utiliza, de exemplu, 
panouri prefabricate gata fi
nisate în exterior 
ția blocurilor Bl 
Rl. Pl-7 și Pl-9 
port" Petroșani, 
mixtă — panouri 
plan universale — la 
le A5 și A6 Vucan. precum și. 
pentru prima oară în Valea 
Jiului, panouri prefabricate 
realizate uzinal, la blocurile 
2. 4 și 6 din ansamblul nou 
de locuințe ..Micro 3 B" Vul
can.

Intîmpinăm și unele dificul
tăți în realizarea sarcinilor fi
zice. Pînă acum s-a predat un 
bloc cu o lună mai devreme 
și avem convingerea că vom

la construc- 
din 
din

o
Și

Lupeni, 
„Aero- 
soluție 
cofraje 

blocuri-

Convorbire realizată de
Anton HOFFMAN

betonare. Nu- (Continuare în pag. a 3-a)

CONSFĂTUIRE CU 
CONDUCĂTORII 
AUTO AMATORI

motoriști, 
automo- 

orașul 
cadrul 
fi tre- 
evepi- 

circulațîe 
petre-

Miliția municipiului 
Petroșani. circulație, 
organizează duminică 
21 aprilie a.c., ora 10, 
o consfătuire dc lucru 
cu conducătorii auto 
amatori — 
motocicliști,
biliști —, din 
Petroșani, in 
consfătuirii vor 
cute în revistă 
mentele de < 
mai deosebite 
cute în ultima perioa
dă în municipiul Pe
troșani și se vor da în
drumări care intere
sează pe toți conducă
torii auto în sezonul 
estival 1974.

In prima decadă a lunii aprilie, ca și 
în primul trimestru al anului, la Fabrica 
de fire artificiale „Vîscoză" din Lupeni, 
principalii indicatori de plan au fost sim
țitor depășiți. Astfel, producția globală a 
fost realizată în proporție 
iar cea marfă în proporție 
tă.

Depășirile valorice sint 
lumului suplimentar de 
obținut în a,ceeași perioadă: la sfoară 
„vîscoză" s-au produs in plus circa 0,5 
tone, iar la sulfura de carbon circa 1 to
nă fiind îndeplinită integral și sarcina de 
plan Ia fire „vîscoză".

n-am îi
In dimineața zilei de 16 a- 

prilie, la intrarea în. incinta 
minei Petrila un panou ma
re, colorat atrăgea atenția de 
la distanță. Oamenii care ve
neau la mină se opreau pen
tru un moment în fața 
parcurgeau cu privirea o 
tă de nume, făceau un 
de lehamite și plecau 
departe comentînd cu amără
ciune. Printre cuvintele mur
murate sau rostite cu voce 
tare se distingea destul de 
frecvent o expresie grea „ru
șine"!

Ce fapte rușinoase erau a- 
nunțate la poarta minei? Am 
citit panoul expus privirilor 
trecătorilor. Nu știu dacă am 
reținut cuvînt cu cuvînt tex
tul. dar în esență, se spuneau 
următoarele: „Tovarăși! In 
ziua de 15. ,JV. 1974 la mina 
noastră au lipsit nemotivați 
de la lucru 215 muncitori. Din 
cauza aceasta mina a pierdut 
1 207 tone de cărbune". Apoi, 
în coloane lungi, rînduite pe

La consfătuire, care 
va avea loc în sala mi
că a Casei de cultură, 
sînt invitați toți con
ducătorii auto amatori.

DIVERTISMENT 
MUZICAL 

UMORISTIC

Ansamblul de estra
dă ..Optimiștii" pre
zintă duminică 28 a- 
prilie în sala Casei de 
cultură a sindicatelor 
din Petroșani, la ora 
17 și 20. divertismen
tul muzical 
„Cînd ia 
muzica".

Pledoaria 
va fi susținută de An
ne Marie Stratulat, Mi
hai Petcu, Anatol Co
ca. Margareta Bara- 
baș. Eugen Machedon. 
Angela Marian, Ionel 
Ladaru, Șina Doroftei 
și George Nicolescu, 
devenit runoscut pu-

umoristic 
cuvîntul...

muzicală

lui. 
lis- 

gest 
mai

blicului larg prin me
lodia „Eternitate", pre
cum și formația „Op
timiștii".

OCUPANTI AI 
LOCULUI I

Handbaliștii de 
Școala sportivă Petro
șani — și anume echi
pa de juniori II antre
nată de Sandu Mileti 
— au repurtat un fru
mos succes la faza de 
zonă a campionatului 
republican rezervat ju
cătorilor de la această 
categorie, reușind să 
ocupe locul I, în con
fruntarea cu alte echi
pe din opt orașe din 
țară. Acest rezultat 
obținut pe terenul din 
Ploiești le dă dreptul 
de participare Ia faza 
finală a acestui cam
pionat.

la

Deschiderea
Consultativ al statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
La 17 aprilie, s-a deschis la 

Varșovia Consfătuirea Comi
tetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Trata
tul de la Varșovia.

La consfătuire iau parte : 
din partea Republicii popu

lare Bulgaria — Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria, conducăto
rul delegației, Stanko Todorov 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.P.B.. Konstantin Tellalov, 
secretar al C.C. al P.C.B., Pe- 
tăr Mladenov, membru al C.C. 
al P.C.B., ministrul afacerilor

externe, Milko Balev, membru 
al C.C. al P.C.B., directorul Ca
binetului primului secretar al 
C.C. al P.C.B.:

din partea Republicii Soci a 
liste Cehoslovace — Gustav 
Husak, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, conducăto
rul delegației. Lubomir Strou 
gal. membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.C., președintele 
guvernului R.S.C., Vasil Bilak. 
membru al Prezidiului, se
cretar al C.C. al P.C.C., Bo 
huslav Chnoupek. membru al 
C.C, al P.C.C., ministrul aface
rilor externe, Antonin Vav- 
rus, șeful secției externe a C.C 
al P.C.C.;

din partea Republicii Demo
crate Germane — Erich Ho
necker. prim-secretar al CC. 
al Partidului Socialist Unit 
din Germania. conducătorul 
delegației, Willi Steph mem
bru al Biroului Politic al CC. 
al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D.G., 
Horst Sindermann, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consi
liului de Miniștri al R.D.G., 
Hermann Axen, membru 
Biroului Politic, secretar 
C.C. al P.S.U.G.. 
scher, membru 
F.Ș.U.G., locțiitor al ministru-

Oskar 
al C.C.

al
al 

Ri
al

(Continuare in pag. a 4-a)

Din toamna 
acestui an

I 
I
I
„Popelnicul“ aplaudat
pe scena petroșăneană

t

Un reușit spectacol 
prezentat de studenții 

Institutului de mine

I

avut ce îndrepta!
erau înscrise nume-sectoare,

le celor care au lipsit nemo
tivat de la lucru în ziua res
pectivă, dezorganizînd proce
sul de producție. ,.Să luăm a- 
titudine combativă împotriva 
celor care împiedică produc
ția și ne diminuează cîștigu- 
rile!" — îndemna textul în
scris pe panou. Și se încheia 
cu expresia aceea gravă pe 
care am pomenit-o și care e- 
ra purtată ca un ecou din gu
ră în gură, de către mineri in
dignați și revoltați împotriva 
celor care prin indisciplină, 
chiul și inconștiență dezorga
nizează producția, le frustrează 
cîștigurile : „rușine" !

Aceleași cuvinte grele 
blamare a indisciplinei
lipsei de răspundere avea să 
să facă puternic auzite în sa
la de apel și în birourile sec
toarelor, în discuțiile cu șefii 
de brigăzi, ?n toti minerii. In
tre schimburile I și II din zi
ua de 16 aprilie, cazul a făcut 
obiectul unei luări de poziție

de
Și

VIZITE... 
NEPOFTITE

comisii, 
membrii 
grupelor 
la E.M.

Ieri, două 
formate din 
birourilor 
sindicale de
Vulcan, împreună cu 
comisia de asigurări 
sociale, au făcut cîte- 
va vizite... nepoftite, 
ortacilor care s-au îm
bolnăvit „din senin". 
Asemenea raiduri de 
depistare a bolnavilor 
închipuiți, inițiate de 
comitetul de sindicat 
de la mina Vulcan ur
mează să se efectueze 
si în viitor, ducînd ast
fel Ia scăderea numă
rului absenților nemo
tivați și foi de boală.

prezental marți, 
de cultură din 
către formațiile 
studenților mi-

muzică u- 
negre" și 

Institutului 
antrenant

foarte ferme în prezența tu
turor brigadierilor, maiștrilor, 
inginerilor precum și a secre
tarilor organizațiilor de bază, 
a reprezentanților organizați
ilor de sindicat și U.T.C. S-au 
rostit multe cuvinte de doja
na.. Ascultîndu-le, aveam im
presia că vorbește conștiința 
lezată a unui întreg colectiv. 
A unui colectiv bun. harnic, 
hotărît, entuziast care în pri
mul trimestru a îndeplinit 
planul la . toți indicatorii și a 
extras în plus 4 500 tone de 
cărbune, realizînd o produc
ție medie zilnică cu 400 tone 
mai mare decît în anul. 1973. 
Mai bine de un sfert din 
rodnicia muncii înmagazinată 
în acest plus de producție a- 
cumulat într-un trimestru s-a 
pierdut într-o singură zi.

Faptul petrecut la mina Pe- 
trila în ziua de 15 aprilie luat 
în sinea lui este, la ora actu
ală, consumat. Din cauza in
disciplinei. mina, economia 
națională au pierdut 1 200 to
ne de cărbune. Organizația de 
partid, conducerea unității, 
toate forțele conștiente ale co
lectivului au acționat prompt, 
cu energie. S-au luat și mă
suri ferme pentru a îndrepta 
urmările. Oamenii se vor mo- 

depune eforturi 
recupera,

biliza, vor 
suplimentare și vor

G ADAM

Spectacolul 
in sala Casei 
Petroșani de 
artistice ale 
neri a constituit o nouă con
firmare a unei activități 
rodnice, căreia entuziasmul 
și pasiunea dovedite i-au a- 
dus în ultimul timp îndreptă
țite prilejuri de satisfacții.

In prima parte a spectaco
lului, formația de 
șoară „Diamantele 
soliștii vocali ai 
au prezentat un
program ce a cuprins atît me
lodii de largă popularitate, cit 
și o serie de reușite creații 
muzicale proprii.

Aspecte inedite ale vieții 
universitare au fost înfățișa
te cu multă vervă și umor de 
către membrii brigăzii 
tiștice de agitație. .

O impresie deosebită

□r-

a

produs publicului evoluția 
formației de dansuri popu
lare, laureata recentului Fes
tival al artei studențești de la 
Iași. Prin interpretarea vă
dind un real talent și o gri
jă deosebită pentru redarea 
elementului folcloric, „Popel- 
nicul", un pitoresc obicei de 
primăvară al tinerelor fete și 
flăcăi din părțile Orăștiei, a 
prins viată, ilustrind, odată 
in plus, comorile neprețuite 
de artă pe care le reprezintă 
tradifia folclorică transmisă 
din genera/ie în generație.

Calitatea remarcabilă, di
versitatea spectacolului pre
zentat sînt caracteristice pen
tru preocupările cultural-ar- 
tistice care constituie în tot 
mai mare măsură o trăsătură 
distinctivă a procesului com
plex de formare a viitorilor 
specialiști ai industriei minie
re.

Vînzarea cu plata in rate
a autoturismelor „Dacia-1300“

Pentru a crea condiții ca 
un număr tot mai mare de 
cetățeni să-și poată procura 
autoturisme proprietate per
sonală. guvernul a aprobat 
vînzarea cu plata în rate de 
autoturisme Dacia 1 300 tu
turor salariaților, membrilor 
cooperatori, pensionarilor și 
altor persoane fizice.

La. cumpărarea mașinii, 
pet'soanele cu venituri luna
re pînă la 5 000 lei vor achi
ta un avans minim de 30 la 
sută, iar cele cu venituri de 
peste 5 000 lei — de 50 la su
tă. Diferența dintre avans și 
prețul de vînzare a 
melor. la care se 
dobîndă anuală de

autoturis- 
adaugă o 
5 la sută.

va plăti în cel mult 36 ra- 
lunare.
In noile reglementări se 

menționează că autoturisme
le cumpărate în acest mod nu 
pot fi înstrăinate înainte de 
a fi achitate integral, precum 
și obligativitatea asigurării 
lor pentru cazurile de avarii 
pe întreaga perioadă de pla
tă a ratelor. De asemenea, se 
precizează că Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini Grele, prin întreprinde
rile producătoare, va asigura 
necesarul de piese de schimb 
pentru întreținerea și repara
rea. autoturismelor vîndute 
populației.

se 
te

(Agerpres)

colectivitateIndivid

(Pag. a 4-a)

(Continuare în pag. a 3-a)
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• O.N.U. : Proiectul de „De
clarație asupra creării unei 
noi ordini economice inter, 
naționale"

• Cuvîntarea rostită de pre
ședintele losip Broz Tito in 
fața activului social-politic 
din Sarajevo

• Situația din Niger după 
centa lovitură de stat

• La rubrica OAMENI Al ZILELOR NOASTRE, minerul llie 
Graure ne relatează din experiența sa de muncă ; CALITA
TEA LUCRĂRILOR - CERTIFICATUL RESPECTULUI FAȚĂ DE 
PROPRIA MESERIE.
• „Azi ți-ai făcut datoria î“. Anchetă la E. M. Paroșeni 
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V. TEODORESCU

intrarea în 
mina Paro-

unul 
la 

vorba 
dar...

la E, M. Paroșeni:

permanentă a 
buna Iar înțelegere și 
lor comună în con- 

cu' ritmurile înalte ale 
de a produce mai

III
siv
cu lămpile aprinse așteaptă, 
se

exploatare,

acțiuni ferme, hotă- 
Nu știu ce s-ar mai 

atitudinea re-

cauzei pen- 
„la ziuă" 
anterior,
(„Așa o 

pe aici

insulta nu-i miner, 
au altfel de curaj, în 
E 22,03 și din „coli- 
puț, coboară alți 11 

„grăbiți** ; semnalistul

lin NU! ferm și hotarît dezorganizatorilor producției!

Bujor BOGDAN

Oameni ai zilelor noastre

llie graure (antatca lucrărilor 
certificatul respectului ia|â de 

propria meserie
Construind, pe parcursul a 

două decenii de minerit, mai 
bine de 15 kilometri de lucrări 
miniere de deschideri in adîncu- 
rile minei Petrila împreună cu 
brigada pe care o conduce, 
llie Graure, un om cu un suris 
binevoitor și fire cumpătată, a 
cîștigat o experiență de muncă 
clădită pe fundamentul trainic 
al propriei trăiri. Așa este bri
gadierul, așa sînt și ortacii săi 
loan Rusu, Gheorghe Geană și 
ceilalți, bărbați în puterea vîrs- 
tei, la care trăsăturile asprite 
de încleștarea cu roca dură nu 
au putut face să dispară since
ritatea și bucuria cu care te în- 
tîmpină cu salutul mineresc la 
apropierea de frontul de lucru. 

Un front pe care mai întot
deauna ți-l arată cu satisfacție 
reținută ce nu poate să eu țină 
Seama de modestia caracteris
tică componenților uneia din 
cele mai bune brigăzi de inves
tiții ale minei Petrila. Un front 
de lucru care foarte adeseori 
Se găsește în centrul atenției 
prin noutatea tehnologiei, prin 
complexitatea problemelor teh
nice ivite. Pentru că, ortacilor 
lui llie Graure, acestor mineri 
cumpătați care cîntăresc bine 
obstacolele minei și își acordea
ză forțele și priceperea pentru 
o le învinge de fiecare dată 
metodic, cu siguranța și con
stanța lucrului temeinic făcut, 
le-a revenit nu o dată sarcina 
de a executa lucrări la care al
ții nu s-au încumetat. Așa a fost 
cu primele ramificații de la o- 
rizontul XVI, care, prin înălți
mea lor de aproape 6 metri, 
erau cele mai mari care se e- 
xecutaseră în cadrul minei și 
impuneau o zidire fără greș pen
tru a li se asigura stabilitatea 
și rezistența necesară. La fe<l ca 
șî în cazul suitorilor colectori, 
adevărate puțuri înclinate care 
ou început să se execute în o- 
nul 1969 pe axul trasat de pu
ternicele foreze Hausherr. De 
fiecare dată, llie Graure a stat 
și a cercetat cu multă răbdare 
schițele și programele de exe
cuție. Singur la început, 
cu 
te

apoi 
restul ortacilor. Iar cînd toa- 
amănuntele erau clarificate 

au trecut la treabă. Știind bine 
ce au de făcut și concentrîn- 
du-și întreaga pricepere în a- 
cest scop.

Totul cît se poate de simplu, 
de firesc, astfel ineît întrebarea 
legată de existența vreunui pre
supus „secret" al trăiniciei ade
văratelor construcții clădite în 
adîncuri de această brigadă își 
găsește cu ușurință răspunsul.
- Munca de miner de „in

vestiții" este pretențioasă pen
tru că, alături de stăpînirea tai
nelor „muntelui", trebuie să fi 
și un bun constructor. Să ști ce 
înseamnă betonul sau citirea u->-------- --

Sîntem martorii și participanții unor transformări cali
tative in domeniul eticii muncii. Marea întrecere în vederea 
înfăptuirii cincinalului înainte de termen, care a antrenat ela
nul creator al maselor largi de oameni ai muncii, constituie 
cea mai elocventă și reprezentativă dovadă a acestei afirma
ții. Iar realizările și, mai ales, depășirile propriilor angajamen
te ale numeroaselor colective de muncă dovedesc hotărirea 
de a traduce previziunile în fapte. în acest context de realizare 
efectivă a principiului muncii în socialism, abaterile de la a- 
titudinea socialistă față de muncă — manifestate în forme 
concrete din cele mai diferite și cu virulențe deosebite — ne 
apar deja de-a dreptul anacronice.

nei schițe. De aceea, zic eu că 
însăși munca ne învață pe lîn
gă meserie și acea exigență 
față de ceea ee facem clipă 
de clipă care nu poate lipsi u- 
nui adevărat miner.

— Aceasta să fie explicația 
bunelor aprecieri de care se 
bucură brigada, a prestigiului 
vădit de încredințarea unor lu
crări dintre cele mai complexe?

— Dacă s-a lucrat bine e pen- 
tre că am în brigadă oameni . 
foarte pricepuți care în numero
șii ani lucrați Ia mină au învă
țat cit se poate de bine două 
lucruri. Să-și respecte așa cum 
se cuvine meseria prin lucrări 
de calitate, să nu-și găsească 
liniștea pînă nu văd împlinit 
lucrul care mai ieri părea peste 
puteri. Pe lingă aceasta cu to
ții au înțeles că la mină, mai 
mult ca oriunde, este necesar 
ca strădania fiecăruia să aibă 
alături priceperea și spiritul de 
întrajutorare al ortacilor. Din a- 
cest punct de vedere eu consi
der că omogenitatea unei bri
găzi, creind posibilități de con
tinuă perfecționare a compo
nenților săi, contribuie în mod

direct la asigurarea calității 
superioare a lucrărilor.

Colaborarea 
ortacilor, 
strădania 
cordanță 
întrecerii 
mult și mai bine găsesc ilustra
rea convingătoare în exemplul 
brigăzii conduse de comunistul 
llie Graure. Brigadă în care oa
menii vin cu încredere și nu 
prea o părăsesc pentru că gă
sesc toate condițiile de a cu
noaște satisfacțiile muncii, du
pă cum opina tînărul Valentin 
Șumalan, pe care tatăl său, mi
ner de asemenea, l-a dat fără 
să ezite în grija lui llie Graure 
în urmă cu patru ani. Iar dacă 
brigada realizează astăzi ade
vărate lucrări de artă minereas
că datorită omogenității și pri
ceperii membrilor săi, acest lu
cru nu este străin de autorita
tea de netăgăduit pe care o a- 
re firea cumpătată, experiența 
de muncă, dar și surîsul plin de 
modestie a brigadierului llie 
Graure.

...Am sosit, la mina Paroșeni, 
marți, în jurul orei 13, într-o 
primă vizită de predocumepta- 
re. Am pătruns în incinta ex
ploatării nestingheriți, neîntre
bați de nimeni la poartă, și — 
am urcat, la primul etaj, Ia se
diul comitetului de partid. Sta
bilim ora reîntîlnirii, înainte 
de intrarea în șut în schimbul 
III — și trecem la o sumară 
„introducere în subiect" ,..„E 
vorba, deci, despre cei ce-și pă
răsesc locul de muncă înainte 
de vreme. Da, e adevărat, ne 
pun mari probleme acești de
zorganizatori ai producției", 
(loan Ursa); Gradul de* in
disciplină după părerea mea, 
cere 
rîte. 
putea face ;
probabilă a celor pe care-i sur
prindem în flagrant delict de 
incorectitudine atinge uneori 
limitele insolenței" (Traian A- 
vramescu) ; „Cred că mai avem 
mulți salariați care încă nu au 
înțeles ce înseamnă munca în 
mină, care și-au făcut un obi
cei din a se sustrage îndatoriri
lor pe care le au aici. Nu în fie
care zi, însă, înregistrăm cazuri 
ale fugii de muncă. La stația 
de amplificare sînt prelucrate 
zilnic aspecte diverse ale indis
ciplinei și totuși..." („Eugenia 
Cherecheș membră în comite
tul de partid).

Ne-am interesat în privința 
acțiunilor concrete, a măsurilor 
ferme, intransigente în fața 
stării indisciplinare intolerabi
le și ni s-au dat mai multe e- 
xemple de discontări, diminu
ări ale salariilor, fel de fel de 
sancțiuni. Eficiența acestora ? 
Insuficientă. Dezorganizatorii 
producției continuă să se ma
nifeste în toată plenitudinea, 
(răgind înapoi succesele mine
rilor harnici, de care exploata
rea n-a dus și nici nu duce lip
să, știrbind prestigiul unei mi
ne cîndva fruntașă. înainte de 
a afla ce se cere, totuși, între
prins pentru curmarea din ră
dăcini a indisciplinei ce tinde să 
se prolifereze, să vedem „pe 
viu" ce se întâmplă? seara, în
tre orele 21 și 22 — la ieșirea

din schimbul II și 
schimbul III —, la 
șeni...

...Am revenit în 
în aceeași zi, la ora 20,45 (de 
această dată, controlați la 
poartă de legitimații1). Ingine
rul Traian Avramescu, după

rea părăsirii locului de muncă. 
Pleacă convins că a... căzut ca 
musca în lapte ! Părăsim și 
noi biroul. Mircea Roff, mais
tru de aeraj, ne indică cîteva 
„ascunzișuri'1 ale celor ce de
ja își terminaseră treaba, deși 
era ora 21.35. Ii aflăm, deze- 
chipîndu-se grăbiți, pe ...șeful 
de schimb Mihai Lorche din 
brigada lui Iosif Vincze, și pe 
ajutorul de miner Naghi Ist
van. In timp ce Mihai Lorche 
nu găsește o scuză plauzibilă 
la îndemînă („Mîine am ședin
ță și...“), Naghi Istvan e sincer, 
recunoaște că a greșit („N-am 
putut să mai stăm un sfert de 
oră ?!**).

Mai departe. Intr-o săliță,

de capul meu"), Stancu Calalb, 
din brigada lui Partcnie Ani- 
sie, deja echipat de oraș, ne 
aruncă în fugă motivarea că a 
„predat niște scule'* ; Toader 
Eftimie, lăcătuș, Vasile Neagu, 
semnalist, la blocul 6. Grigore 
Divrigeanu. lăcătuș la sectorul
II. Sevastian Popescu, sectorul
III, Vasile Barcan, muncitor 
necalificat în abatajul 6224, 
Ion Vrabie, electrician la sec
torul II, Francisc 
ș.a. Nici 
răspundă 
ducem 
torie 
paradă de 
ar trebui s-o desfășoare :

dumneata acolo, jos,

Despre prietenie
Reflecții etice

O vorbă veche spune că sînt 
tot atîtea obicee cite borde
ie, ceea ce ar însemna că e- 
xistă oameni feluriți, fiecare, 
în felul său, neasemănător cu 
ceilalți. Și dacă ii comparăm, 
o facem pentru că există re
guli de comportare pentru 
toți, reguli de la care nu ne 
putem abate fără a stirni o- 
probriul public sau sancțiu
nea legii. In societate, bunul 
plac al fiecăruia 
necesităților de 
colectivă, iar in 
noastră, în care 
zintă suprema valoare, 
ceste norme capătă o semni
ficație deosebită. Intîlnim zil
nic, oameni cu profesii dife
rite, cu pregătiri diferite, ca
re muncesc și trăiesc cinstit, 
care se bucură de viață, fără 
să-i deranjeze cu ceva pe cei 
din jur.

Venise la Lupeni un tinăr 
care, abia terminind școala 
profesională, avea o califica
re intr-o foarte frumoasă me
serie, curată, bine plătită. Un 
băiat isteț, blond, înăltuț și 
de treabă. Locuia Împreună 
cu un frate mai mare stabilit 
cu mult înainte și care 
bucura de o bună reputat ie
— om muncitor, corect, care 
își vedea de treburile lui.

După un timp s-a angajat 
in meseria in care se price
pea și toate păreau că merg 
bine. Ciștiga frumos, s-a 'îm
brăcat elegant 
nu era băiat 
lele tare se

se supune 
conviețuire 

societatea 
omul repre- 

a-

se

urit, 
uitau

cum
Je- 
în 

urmă-i. Ar fi ajuns departe
dacă se menținea in aceste 
limite. Nu obișnuia să 
peste măsură. Singurul 
viciu care l-a adus in starea 
in care este acum a fost jo
cul de cărți. De la bun în
ceput nu și-a ales bine cu
noștințele, prietenii. Cu ori
cine se întîlnea se purta, poa-

bea 
lui

te din sfială sau necunoaște
re, ca și cînd ar fi fost vechi 
amici. Stătea ore în șir prin 
cofetării cu ei. Avea o plă
cere să discute la nesfîrșit 
despre nimicuri, să vadă ci
ne intră și cine iese; își fă
cuse din asta , un fel de dis
tracție. Ce altceva poți face 
aici, Îmi răspundea la Între
bări, decit să mergi la un 
film o dată pe săptămînă și 
să te întilnești cu cunoscuți. 
Dacă ar fi căutat, ar fi găsit, 
lără îndoială, plăcerea > 
tovărășii mai alese, sau 
lecturii, său ar ii urmat 
ceul seral. Sigur este că 
gâturile cu acești „amici1 
ocazie deveneau tot 
st rinse, mai alunecoase spre 
unele implicații. Se invitau 
reciproc și jocul de cărți se 
încingea repede. Pierdea re
gulat. Salariul nu i-a mai a- 
juns, A inceput să trișeze. A 
ieșit scandal cu „amicii" și 
a ajuns la tribunal. S-a ales 
cu cîteva luni de condamna
re. N-a lucrat pînă s-au lim
pezit lucrurile, pentru că pro
cesul a durat un timp. In pe
rioada aceasta l-am cunoscut 
eu. Umbla îmbrăcat neglijent 
murdar.

Cum a fost posibil să gre
șească? Fiindcă cei care au 
„contribuit" la căderea lui 
sînt tot atît de dezorientați 
ca și el, dar ceva mai abili. 
I-au prins slăbiciunea și au 
profitat cît au putut. Apoi 
i-au întors spatele. Nici nu 
putea aștepta altceva. Este fi
resc ca acum să se îndrepte 
mai greu cînd simte acest 
dispreț. Și totuși, mă gîndesc, 
dacă va avea putină tărie 
sufletească, și un colectiv 
de muncă primitor se va în
drepta. Cred că intr-o zi va 
fi iarăși în rînd cu toată fu
me a.

Tinerele meseriașe și 
cenice ale I.U.M. Petroșani 
înscriu de pe acum pe ră
bojul muncii lor, abnegație, 
conștiinciozitate, interes 
pentru cunoaștere și inte
grare în exigențele crescîn- 
de ce stau în fața acestui 
colectiv de constructori de 
utilaje miniere.

„Azi, (i*ai făcut datoria ?44
Ancheta noastră

ce ne mărturisește că n-a mai 
avut timp să ajungă acasă, în 
Lupeni, ne lasă în seama „ofi
țerului de serviciu**, ing. Steli- 
an Vintilescu. Acesta aflase ce 
urmărim și ne oferă tot con
cursul. Ne dă chiar primele a- 
mă'nunte : „în jurul orei 19, au 
plecat primii doi din schimb I 
Constantin Grecu și Constan
tin Voiculescu, de la sectorul 
II. I-am găsit afară, zicînd că 
au fost trimiși de maistrul 
Ion Nistor după piese de 
schimb la un troliu. Am mers 
cu ei pînă la atelier, după ca
re i-am trimis în mină. Mi-au 
promis, dar după scurt timp, 
i-am reîntîlnit la poartă, spă- 
lați, aranjați, își lăsaseră lăm
pile în dulapuri și plecau a- 
casă liniștiți, convinși că au 
făcut și așa destul pentru ziua 
de azi..."

Monologul inginerului Vinti
lescu e întrerupt, la ora 20,55, 
de apariția în biroul serviciu
lui de aeraj, a lui Carol Szabo, 
vagonetar în brigada lui Kal
man Geza. Dorește un „bon de 
liberă trecere'*. Are aprobarea 
tacită a șefului său de schimb 
Arpad Domokos, și a maistru
lui Țigăntău, dar nu are „hîr- 
tie" („Mi-au zis că să mă duc 
dacă vreau, dar să mă descurc 
cum oi ști"). E de acord că nu 
și-a făcut întrutotul datoria. 
Dă din colț în colț și nu găseș
te nici un argument în favoa-

aliniați lîngă un perete, șapte 
mițpcitori de la transporturi 
(sectorul III), care trebuiau să 
fie deja- primii la puț, își ser
veau în tihnă ceștile cu lapte. 
Era ora 21,45 Numele lor: 
Dumitru Miță, Ioan Simina, 
Mihai Pietrar, llie Anescu, Gri- 
gore Bunda, Nicolae Iliuță și 
Rudolf Coracioni. Se supără 
că li se face observație, că' le 
cerem să se identifice și pleacă 
agale, „mormăind" ceva nede
slușit... Prin celelalte încăperi 
sus. jos, în spălătorii, în un
ghere întunecoase, inginerul 
Vintilescu descoperă alți „de
zertori" : Cornel Dandea, de 
la sectorul III, umbla de colo, 
colo cu niște chei în mînă 
(„Am ieșit cu treabă, nu sînt

unor 
: a

H-
le- 
'ie 

mai

G. CRISTESGW

în rândurile de față vom 
însera două moduri de viață, 
două atitudini față de muncă, 
aflate în antiteză ale unor ti
neri. Aceiași tineri, care, 
cîndva. au plecat din același 
punct au avut șanse egale de 
a se realiza în viață, de a-și 
desăvîrși pregătirea într-o 
meserie utilă atît lor cît și 
societății...

La mina Petrila lucrează, 
fie în sectoarele direct pro
ductive, fie la suprafață, nu
meroși tineri. Unii dintre ei 
au venit de curînd, bătînd 
la porțile minei din dorința 
de a-și alege o meserie. Au 
fost primiți cu căldură de că
tre muncitorii mai vîrstnici, 
ca și de organizația de tineret 
au fost ajutați să se integre
ze în ritmul muncii din sub
teran. Celor nefamiljști li 
s-au asigurat condiții optime 
de masă și de locuit la can
tina și în căminul exploatării. 
Totuși, dintre toți cei care 
au venit, au rămas doar unii 
cărora le-a plăcut să mun
cească și doreau să se reali
zeze în bărbăteasca meserie 
a minerilor. Alții, însă, doar 
după cîteva săptărn’m. au 
plecat. Adîcă au dezertat — 
acesta e cuvîntul! — în cău
tarea unei munci mai ușoa
re, sau datorită numeroase
lor absențe nemotivate li s-a 
desfăcut contractul de mun
că.

— Deși au promis că nu 
vor mai absenta, că se vor 
ține de treabă, totuși au con- 
tînirat să creeze probleme co-

lectivelor unde au fost repar
tizați — ne relata tovarășul 
Liviu Teodosiu, locțiitorul se
cretarului comitetului U.T.C. 
pe mină. Tineri ca Alexandru 
Țurcan, Constantin Ținu, 
de la sectorul I, sau Mihai 
Vrînceanu, de la sectorul V. 
sînt doar cîțiva dintre "ei ca
re ignoră disciplina munci, 
perseverează în a absenta ne
motivat. In schimb alții, deși 
s-au angajat doar de cîteva 
luni — Vasile Racolțea II și

Kanvolos 
nu vrea să ne 
întrebări. A- 

despre da- 
Dumnealor fac 

munca pe care 
,Să 

vii dumneata acolo, jos. să 
vezi ce e aia muncă ; e sufici
ent cît am făcut azi : dacă nu 
vă convine, cît lucrăm noi, 
găsiți alții mai buni". Dar pre
tenții la salariu sînt ! Pentru 
ce ? Lîngă lămpăria sectorului 

(la ora 21,55), un „stol" ma- 
(aproximativ 50) de oameni

ceartă, vociferează și... se 
împrăștie ca potîrnichile în 
toate direcțiile, afară, după 
colțuri, cînd apărem „Vino aici, 
domnule inginer, dacă ai chef 
să ne afli numele !“ Cel ce a 
aruncat 
Minerij 
muncă.
vie", la 
minei 
din schimbul II, Iosif Drăghici, 
interpelat asupra 
tru care i-a scos 
cei aflați de noi 
recunoaște nimic.
dacă zic ei că

pe 
nu 
fi 

au 
ieșit, dar eu nu cred"), dă vina 
pe... existența galeriei de coas
tă. Ea e de vină !? Pe Vasile 
Flugaru, muncitor la funicu- 

. Iar, în stare avansată de ebrie
tate, nu-1 mai găsim niciunde, 
coborîse, probabil, deja în mi
nă...

Să conchidem. Starea disciplinară la mina Paroșeni, du
pă felul cum ne-a fost prezentată......pe viu", marți seara nu
poate satisface nici măcar conducerea minei. Se fuge „în cor- 
pore“ de muncă. Dezorganizarea e „la ea acasă'*. Domnește au
toritar. Cei ce au în mînă „frîurile" producției — de la cel mai 
de jos pînă la cel mai înalt nivel — PRIVESC, consternați, si
tuația. De ce nu se acționează drastic pentru eradicarea din 
rădăcini a acestui rău. care „lasă urme asupra îndeplinirii 
planului"?

Aștepăm mina „forte" a comuniștilor, a organizației de par
tid, a Centralei cărbunelui Petroșani, așteptăm intronarea la 
mina Paroșeni a unui climat sănătos de muncă, instaurarea în 
drepturi depline a disciplinei muncii, cerem să se spună un 
„NU" ! categoric, ferm, răspicat, vehement dezorganizatorilor 
producției, de la E.M. Paroșeni (și nu numai aici), celor ce 
refuză să se încadreze în ceea ce se numește simplu DISCI
PLINĂ MUNCITOREASCĂ !

pect față de colectivul în ca
re au fost primiți cu încrede
re...

Am discutat cu cîțiva ti
neri aflați pe coridoarele ex
ploatării, umblînd cu fișa de 
lichidare în mîini. Le-am a- 
dresat fireasca întrebare, de 
ce pleacă ?

— Ii prea grea munca aici, 
nu-; de mine. Am luat banii 
pe instructaj și plec. Unde ? 
Știu eu, poate mă angajez pe 
litoral (Gheorghe Iacob 19

cadrați în cîmpul muncii, 
pentru care munca este încă 
o necunoscută și care, dato
rită faptelor lor, a modului 
lor de viață ajung în fața in
stanței. Să luăm unul din ca
zurile ce s-au aflat nu de 
mult pe rol la judecătoria din 
Petroșani, cazul a doi tineri 
de profesie... fără. Unul e Io
sif Klyap. în vîrstă de 22 de 
ani, din Lupeni condamnat 
încă de trei ori pentru furt 
și ultraj. A lucrat doar cîte-

Tineri cu destine la antipozi...

Sau încă o dată despre adevărul că 
fără muncă nu există demnitate

Vasile Bălăiță de la sectorul 
IV, Vasile Terplecea (secto
rul I') și Andraș Haidu (sec
torul V) — sînt de pe acum 
oameni de nădejde ai forma
țiilor de muncă în care au 
fost încadrați. Avem și tineri 
ca Nicolae Jurca sau Matei 
Imling, care, după satisface
rea stagiului militar au re
venit din nou la mina noas-, 
tră, cerînd să lucreze tot în 
brigăzile de unde au plecat. 
Ce denotă acest lucru ? Se
riozitate, o mare dragoste 
pentru meseria aleasă, res-

ani. originar din Scărișoara 
— Olt).

Nu puțini’ au fost noii an
gajați care, după ce au luat 
primul salariu, au găsit mai 
ușor drumul spre bufet, iar 
apoi au ajuns în stare de e- 
brietate la cămin. Firesc, au 
fost evacuați ca Ghiță Miti- 
telu, Lucian Pîrvu. Aceeași 
soartă au avut-o și alții — 
Victor Brașoveanu, Constan
tin Vlase, Ion Castravete și 
Dumitru Popa — găsiți, con
trar regulamentului de că
min, jucînd cărți pe bani.

Dar sînt și alți tineri neîn-

va luni la E.M. Eupeni, însă 
și-a luat lichidarea „pentru 
că vroia să plece la Min
tia** (!?) Trăiește djn pensia 
de boală a mamei sale. Celă
lalt e Izidor Sorin Caranja, 
de 19 ani, tot din Lupeni, are 
doar 6 clase. A lucrat la mi
nă numai un an... însă cu in
termitențe, întrucît spune el 
„nu-j convenea salariul". Pî
nă de curînd își ducea exis
tența ca întreținut al tatălui 
său, pensionar. In 1973 sufe
rise o condamnare de 4 luni 
pentru ultraj, însă instanța, 
ținînd cont de vîrsta sa, i-a

acordat suspendarea pedep
sei.

Iată pe scurt fișele biogra- 
. fice, sărace, lipsite de reali

zări ale. unor tineri „fără bu
solă**. Dar. pentru ce au com
părut cei doi tineri în fața 
instanței ? In seara de 14 
martie a.c., în timp ce I. Mi
hai (59 ani) ieșea cu fiul său 
I. Costică de la restaurantul 
„Minerul- din Lupeni, cei 
doi „amici** i-au atacat, lovin- 
du-i cu brutalitate. Au fost 
judecați în public, primind 
fiecare cîte 4 luni de închi
soare contravențională, con
form Decretului 153/1970.

...Deci, tineri cu destine la 
antipozi. Unii pentru care 
munca a devenit un rost al 
existenței, iar alții pentru 
care ea continuă să fie o ne
cunoscută. Dar felul în care 
au înțeles fiecare din acești 
tineri 
treme 
să se 
își va 
bînzi sau eșecuri la ora bi
lanțurilor. Și atunci, satisfac
țiile îi vor mulțumi pe unii 
iar regretele își vor pune si
gur pecetea implacabilă pe 
destinul celor care, luînd via
ța într-un mod nefiresc, se 
vor trezi la anii maturității 
cu goluri irecuperabile în 
biografie. Goluri pe care, la 
vremea lor, n-au știut sau 
n-au vrut să le evite, să le 
fi înlocuit cu fapte pline de 
demnitate, generate de con
știința utilității în societate...

I ...Odată, să vedeți ce mi • 
Is-a întîmplat, continuă vor- I 

ba unul din cei trei călă- I 
tori, ies într-o bună zi pe I 

I stradă, era o după-amiază | 
I călduță de septembrie și în- > 
Itîmplător mă întîlnesc cu I 

un prieten. Ne dăm în vor- * 
Ibă, de una de alta, pășind I 

agale. La un colț se îndreap- I 
tă spre noi un tip înalt, I 

Iîncravatat, guler scrobit, | 
pantaloni la dungă, mustă- .

I cioară subțire, bărbierit I 
proaspăt — dar parcă asta •

I înseamnă ceva, în fine ăsta I 
era omul — cu mina întin- I 
să spre amicul meu. Se | 

I știau mai demult. Prietenul I 
ne face cunoștință.

— Ionescu.
— Popescu.
— Unde locuiți, mă în- I 

treabă, privindu-mă în ochi l 
proaspătul cunoscut. Ii spun i 

I strada, numărul. Omul vor- I 
bea ales, căutîndu-și cuvin- . 

Ițele, le pronunța fără ac- I 
cent, parcă ar fi învățat du- • 

Ipă carte, avea o dicție fără I 
cusur. In cîteva rînduri, a I 
ridicat parcă o sprinceană ■ 

ila nu știu ce remarcă a u- l 
nuia din noi. Stai, îmi zic. | 

| Omul e școlit, se vede, și i 
I mă simțeam așa un pic mai • 
I mititel.

ILa vreo săptămînă—două, * 
eram acasă. Tocmai mă vî- I 
rîsem în așternut după I 

I schimbul de noapte cînd a- I 
I ud soneria, scurt. Din prag, | 
I amicul cel nou se prepipi- .

tă în casă întinzîndu-mi mi- I

| Povestiri |
j tren ! 

I Capitolul I
] „pierderi" j

Ina. Fir-ar să fie. m-am gîn- I 
dit și eu. că mă găsise cu I

I lucrurile cam așa prin o- i 
daie... Omul — scos ca din |

■ cutie, dar cu niște ochi în- .
I durerați. a început :

— Știți —- mi-e penibil — • 
parcă și cuvintele îi vedeau |

Igreu pe buze — sînt îdtr-o I 
situație delicată... și aș Vrea I

Isă vă rog... mi-e jenă... n-o | 
să vă supărați... sînt de o i 
punctualitate perfectă... pcs- J 

Ite zece zile... vă caut...
Pe scurt avea nevoie d< 1 

cîteva sute. Parcă ușurat că | 
pot ajuta un „om“, caut fo- ’ 
ițele și i le înmînez. După ) 
cîteva secunde de scuze și | 
mulțumiri s-a eclipsat. .

Au trecut apoi zile după | 
zile, ca să nu zic zeci de 1 

Izile după zeci de zile.. I 
L-am întîlnit de mai multe I

■ ori și aveam senzația că I 
I’ mă evită, că întîlnirea nu-i | 

este pe plac. ;
— Știți. într-o zi-dpuă, I 

I trec pe la dumneavoastră... ’ 
In-am uitat... Și uite așa. ■

Intre timp am aflat că i 
I „domnul cel bine" era de- | 

bitor la vreo duzină de oa- I 
Imeni. Trecusem banii la ca- , 

pitolul pierderi — ce să mai I 
fac? — cînd iar l-am întîl- • 

Init. Eram cu un tovarăș de I 
la fabrică. îmi întinde mina | 

I afabil și începe să turuie. ■
Face cîțiva pași cu noi, dar I 

Ieu după toată istoria nu J 
aveam de gînd să le fac I 
cunoștință.

I— Vă rog să mă prezen- I 
tați prietenului dumnea- '

I voastră, spuse cu o ușoară I 
înclinare a capului. N-am I

> încotro fac și treaba aceas- | 
’ ta. '
* — Ionescu.

— Marinescu.
— Unde locuiți dumnea- i 

I voastră se interesă atent o- I 
mul.

— Pe stra...
Atunci — pe cuvîntul meu I 

vă spun — știu că nu se
I face, dar i-am pus colegu- 
I lui palma pe buze: „Sst; am 
Izis, vrei să începi cea de-a 

doua duzină de creditori ai
* dînsului"?

Dr. Viorel MORARU

aflați la cele două ex- 
să-șî rostuiască viața, 
comporte în societate 
etala cumulul de iz-

Ionel ȚABREA

— Ani trecut de două ori 
Pe aici și cînd ani plecat la 
Piață și cînd m-am întors 
și pe inșii ăștia tot aici la 
patiserie i-am găsit.

— Eu stau de aproape un 
ceas să-mj pot servi plăcin
ta dar mi se pare că tinerii 
mei vor să facă două „tur
nuri" de cești de cafea și-a- 
poi să ne cedeze locul...

f
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ia

aceasta, 
va fi în-

examen

Ce obli- 
di-

In scopul de a aduce lămuriri noi in legătură cu gene
ralizarea primei trepte a invățămîntului liceal am solicitat to. 
varășului inspector general al Inspectoratului școlar jude
țean Hunedoara, CORNEL STOICA, un interviu rugîndu-l să 
facă precizările de rigoare in legătură cu perspectivele ce 
li se deschid absolvenților clasei a VIII-a din școlile Văii Jiu
lui.

Toți absolvenții clasei a VIII-a vor 
fi cuprinși în învățămîntui liceal

Interviu cu tovarășul CORNEL STOICA, 
inspector general al Inspectoratului școlar județean 

Hunedoara

industrial are ca 
mecanică, electro

chimie industrială,

ÎNTREBARE; Concre
tizare a măsurilor stabi
lite de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 18-19 iunie 
1973, Hotărirea Consili
ului de Miniștri referi
toare la generalizarea 
primei trepte a invăță
mîntului liceal a ridicat 
o seamă de probleme în 
fața Inspectoratului. Ce 
aduce nou Hotărirea îp 
structura invățămîntului 
liceal ?

RĂSPUNS: Aș ține să 
subliniez de la început fap
tul că cuprinderea integrală 
în școală din toamna acestui 
an, a întregii generații de 
absolvenți ai claselor a VIII- 
a constituie un eveniment 
cu semnificații deosebite în 
viața școlii, un act de în
semnătate majoră pentru ri
dicarea nivelului de cultură 
al întregului popor, pentru 
afirmarea plenară a persona
lității omului. Prin recenta 
Hotărîre a Consiliului de Mi
niștri s-a fixat cadrul legal 
de funcționare a învățămîn- 

• tului liceal, conceput pe 24 
profile mai largi și diversi
ficat în 8 tipuri : real, uma
nist, industrial, economic, a- 
gricol, sanitar, pedagogic și 
de artă.

Liceul 
profile : 
tehnică,
construcții, metalurgie, tex- 
tile-confecții etc.

INTREBARE: Vor lua 
ființă în județul nostru, 
și în Valea Jiului în 
special, licee noi care să 
asigure cuprinderea tutu
ror elevilor ?

RĂSPUNS: Da. Aș men
ționa în acest context că 
pentru noul an școlar în ju
dețul nostru vor lua ființă 
încă 6 licee de specialitate 
și anume : un liceu de me
canică la Petroșani și unul 
la Simeria, două licee de 
chimie la Deva și Orăștie, 
un liceu economic și de ali
mentație publică la Petro
șani și unul sanitar la Hu
nedoara. Astfel rețeaua li
ceelor de specialitate devine 
mai «omplexă, mai diversifi
cată, corespunzătoare speci
ficului și condițiilor econo- 
mico-sociale ale județului. 
In cele 16 licee de speciali
tate vor putea fi cuprinși în 
clase de bază și filiate peste 
4 000 absolvenți din cei 6 400. 
La acestea se adaugă încă 
douăsprezece licee real-uma- 
niste. Consider că se asigură 
astfel condițiile optime tre
cerii la generalizarea primei 
trepte a învățămîntului lice
al în județ și, desigur, în 
Valea Jiului.

ÎNTREBARE: V-aș ru
ga, tovarășe inspector 
general, să faceți cîteva 
precizări în legătură cu 
modalitatea în care se 
va face primirea absol
venților clasei a VIII-a în 
prima treaptă a liceului.

RĂSPUNS : In principiu, 
accesul absolvenților clasei 
a VIII-a în prima treaptă de 
liceu se face fără examen 
de admitere. Aceasta impu
ne din partea școlilor, a fa
miliei și a tuturor factorilor 
educaționali măsuri intense 
de pregătire temeinică, teo
retică și practică, a elevilor 
clasei a VIII-a în timpul ca
re a rămas pînă la finele a- 
nului școlar, pentru a se ri
dica la nivelul cerințelor în
vățămîntului liceal.

Văii

Jiu- 
n-

ÎNTREBARE : Ce se va 
întimpla în cazul în ca
re numărul doritorilor să 
urmeze un anumit tip de 
liceu este mai mare de
ed numărul locurilor 
stabilite prin planul 
școlarizare ?

RĂSPUNS: In acest 
candidații vor fi supuși
probe de aptitudini, de testa
re, pentru verificarea cunoș
tințelor la obiectele de pro
file studiate în școala gene
rală. In afară de 
înscrierea în licee 
soțită de un sever 
medical.

INTREBARE :
gații revin cadrelor 
daclice în vederea înde
plinirii cu succes a aces
tei sarcini deosebit de 
importante ?

RĂSPUNS : Cea mai im
portantă acțiune de care se 
leagă reușita realizării pla
nului de școlarizare — înde
osebi la liceele de specialita
te unde vor fi cuprinși 70 
la sută din numărul absol
venților — o constituie larga 
acțiune de orientare școlară 
și profesională a elevilor. 
Cadrele didactice trebuie să 
desfășoare, împreună cu în
treprinderile patronatoare și 
organizațiile de tineret, un 
larg proces de îndrumare a 
fiecărui elev și a părinților 
pentru înscrierea în licee ca
re pregătesc meserii defici
tare. economiei județului 
nostru. Este important de 
arătat că rețeaua învățămîn* 
tului liceal in Valea Jiului 
asigură cuprinderea tuturor 
absolvenților clasei a VIII-a 
in liceu.

ÎNTREBARE : Care vor 
fi liceele ce vor funcțio
na in localitățile 
Jiului ?

RĂSPUNS : In Valea 
, lui vor funcționa patru
cee real-umaniste (la Petro
șani, Lupeni, Vulcan, Petri
la) cu nouă clase de bază și 
șase clase afiliate (la școlile 
generale nr. 6 Petroșani, 2 
Petrila, 4 Vulcan, 2 Lupeni); 
trei licee de mecanică (do
uă la Petroșani și unul la 
Lupeni) cu secții de mecani
că și electrotehnică, cu două
zeci clase de bază și 7 clase 
afiliate (la Școlile generale 
nr. 5 Petroșani, 6 Petrila, 5 
Vulcan, 1 Lupeni, Uricani 
și Aninoasa); un liceu econo
mic și de alimentație publi
că la Petroșani cu opt clase 
de bază. Va mai funcționa 
încă o clasă la Școala gene
rală nr. 4 Petroșani cu pro
fil de textile-confecții pen
tru pregătirea cadrelor ne
cesare sectorului cooperați
ei meșteșugărești.

ÎNTREBARE: Ce pro
bleme se ridică în legă
tură cu crearea condiți
ilor didactico-materiale ?

RĂSPUNS : In preocupări
le noastre intră asigurarea 
pentru fiecare elev a unui 
loc de practică in atelierul 
școală sau în secțiile între
prinderilor care patronează 
unitățile școlare. Dispunem 
de 46 ateliere la unitățile 
școlare din Valea Jiului, cu 
un grad de dotare între 25- 
70 la sută față de normati
ve. Va fi necesar ca pe baza 
unei analize temeinice, efec
tuate în fiecare localitate și 
școală, să se completeze a- 
ceastă rețea cu noi ateliere 
îndeosebi de lăcătușerie ge
nerală ,și electrotehnică, a-

tit în liceul centru cit și în 
filialele sale.

Trebuie să se acționeze in
tens, in strînsă colaborare și 
cu sprijinul întreprinderilor 
și a consiliilor populare, în 
direcția dotării atelierelor 
cu utilajele și instalațiile ne
cesare unei bune pregătiri 
profesionale a elevilor.

Paralel cu aceasta, este 
necesar să se urmărească și 
eficiența economică a acti
vității practice din ateliere
le școlare. Dacă în anul 1973 
s-au realizat lucruri impor
tante în cadrul producției a- 
telierelor școală în valoare 
de aproape 1 000 000 lei, în a- 
cest an trebuie să realizăm 
o producție mult mai ridica
tă. Evidențiez în acest sens, 
pentru rezultatele bune obți
nute, Liceul de mecanică 
Lupeni, Liceul real-umanist 
Vulcan, microîntreprinderea 
Școlii generale nr. 6 Petrila, 
Casa de copii Uricani și alte 
școli din Valea Jiului.

Aceeași grijă trebuie ma
nifestată și pentru extinde
rea și dotarea laboratoarelor 
și cabinetelor școlare. In a- 
cest scop, la nivelul fiecărei 
unități trebuie întocmite 
programe de dotare a labo
ratoarelor și cabinetelor pe 
specialități folosind toate po
sibilitățile existente ca pre
vederi bugetare, autodotare 
cît și inițiativele locale 
loroase, menite să 
această acțiune 
de un interes deosebit 
tru școală.

ÎNTREBARE: 
vom cunoaște listă 
pletă a liceelor și 
lelor acestora din 
gul județ pentru a 
tea face cunoscută 
interesați ?

RĂSPUNS : Ne-au 
deja de la Ministerul Educa
ției și Invățămîntului preci
zările în legătură cu planul 
de școlarizare în unitățile 
invățămîntului liceal care 
vor funcționa în noul an șco
lar ca și cel al claselor de 
bază și afiliate lor. Urmează 
ca în zilele următoare să fie 
normalizate, definitivate și 
dale publicității spre cunoaș
tere și aplicare, cît și pentru 
orientarea absolvenților cla
sei a VII'I-a către acele licee 
spre care au aptitudini 
desigur, opțiuni.

Interviu realizat de 
Dragoș CĂLIN

• Un număr de 40 pi
onieri de la Școala ge
nerală nr. 1 Lupeni au 
organizat o excursie pe 
itinerariul — Lupeni — 
București — Doftana — 
Brașov — Sibiu — Lu
peni. Acțiunea se înscrie 
în planul de măsuri pri
vind întîmpinarea ce
lei de a XXX-a aniver-

plastică. Tot la aceasta 
școală pionierii clase
lor II-IV au participat 
la „Carnavalul cărții", 
reușită manifestare cul- 
tural-artistică.

0 La Școala
Lupeni pionierii acțio
nează cu mult elan pen
tru a întîmpina apropi-

BREVIAR PIONIERESC
sări a Eliberării patri
ei și Congresului al XI- 
lea al P.C.R.

(Urmare din pag. 1)

recepționa alte două în de- 
vans. Dar predarea în totali
tate a celor 500 apartamente 
prevăzute în graficele de e- 
xecuție pînă la 30 iunie este 
pusă sub semnul întrebării. 
Predarea este condiționată do 
două blocuri din „Aeroport", 
a 40 de apartamente fiecare 
— Pl-7 și Pl-9 —, pentru ca
re abia in momentul de față, 
beneficiarul investiției. E.G.L. 
Petroșani, prin întreprinderea 
județeană de care aparține, a 
asigurat amplasamentul și fi
nanțarea. Și pînă la data re
cepției au mai rămas mai pu
țin de trei luni! Deocamdată, 
prin stadiile avansate atinse 
la un număr de blocuri din 
planul de predări al trimes
trului III, prin devansarea 
termenelor de predare, exis
tă posibilități de a se com
pensa cele 80 de apartamente, 
dar soluționarea problemei se 
cerea, oricum, urgentă.

— Ce măsuri a întreprins, 
la începutul trimestrului II, 
comitetul de partid in vederea 
intensificării preocupărilor or
ganului de conducere colecti
vă al grupului pentru îndepli
nirea sarcinilor fizice, iar a- 
colo unde este posibil devan
sarea termenului de predare 
a obiectivelor?

— Cu toate eforturile ce se 
depun pentru a se crea front 
de lucru suficient tuturor for
mațiilor există încă brigăzi, 
de instalatori de pildă, lipsite 
de front îndestulător, nefiind

în execuție operații specifice 
muncii lor. Cauza eșalonării 
defectuoase a meseriilor? în
deosebi întirzierile înregistra
te la atacarea lucrărilor — 
atît la blocurile amintite din 
Aeroport, cit și la altele, cum 
sînt cele din ..Micro 3 B“ Vul
can. Conducerea grupului tre
buie să insiste mai mult pen
tru crearea condițiilor de ă- 
tacare a acestor lucrări.

va-
sprijine 

patriotică, 
pen-

Cînd 
corn- 
filia- 
între- 
o pu- 
celor

sosit

0 La Școala genera
lă nr. 4 Vulcan s-a a- 
menajat expoziția de 
artă plastică „Paleta a-
niversării". In expoziție 
sînt lucrări ale elevilor 
de la cercul

ațele evenimente cu re
zultate cit mai frumoa
se. Se rețin din preocu
pările lor plantarea a 
800 puieți de conifere, 
concursul de desene pe 
asfalt „Gînduri ale pi
onierilor contemporani", 
„Cea mai frumoasă cla
să" — acțiune de înfru
musețare.

DACA MASURILE AR FI VENIT LA TIMP, 
CE ÎNDREPTA!N-AM FI AVUT

(Urmare din pag. 1)

fără îndoială, pierderea înre
gistrată. Dar nu într-o zi, nici 
în două — pentru că nu este 
posibil! — ci în vreo două 
săptămîni. Privit și din acest 
unghi, al recuperării, faptul 
poate fi deci socotit consumat.

Ar mai trebu-i totuși lămu
rită o întrebare: de ce a tre
buit să se ajungă în această 
situație? Cei 200 care au lip
sit nemotivat de la lucru nu 
reprezintă în esență colectivul 
minei. Dacă 6 sau 7 dintr-o 
sută (aceasta este proporția) 
lipsesc într-o zi nemotivat de

la șut nu înseamnă că între
gul colectiv este nedisciplinat. 
Ceea ce este esențial în cazul 
de față e faptul că la mina 
Petrila nu s-au luat din timp 
măsuri pentru a preveni o a- 
tare situație. Despre răspun
derea conducerii minei, șefilor 
de sectoare, maiștrilor și bri
gadierilor — deci a conducă
torilor producției — în aceas
tă privință s-ar putea șpune 
multe. Dacă măsurile ferme, 
atît educative cit și adminis
trative, luate la Petrila ar fi 
venit la timp n-am fi avut ce 
îndrepta acum.

a apărut: Revista „LUMEA“ nr. 17
Editorialul consacrat vocației București ului de a găzdui 

importante reuniuni internaționale este însoțit de un grupaj 
de materiale despre sesiunea Uniunii Iterparlametare și des
pre lucrările sesiunii Comisiei Economice a O.N.U. pentru 
Europa.

Revista continuă publicarea, la rubrica „România în con
știința lumii", a opiniilor unor personalități marcante ale vie
ții internaționale în legătură cu activitatea externă a țării 
noastre.

Sînt publicate, de asemenea, corespondențe despre sesiu
nea extraordinară a O.N.U., campania prezidențială din Fran
ța, situația politică din Israel.

Serialul revistei „Lumea" reproduce, în continuare, din 
Memoriile semnate de Rose Fitzgerald Kennedy.

Cei turmentați de alcool trebuie arătați cu degetul, 
demascati înainte de a se urca la volan!

Intîmpinind cea de-a 25-a 
aniversare a Organizației pi
onierilor, conducerea Casei 
pionierilor din orașul Vul
can a organizat numeroase 
acțiuni culturale și sportive, 
in perioada vacanței actuale. 
Fazele de masă au avut loc 
încă in timpul celui de-al 
doilea trimestru școlar și au 
întrunit participarea a peste 
SOO de pionieri și pioniere ai 
școlilor din oraș. Duminică 
ți luni au avut loc fazele fi
nale în cadrul cărora s-au în
trecut cei mai buni elevi ca
re s-au evidențiat in cadrul 
etapei anterioare.

Pe terenul de sport de 
Casa pionierilor a avut 
finala la tenis de clmp. 
siunea și talentul cu care
luptat tinerii sportivi pentru 
fiecare minge, pentru fiecare 
set, anunța un spectacol spor
tiv frumos și interesant in 
cadrul căruia se întîlneau pi
onierii Janos Benyovschi și 
Mircea Constantin. In final 
primele trei locuri au fost o- 
cupate de Janos Benyovschi, 
Mircea 
vitalul 
Răzvan 
rești.

La Școala generală nr. 4 a 
avut loc finala concursului 
de muzică pionierească, patri
otică și revoluționară. Din 
marele număr de concurenți

la 
1 oc 
Pa- 
au

Constantin și de in- 
de onoare, pionierul 
Radulian din Bucu-

și concurente primele 
locuri au fost ocupate de pio
nierii Ana Mihalache (clasa a 
Vl-a B.j, Alexandru Ilie (cla
sa a Il-a A) și Agnes Vass 
(clasa a VIII-a C), toți de la 
Școala generală nr. 4. Tot aici 
a avut Ioc și finala concursu
lui de muzică populară în ca
drul căreia pioniera Adriana 
Șuteu a reușit să impresione
ze intr-un mod deosebit pe 
toți cei prezenți cu vocea 
ei caldă și melodioasă.

Acțiunea care a polarizat, 
insă, atenția unui foarte ma
re număr de spectatori, a fost 
demonstrația de carturi care 
s-a ținut pe bulevardul Victo
riei. Alături de pionierii im 
Vulcan, au mai participat in
vitați din orașele Petroșani și 
Lupeni.

Toți cei prezenți au aplau
dat îndemînarea cu care par
ticipanta au trecut dificilele 
probe la care au fost supuși. 
In finalul demonstrației invi
tații din Petroșani au reușit 
să se detașeze de ceilalți par- 
ticipanți datorită cunoștințe
lor și experienței competițio- 
nale mai ample. Toți pionie
rii care au reușit să se clase
ze pe unul din primele locuri 
au primit diplome și diferite 
alte premii.

Text si foto
Ștefan NEMECEK

L MMM IR*fell •*

* ji c .....

La

Mult îndrăgite și frecventate de către elevi, în zilele va
canței, sînt activitățile sportive desfășurate în aer liber.

Clișeul de mai sus înfățișează un moment semnificativ. 
Câștigătorii concursului de carturi desfășurat la Vulcan, care 
s-a bucurat de o entuziastă participare a pionierilor.

-

lui a efectuat o analiză exi
gentă a situației realizării sar
cinilor la fiecare șantier. Con
cluziile reieșite conduc la ne
cesitatea ca organizațiile de 
partid de pe șantiere să in
tervină cu competență pentru 
impulsionarea ritmului de e- 
xecuție la fiecare punct de lu
cru. Responsabilii de lucrări, 
cei care coordonează activita
tea urmează să revizuiască

Perioadă cu ritm de vîrf
pe șantierele noilor 

locuințeț

Un mai mare accent trebu
ie pus pe lichidarea lucrări
lor neterminate din anul tre
cut. La finele anului 1973 s-a 
predat un număr de opt blo
curi fără finisaj exterior. Tre
buie acționat în sensul termi
nării cît mai urgente a finisa
jelor. Aceasta presupune mă
suri hotărîte pentru recruta
rea de muncitori in meseria 
de zidari, meseriași de care 
se va simți nevoie acută și în 
cursul celui de-al doilea se
mestru.

Organul de partid al grupu-

graficele de execuție — ceea 
ce, în bună parte s-a și reali
zat, în funcție de Situația con
cretă existentă la începutul 
trimestrului — să asigure o 
aprovizionare ritmică a punc
telor de lucru, astfel încit să 
se elimine în totalitate stag
nările în procesul productiv, 
să se asigure folosirea integra
lă a fondului de timp disponi
bil.

Ritmul execuției va trebui 
mult accelerat în etapa care 
urmează. In aceste condiții, o 
grijă deosebită trebuie șă s«

acorde calității lucrărilor, spre 
a se evita „observațiile" fă
cute cu prilejul recepției sau 
reclamațiile ulterioare ale be
neficiarilor.*

Laturilor calitative ale acti
vității economice trebuie să 
li se dea atenția cuvenită la 
toate nivelele de competență 
și responsabilitate. Este nece
sar a se urmări cu mai multă 
răspundere folosirea utilaje
lor, asigurarea utilizării lor 
la capacitatea maximă. Se ce
re intensificat procesul de 
industrializare a operațiilor. 
In activitatea poligonului din 
Livezeni, a colectivului de 
aici, va trebui să se înregis
treze un salt calitativ. atît 
sub aspectul respectării întoc
mai a prescripțiilor tehnice 
de confecționare a panourilor, 
cît și al sporirii volțtmului 
producției pe care o realizea
ză.

Măsurile politico-organiza- 
torice și tehnice care se a- 
plică pe șantiere pentru im
pulsionarea ritmului de exe
cuție in trimestrul II vor asi
gura, fără îndoială, mobiliza
rea plenară a tuturor con- 
sțructorilor din colectivele 
șantierelor la îndeplinirea sar
cinilor ce le revin, a angaja
mentelor asumate în întrece
rea socialistă pentru ca cele 
două evenimente politice de 
mare însemnătate în viața po
porului nostru — a XXX-a a- 
niversare a Eliberării patriei 
și cel de-al Xl-lea Congres al 
P.C.R. — să fie întîmpinate cu 
realizări cit mai bune.

Una din obligațiile primor
diale ale conducătorilor auto 
profesioniști și amatori este a- 
ceea de a nu conduce autove
hicule cînd se găsesc sub in
fluența băuturii alcoolice. 
„Prezența alcoolului" la . volan 
reprezintă Un pericol pentru 
siguranța circulației, o primej
die pentru integritatea și chiar 
viața cetățenilor ce folosesc 
drumul public, cît și pentru 
securitatea și integritatea bu
nurilor transportate.

In pofida măsurilor severe, 
luate de organele de miliție, 
în baza prevederilor legale îm
potriva unor astfel de abateri, 
pe raza muhicipiului Petroșani, 
au fost depistați în ultimul 
timp peste 20 de astfel de in
fractori.

Iată pe cîțiva dintre aceștia- 
șoferul profesionist Gheorghe 
Văcaru, conducînd mașipa 31 
HD 2446, proprietatea Institu
tului de mine Petroșani, la in
trarea pe podul din Dărănești, 
nu a respectat semnificația in
dicatorului rutier „Prioritate 
pentru circulația din sens in
vers" și a produs un accident 
soldat cu avarii. Cercetările au 
dovedit că Văcaru se afla sub 
influența băuturii alcoolice.

Cu ocazia controlului efec
tuat 'în ziua de 15 februarie 

1974. orele 20. au fost depistați 
, numiții Constantin Vladu, sa
lariat al Fabricii de produse 
lactate Livezeni, Ion Silvestru 
Mihaly, angajat la Centrala 
cărbunelui Petroșani, de ase
menea, sub influența băuturii 
alcoolice. De amintit că Ion 
Silvestru Mihaly, observînd or- . 
ganul de control, a încercat să 
dispară cu mașină cu tot pen
tru a se sustrage măsurilor de 
sancționare care știa că-1 aș
teaptă.

V

Mica 
publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Spinu 
Gheorghe, eliberată 
C.C.S.M. Petroșani. O 
clar nulă.

de 
de-

alb.PIERDUT purcel mic 
Bledea Petru str. Republi
ci. 69 — Petrila. Găsitoru
lui recompensă.

Răspundem celor ce ne scriu
• GAVRILA CRIȘAN, Lu

peni : E. M. Lupeni nu v-a a- 
probat reprimirea întrucît 
contractul dumneavoastră de 
muncă a fost desfăcut pentru 
repetate absențe nemotivate 
de la serviciu.

0 AUREL FISCHER, Ani- 
noasa : Secția de distribuire a 
energiei electrice din Petro
șani, cercetînd cele sesizate 
de dumneavoastră redacției, 
confirmă că acestea sînt reale. 
Prin urmare, înlocuirea stîlpu- 
lui în&cauză, a fost inclusă în 
planul de lucrări pe luna mai 
a. c. al unității.

larizare — cu salariile tarifa
re prevăzute pentru muncito
rii din ramura mine suprafață 
grupa A — corespunzătoare 
cu activitatea de deservire a 
stațiilor de ventilatoare. Pri
vitor la celelalte puncte din 
sesizarea adresată ziarului 
conducerea E. M. Paroșeni 
confirmă soluționarea lor.

Au mai fost depistați con- 
ducînd autovehiculele sub in
fluența băuturii alcoolice Mi
hai Butnaru din Petroșani, str. 
Iloria nr. 6 pe mașina nr. 31 
IID 2386 a I.C.L.S. Alimenta
ra, Aurică Șerbănoiu, și Petru 
Blaj, din Petroșani str. Inde
pendenței nr. 8 și, respectiv

Pe teme
de circulație

ZZZ/ZZZZZZZZZZZZZ/Z/ZZZZZZ/ZZZZ/Z/Z/ZZJ

nr. 26. Gheorghe Vucina, din 
Tg. Jiu, Gheorghe Hortolomei, 
din cadrul garajului E.G.C. 
Lupeni. Ioan Chis, din Petrila, 
salariat la șantierul electro- 
montaj Vulcan, Teodor Ștefă- 
nuț, din Petroșani, Emilian A- 
vram, din Vulcan, pe mașina 
21 IID 1023 proprietatea Auto
bazei I.T.A. Petroșani.

împotriva acestor conducă
tori auto și a altora găsiți la 
volan sub influența alcoolului 
au fost luate măsuri adminis
trative și de suspendare a per
miselor de conducere pe timp 
de o lună, Respectiv, dotlă’luhi.

Un caz deosebit de grav l-a 
oferit conducătorul auto Petru 
Preslec de pe mașina nr. 31 
IID 2843, proprietatea I.P.S.P. 
Livezeni, coloana Vulcan, care 
a fost depistat în Uricanj con- 
ducînd în stare de ebrietate. 
Acesta a fost trimis în judeca
tă pentru sustragerea de la re
coltarea probelor biologice.

împotriva conducătorilor au
to care se încumetă să urce la 
volan turmentați de alcool tre
buie să se manifeste o puterni
că opinie din partea confraților 
lor de meserie conștienți, a pa
sagerilor și pietonilor care-i 
observă și care pot ajunge în 
situația de victime ale acestora 
în accidente de circulație pe 
drumurile publice. Această o- 
pinie combativă venită din 
partea cetățenilor șj a condu
cătorilor auto profesioniști și 
amatori corecți este de mare 
folos organelor de miliție care 
sînt hotărîte să facă totul pen
tru a eradica încălcările de a- 
cest fel ale regulamentului de 
circulație, încălcări care duc 
în majoritatea cazurilor la ac
cidente grave.

Maior Constantin ȚIU, 
miliția municipiului 

Petroșani

ÎNTREPRINDEREA MINIERA
MOTRU

angajeaza
Pentru calea ferată uzinală

Muncitori calificați in meseriile
• fochiști locomotivă

• șefi manevră

• manevranți

Personal T.E.S.A.:
• șef stație C.F.N.

Salariile conform H.C.M. nr. 914/968 iar pentru șeful de 
ție intre 2100-2675 lei lunar.

a

sta-

intreprinderea asigură, cu prioritate, odată Cu încadrarea, 
locuință confort 1 în orașul Motru.

• IOAN VESA, Petroșani : 
Conducerea întreprinderii de 
gospodărie comunală ne co
munică că situația semnalată 
de dumneavoastră cu privire 
la gunoiul din strada Arădani- 
lor. s-a datorat suprasolicitării 
autovehiculelor salubrității în 
perioada de curățenie genera
lă a municipiului. în prezent 
s-a revenit la normal și ca 
urmare gunoiul din străzile 
colonia de jos se ridică con
form graficului de transport.

• PETRU MIHAI, Bărbă- 
leni : Durata de pregătire prin 
școlile de șoferi profesioniști 
este de 9 luni, din care 6 luni 
cursuri în școală și 3 luni 
practică, ca ajutor șofer. Pen
tru orice alte relații cu privi
re la data cînd se vor ține 
examenele de admitere, pre- 
zentați-vă la serviciul perso
nal al autobazei 3 Petroșani- 
Livezeni.

• UN GRUP DE SALARI- 
AȚI de la E. M. Paroșeni : 
Dumneavoastră sînteți corect 
încadrați în categoria I de sa-

GOLURILE
DIN TAVANi



Steagul roșa JOI, 18 APRILIE 1974

Deschiderea Consfătuirii Comitetului 
Politic Consultativ al statelor 

participante la Tratatul de la Varșovia
(Urmare din pag. 1)

lui de externe, Paul Mar
kowski, membru al C.C. al 
P.S.U.G., șeful secției relații 
externe al C.C. al P.S.U.G.;

din partea Republicii Popu
lare Polone — Edward Gierek 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Unit Polo
nez, conducătorul delegației,- 
Henry Jablonski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consi
liului de Stat al R.P.P., Piotr 
Jaroszewicz, membru al Biro
ului Politic al C.C. al P.M.U.P. 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.P., Ștefan Ol- 
szowski. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., 
ministrul afacerilor externe, 
Ryszard Frelek, membru al 
Secretariatului, șeful secției 
externe al C.C. al P.M.U.P.:

din partea Republicii Socia
liste România — Nicolae 
Qeaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, conducătorul 
delegației, Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului Repu
blici1 Socialiste România. Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.. George Macovescu. 
membru al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul afacerilor externe. Mir
cea Malița, Constantin Mitea, 
consilieri ăi secretarului gene
ral al P.C.R. :

din partea Republicii Popu
lare Ungare — Janos Kadar. 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Socialist 
Ungar, conducătorul delegați
ei, Jeno Fock, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Consi
liului de Miniștri al R.P.U.,

„CEAUȘESCU,
președinte al poporului"

Un bogat material biografic despre 
personalitatea tovarășului

I
I
I
I

Nicolae Ceaușescu.
peruan ,

LIMA 17 (Agerpres). — 
„Estampa", suplimentul po
litic al ziarului peruan „Ex- 
preso" din Lima, a publicat 
în numărul din 14 aprilie un 
bogat material despre Româ
nia, însoțit de fotografia to
varășului Nicolae Ceaușescu 
și intitulat: „Ceaușescu, pre
ședinte al poporului".

Relevînd personalitatea 
politică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, „Estampa" subli
niază importanța evenimen
tului istoric de la 28 martie, 
cînd Marea Adunare Națio
nală l-a ales întîiul președin
te al României.

In continuare, articolul 
prezintă pe larg vizita între
prinsă în septembrie 1973, 
în Republica Peru de către 
președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, 
menționîndu-se că acordurile 
încheiate cu acel prilej con-

■■■■■BcaeDcsiiaaiaiaiiaiaiiiaiai

PREȘEDINTELE R.S.F. IU
GOSLAVIA, IOSIP BROZ TI
TO, A PRIMIT PE SENATO
RUL AMERICAN EDWARD 
KENNEDY, aflat în capitala 
iugoslavă într-o vizită neofici
ală.

Președintele Tito și senatorul 
Kennedy au efectuat un schimb 
de păreri asupra relațiilor iu- 
goslavo-americane și a situați
ei internaționale actuale. Păr
țile s-au pronunțat în favoa
rea extinderii continue a co
laborării dintre cele două țări.

MINIȘTRII RELAȚIILOR 
EXTERNE DIN 24 DE ȚARI 
DIN AMERICA LATINĂ ȘI 
ZONA CARAIBILOR, membre 
ale organizației Statelor Ame
ricane (O.S.A.) s-au întîlnit, la 
Washington, cu secretarul de 
stat american. Henry Kissin
ger, într-o nouă rundă de con
sultări cu privire la relațiile 
din emisfera și sistemul inter
allied can.
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PETROȘANI — 7 Noiem- 
b;>: Misterioasa prăbușire; 
Republica: Intîmplări cu Co- 
a Nostra; PETRILA: Colega 

mea vrăjitoarea; LONEA — 
Minerul: Polițistul; ANI-
NOASA: Dragostea începe 
■ineri; VULCAN: Femeile; 
i.UPENI — Cultural: intoar- 

rea lui Magelan: URI- 
Monolog.

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Cîntec și joc pe plaiurile ță
rii; 6,00 Radioprogramul di
mineții; 8,08 La microfon,

melodia preferată; 9,00 Bu
letin de știri; 9.05 Prelucrări 
de folclor; 9,35 Opereta 
„Farmecul unui vals"; 10,00 
Buletin de știri; 10,10 Muzi
că ușoară; 10,40 Din muzica 
popoarelor; 11.00 Buletin de 
știri; 11,05 Ritmuri de fan
fară: 11,35 Prezențe solisti
ce: 12,00 Buletin de știri; 
12,05 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 12,35 Formații parti
cipante la Concursul coral 
interjudețean „Cîntare patri
ei"; 13,00 Radiojurnal; 13,15 
Revista șlagărelor; 14.00 Bu
letin de știri; 14,05 Varietăți 
muzicale; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Meridian club; 
16,00 Radiojurnal; 16,15 Cîn- 
tecele noastre; 16,25 Fonote
ca de aur; 17,00 Buletin de 
știri; 17,15 Tribuna radio;

Frigyes Puja, membru al C.C. 
al P.M.S.U., ministrul aface
rilor externe ;

din partea Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste — L.I. 
Brejncv, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, conducăto
rul delegației, A.N. Kosîghin. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S.. președintele 
Consiliului de Miniștri al
U. R.S.S., A.A. Gromîko. mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul afaceri
lor externe, K..F. Katușev, se
cretar al C.C. al P.C.U.S.. K.
V. Rusakov, membru al C.C. al 
P.C.U.S. asistent al secretaru
lui general al C.C. al P.C.U.S.

Consfătuirea a fost deschisă 
de Edward Gierek. prim-se
cretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, ca
re a salutat cordial delegați
ile sosite la Varșovia.

Prima ședință s-a desfășurat 
sub președinția conducătoru
lui delegației U.R.S.S.. L. I. 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice.

La consfătuire este exami
nată problema ..Etapa actuală 
a lupte: pentru securitatea eu
ropeană și destinderea interna
țională".

La lucrările consfătuirii iau 
parte mareșalul Uniunii Sovie
tice I. I. Iakubovski, coman
dantul suprem al Forțelor Ar
mate Unite ale statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via. și N.P. Firiubin, secreta
rul general al Comitetului Po
litic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovial

Lucrările consfătuirii conti
nuă la 18 aprilie.

publicat de ziarul 
,Expreso“

stituie acte politice de o deo
sebită însemnătate în direc
ția dezvoltării relațiilor de 
prietenie româno-peruane, a 
colaborării pe multiple pla
nuri între cele două țări.

După ce trece în revistă în 
mod succint diferite momen
te din istoria patriei, a dez
voltării economiei și cultu
rii, a edificării noii orinduiri 
sociale din țara noastră, 
„Estampa" prezintă date bi
ografice ale șefului statului 
român, căruia îi adresează 
următorul salut din partea 
ziarului :

..Prin intermediul acestui 
articol, ne permitem să a- 
dresăm salutul nostru pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
dorindu-i multe succese în 
opera de construire a socia
lismului în patria sa și rea
lizarea dorinței sale de pro
gres pentru poporul român".

COMITETUL DIRECTOR 
AL PARTIDULUI ISRAELI- 
AN AL MUNCII — principala 
formație politică reprezentată 
în cabinetul demisionar al 
Goldei Meir — a hotărît să 
formeze o nouă coaliție guver
namentală, care să conducă 
țara pînă la viitoarele alegeri 
parlamentare ce ar urma să 
aibă loc in tomna acestui an, 
relatează agențiile de presă.

Colocviu 
franco-român 

de dialectologie
PARIS 17 — Coresponden

tul Agerpres, Paul Diaconescu 
transmite: La Universitatea
din Aix-en-Provence a avut 
loc primul colocviu franco- 
român de dialectologie. In ca
drul Manifestării, la care au 
participat numeroși cercetă
tori francezi și români, au fost 
prezentate comunicări urmate 
de dezbateri interesante, și 
utile. Colocviul a fost însoțit 
de manifestări culturale, prin
tre care o seară de poezie 
românească și expoziția arhe
ologică „Vestigii daco-roma- 
ne“.

Cu vin tar ea rostită 
de președintele Iosip Broz Tito 

în fata activului 
social-politic din Sarajevo

BELGRAD 17 — Corespon
dentul Agerrpes, S. Morco- 
vescu, transmite: In viața U- 
niunii Comuniștilor din Iu
goslavia au loc, în luna aceas
ta, evenimente deosebit de 
importante — Congresele re
publicane și conferințele pro
vinciilor autonome, care mar
chează etapa finală a pregăti
rilor pentru Congresul al X- 
lea al U.C.I., ce va avea loc 
la sfîrșitul lunii mai.

Intr-o cuvîntare rostită în 
fața activului social-politic 
din Sarajevo, președintele 
Iosip Broz Tito a evidențiat 
faptul că actualele congrese 
republicane ale Uniunii Co
muniștilor au marcat un mare 
progres pe calea consolidării 
iddologice și a unității depli
ne de acțiune a Uniunii Co
muniștilor.

In ce privește Congresul al 
X-lea al U.C.I.. președintele 
și-a exprimat încrederea că 
acesta „va marca o importan
tă cotitură istorică în cunoaș
terea obligațiilor și îndatori
rilor comuniștilor iugoslavi. 
Fără Uniunea Comuniștilor — 
a spus vorbitorul — nu am 
fi putut realiza tot ceea ce 
avem astăzi". La Congresul 
al X-lea — a arătat președin
tele — vor fi formulate toate 
principiile pe care trebuie să 
se bazeze în continuare dez
voltarea socială a Iugoslaviei.

Referindu-se la pregătirile 
pentru acest eveniment, Iosip 
Broz Tito a menționat că plat
forma pentru congres șî toa-

■■■■■■■■■■■■■■■■■
POTRIVIT ULTIMULUI BI

LANȚ GUVERNAMENTAL, 
noile inundații care s-au abă
tut în urmă cu trei zile asupra 
statelor din nord-estul Brazi
liei, au provocat moartea a 
cel puțin 12 persoane, pagube 
materiale incalculabile, deter- 
minînd, totodată, alți 70 000 
de locuitori din această zonă 
rămași fără adăpost să-și pă
răsească gospodăriile distruse.

MARȚI, SENATUL TURCI
EI A APROBAT UN AMEN
DAMENT LA CONSTITUȚIE, 
care restabilește drepturi
le politice ale foștilor membri 
ai conducerii Partidului Demo
crat turc care s-a aflat la pute
re între 1950 și 1960, cînd a fost 
înlăturat printr-o lovitură de 
stat. In 1961, membrii acestui 
partid au fost amnistiați, fără 
însă a beneficia de drepturi 
parlamentare.

18,00 Orele serii: 20,00 Con
cert de muzică populară; 
20,40 Muzică pe adresa dum
neavoastră; 22,00 Radiojur
nal; 22,30 Meloritm ’74; 0,05 
— 5,00 Estrada nocturnă.

’6.00-17,00 Teleșcoală: Tea
trul școlar comentat: 
„Trei . generații" de 
Lucia Demetrius.

16.30 Matematica. Șiruri, li
mite.

17.30 Telex.
17,35 Teleglob — R.S.F. Iu

goslavia — Voivodina 
astăzi.

0-N.U. PROIECTUL DE „DECLARAȚIE ASUPRA CREĂRII 
UNEI NOI ORDINI ECONOMICE INTERNAȚIONALE"

NAȚIUNILE UNITE 17 — 
Corespondentul Agerpres, C. 
Alexandroaie, transmite: Marți 
după-amiază, „grupul celor 
77“ a publicat în mod oficial 
proiectul de „Declarație asupra 
creării unei noi ordini econo
mice internaționale". Docu
mentul subliniază creșterea 
continuă a decalajelor econo
mice dintre țările în curs de 
dezvoltare si statele industria
lizate.

Printre principiile funda
mentale înscrise în proiect se 
află egalitatea suverană a sta
telor. neamestecul în treburile 
interne, cooperarea internațio
nală pe baze de deplină egali
tate. dreptul fiecărui popor de 
a-și alege propriul său sistem 
economic și social, dreptul ina
lienabil al popoarelor de a-și 

te celelalte documente sînt re
zultatul participării întregului 
efectiv al Uniunii Comuniști
lor.

„Sîntem un partid care as
cultă și trebuie să asculte 
pulsul poporului, care trebuie 
să știe ce dorește poporul, să 
privească în perspectivă. în 
calitatea sa de forță politico- 
ideologică conducătoare — a 
arătat vorbitorul. Partidul 
trebuie să fie prezent în prac
tica cotidiană. Comuniștii tre
buie să se ocupe atît de ideo
logie, cît și de practică, tre
buie să verifice totul în acti
vitatea practică. Uniunea Co
muniștilor trebuie să acțione
ze într-o măsură mult mai 
mare în producție. în fabrici 
și uzine, acolo unde se creea
ză bunurile materiale".

Abordînd, apoi, rolul Iu
goslaviei în lume, creșterea 
prestigiului țării pe plan in
ternațional, Iosip Broz Tito a 
arătat: „Am acționat întotdea
una așa cum trebuie să acți
oneze o țară socialistă. Nu am 
impus niciodată nimănui punc
tele noastre de vedere. Tocmai 
de aceea, ne-am creat o bază 
puternică de încredere în în
treaga lume. Aceasta este și 
rezultatul faptului că am pro
movat o politică principială. 
Trebuie să promovăm. în con
tinuare, cu fermitate această 
politică".

BELG1A Consultări în vederea 
formării unui cabinet 

de coaliție
BRUXELLES 17 (Agerpres). 

— Premierul desemnat al Bel
giei. Leo Tindemans, liderul 
Partidului Social-Creștin, și-a 
reluat consultările cu repre-" 
zentanții Partidului Liberal, 
în vederea constituirii unui ca
binet de coaliție. în cercurile 
observatorilor politici se sub
liniază însă că, în eventuali
tatea încheierii cu succes a a- 
cestor negocieri, viitorul gu
vern nu va dispune în Camera 
Reprezentanților decît de 103 
mandate, din totalul de 212,: 
fiind majoritar doar în Senat. 
In această perspectivă, libera
lii i-au sugerat premierului 
desemnat sondarea poziției 
partidelor așa-numite regiona
le — Frontul Democratic al 
Francofonilor (valon) și Parti
dul Volksunie (flamand), pen
tru alcătuirea unui guvern ma
joritar și stabil. «

17,55 Agroenciclopedia. (E- 
misiune de știință și 
practică agricolă).

18.25 Universitatea TV.
19,00 Bună seara vacanță. 

Film serial pentru co
pii: George — Episo
dul „Clinele de pază".

19.25 1001 de seri. Ciopîrți- 
lă — producție anima- 
film.

’9,30 Telejurnal — 1 Mai 
1974 — sub semnul a- 
nului jubiliar. Croni
ca întrecerii pentru 
îndeplinirea cincina
lului înainte de ter
men.

20.00 Seară pentru tineret.
21,40 Mai aveți o întrebare? 

Omul modern și ali
mentația.

22,15 24 de ore. 

exercita suveranitatea perma
nentă asupra resurselor și bo
gățiilor lor naturale.

Documentul subliniază nece
sitatea punerii sub control a 
corporațiilor străine și a sta
bilirii unui raport echitabil în
tre prețurile materiilor prime 
și ale produselor industriale. 
Totodată, se evidențiază impe
rativii] instituirii unui nou sis
tem monetar internațional ca
re să faciliteze progresul eco
nomic al țărilor în curs de dez
voltare. De asemenea, în pro
iectul de declarație se relevă 
necesitatea acordării unui tra
tament preferențial țărilor în 
curs de dezvoltare, precum și 
a unor credite pe termen lung, 
cu dobînzi mici.

In legătură cu exploatarea 
și utilizarea industrială a ma
teriilor prime, documentul pro
pune luarea de măsuri pentru 
sporirea competitivității produ
selor naturale față de produ-

Sesiunea Comitetului permanent 
al Consiliului pentru dezvoltare 

industrială
VIENA 17 — Coresponden

tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite: La Palatul Hof- 
fburg, din Viena, s-a deschis 
cea de-a patra sesiune a Co
mitetului permanent al Con
siliului pentru dezvoltare in
dustrială — ONUDI. La lu
crări participă 45 de state 
membre ale comitetului, în
tre care .și România. Delega
ția română este condusă de 
ambasadorul Dumitru Anino- 
iu, reprezentantul permanent 
al țării noastre la ONUDI.

din Niger după recenta lovitură de stat
NIAMEY 17 (Agerpres). — 

Potrivit unor comunicate ale 
Consiliului militar suprem, in
staurat la conducerea Nigeru
lui după lovitura de stat de la 
15 aprilie, situația este calmă 
pe întreg teritoriul național, 
iar comunicațiile telefonice și 
prin radio au fost restabilite. 
De asemenea, potrivit unor 
informații citate de agenția 
France Presse, serviciile admi
nistrative, băncile și transpor
turile și-au reluat activitatea 
normală. Postul de radio Nia
mey continuă să transmită știri 
despre manifestațiile ce au loc 
în sprijinul noilor autorități 
organizate în special de stu- 
denți și elevi.

Un comunicat oficial men-

Spre surpriza generală men
ționează agenția France Presse. 
Partidul Volksunie, care a re
fuzat pînă în prezent să facă 
parte din guvern, a anunțat că 
este dispus să participe la ne
gocieri alături de social-creș- 
tini și liberali. La rîndul său, 
Frontul Democratic al Franco
fonilor a precizat că „preferă 
să sprijine guvernul, chiar ma
joritar, din afară", atîta timp 
cît acesta se va pronunța „pen
tru o bună regionalizare" a ță
rii.

Agenția de presă citată ara
tă, însă, că majoritatea obser
vatorilor nu întrevăd posibili
tatea creării unui guvern tri
partit — social-creștini — li
berali — Volksunie, apreciind 
că negocierile vor continua 
doar între partidele social- 
creștin și liberal.

Pronoexpres
La concursul Pronoexpres 

din 17 aprilie 1974 au fost 
extrase următoarele numere:

Extragerea I:
35, 25, 31, 6, 18. 40

Extragerea a II-a:
17, 39, 7, 2, 32

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri:

Maximele: Petroșani 5
grade; Paring 1 grad.

Minimele: Petroșani zero 
grade; Paring —5 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE: Vremea se 
menține închisă cu cer mai 
mult acoperit. Izolat lapovi- 
ță, iar la munte ninsoare. 
Vînt slab din nord. 

sole similare sintetice, înceta
rea risipei resurselor naturale 
și în special, a produselor ali
mentare. In același timp, se 
preconizează formarea de aso
ciații pe produsele principale 
de export ale țărilor în curs 
de dezvoltare.

Ca anexă la declarație a fost 
publicat proiectul „Planului 
de acțiune", cuprinzînd măsuri 
concrete de natură să ducă la 
transpunerea în viață a prin
cipiilor din documentul prin
cipal.

ir

In continuarea dezbaterilor 
de politică generală din plena
ra Adunării Generale au luat 
cuvîntul reprezentanții Nepa
lului, Albaniei, Irakului și 
Mongolei, care au exprimat po
ziția țărilor respective în pro
blemele creării noii ordini e- 
conomice internaționale.

Pe ordinea de zi a sesiunii 
în curs figurează, între altele, 
examinarea raportului direc
torului executiv al ONUDI 
privind activitatea Organiza
ției, adoptarea programului și 
bugetului ONUDI pe anii 
1974-1975 șî elaborarea pro
gramului și bugetului pe 1976- 
1977, analiza modului de în
făptuire a programelor de a- 
sistență tehnică în cadrul 
ONUDI, în vederea sprijinirii 
eforturilor de industrializare 
ale țărilor în curs de dezvol
tare.

ționează că restricțiile de cir
culație în capitală continuă să 
rămînă în vigoare pe timpul 
nopții, iar trupele de miliție 
au primit ordin să predea toa
te armele și munițiile distri
buite de fostul regim. Se men
ționează. totodată, că doi sol
dați au fost uciși în cursul in
cidentelor prilejuite de lovitu
ra de stat.

NIAMEY 17 (Agerpres). — 
Principalul organizator al lo
viturii de stat din Niger, lo- 
cotenent-colonelul Seyni
Kountie. și-a asumat, miercuri 
funcțiile de șef al statului și 
de conducător al Consiliului 
militar suprem, creat după 
răsturnarea regimului civil — 
transmite agenția Reuter. Tot-

Noi incidente între tortele
siriene și

DAMASC 17 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt militar 
de la Damasc, reluat de agen
țiile Reuter și Associated 
Press, a anunțat că incidentele 
dintre ' forțele siriene și isra- 
eliene au continuat. în cursul 
nopții de marți și miercuri, 
în regiunea Muntelui Hermon 
și s-au extins, ulterior, în alte 
sectoare ale frontului.

Experimentul 
științific „Arax“
După cum relatează agen

ția T ASS, în lunile de iarnă 
ale anilor 1974-1975 urmează 
să se desfășoare experimen
tul științific franco-sovietic 
„Arax", avînd drept scop stu
dierea spațiului cosmic cir- 
cumterestru, în vederea elu
cidării mecanismului de pro
ducere a aurorelor boreale.

In cadrul viitoarelor cerce
tări, de pe Insula Kerguelen, 
din sudul Oceanului Indian, 
va fi lansată o rachetă fran
ceză, care va ridica la mare 
altitudine un accelerator so- 

.vietic de electroni. Fluxul de 
electroni ce va fi emis la co
mandă de acest accelerator 

Iva fi dirijat în lungul liniei 
de for fă magnetice orientate 
în direcția regiunii sovietice 

IArhanghelsIc, urmînd ca de 
pe teritoriul U.R.S.S. să fie 

I efectuate observații optice și 
radiofizice ale fenomenelor 
generate prin acest experi- 

Iment.
După cum se știe, în urma 

I cercetărilor din ultimii ani
s-a , constatat că din direcfia 

I Soarelui „bate" spre Pămînt
un așa-numit „vînt solar", 
format din particule încărca
te electric care, pătrunzînd 

. în cimpul magnetic al Terrei,
sini deviate spre poli, provo- 

Icînd diferite fenomene cu ca
racter geofizic. Rămîne însă 

Isă se elucideze modul de 
transmitere a energiei fluxu- 

Ilui solar în interiorul magne- 
tosferei terestre, precum și 

I

Manifestări consacrate in Belgia 
celei de-a 30-a aniversări a eliberării 

României de sub dominația fascistă
BRUXELLES 17 — Cores

pondentul Agerpres, N. Po- 
pescu-Bogdănești, transmite: 
Prin spectacolele prezentate, 
zilele acestea în unele locali
tăți belgiene de ansamblul 
folcloric „Carpați" din Cîmpu- 
lung-Muscel, a fost inau
gurată seria manifestărilor 
consacrate în Belgia celei de-a 
30-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația 
fascistă.

In acest cadru sub înaltul 
patronaj al primului ministru 
belgian, al Ambasadei româ
ne la Bruxelles, al Asociației

Atmosfera din Irlanda de Nord 
continuă să rămînă încordată

LONDRA 17 (Agerpres). — 
în ciuda eforturilor depuse de 
guvernul de la Londra și de 
autoritățile locale de la Belfast 
în vederea normalizării situa
ției din Irlanda de Nord, at
mosfera din această provincie 
continuă să rămînă încordată. 
Actele de violență fac aproape 
zilnic noi victime și mari pa
gube materiale, care afectea
ză serios viața locuitorilor paș
nici din Ulster. Ziua de marți 
a fost marcată de puternice 
manifestații ale tinerilor pro
testanți de pe întregul terito
riu al provinciei, organizate la

odată, la Niamey a fost anun
țată constituirea unui nou gu
vern. format din 11 membri 
ai. forțelor armate.

Se relevă, pe de altă parte, 
din sursă oficială, că autori
tățile militare nu au permis 
aterizarea la Niamey a avio
nului cu care călătorea premi
erul libian, Abdel Salam Jal- 
loud, venit pentru a discuta 
viitorul relațiilor dintre ceie 
două țări. Principala problemă 
pe care Jalloud intenționa să 
o abordeze cu noile autorități 
se referea, potrivit agențiilor 
de presă, la valabilitatea sau 
nevalabilitatea pentru urmă
torii ani a tratatului de apăra
re mutuală semnat de Libia 
și Niger la 22 martie.

israeliene
TEL AVIV 17 (Agerpres). 

— Comandamentul militar de 
la Tel Aviv a anunțat că arti
leria siriană a bombardat, în 
noaptea de marți spre miercuri, 
și în cursul zilei de miercuri, 
pozițiile israeliene de pe Mun
tele Hermon. S-a menționat, 
de asemenea, că duelurile de 
tancuri și artilerie au conti
nuat de-a lungul liniei de în
cetare a focului din regiune.

felul în care are loc penetra
ția respectivelor particule în 
straturile mai dense ale at
mosferei.

Iarna și-a făcut 
din nou apariția 

în Europa
Iarna și-a făcut din nou a- 

parifia în frumoasa fără a 
cantoanelor, ale cărei pa-
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FĂPTUI DIVERS 
PE GLOB
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jiști renumite începuseră să 
înverzească la sosirea primă
verii. Marti, în unele cantoa
ne din Elvefia centrală, în
tre care Uri și Obwald, a 
nins din belșug, temperatura 
coborînd Ia 4 grade sub zero. 
Cu toate acestea, meteorolo
gii au liniștit populația în 
privința pericolelor acestor 
căderi de zăpadă. „Ninsorile 
din aprilie, a declarat un spe
cialist de la Stațiunea meteo
rologică din Zurich, nu repre
zintă ceva anormal, iar tem
peraturile joase din ullirnce 
zile se înscriu în limitele ad
mise pentru acest sezon. Noi 
simfim mai acut frigul, pen
tru că am fost răsfătafi în 

culturale Belgia — România, 
prin prezența unor eminente 
personalități ale vieții politi
ce și culturale belgiene. în lo
calitatea Dison se desfășoară, 
în cursul acestei săptămîni o 
suită de prestigioase acțiuni 
avînd ca scop cunoașterea' 
României, a tradițiilor ei a 
realităților contemporane ro
mânești. Se vor face expuneri 
pe diferite teme. artiștii 
români vor prezenta specta
cole, va avea Ioc vernisajul 
unei expoziții de grafică ro
mânească contemporană.

Belfast ca răspuns la cele re
cente ale catolicilor. Demon
stranții au determinat autorită
țile să adopte măsuri severe 
de securitate, forțele de politie 
și trupele britanice dislocate 
în Ulster, inclusiv blindatele, 
patrulînd pe străzile; capitalei 
provinciale. Dacă demonstra
țiile din Belfast nu s-au soldat, 
potrivit declarațiilor oficiale, 
cu incidente serioase, în altă 
localitate a provinciei, la New
town Hamilton, situată la a- 
proximativ 50 de kilometri de 
Belfast un polițist aflat în e- 
xercițiul funcțiunii a fost îm
pușcat de persoane necunoscu
te, care au tras asupra lui din- 
tr-o camionetă. Un purtător de 
cuvînt al poliției a anunțat că 
aripa provizorie a Armatei re
publicane irlandeze și-a re
vendicat comiterea aieestui a- 
tentăt. Pe de altă parte, la 
Portadown, explozia linei bom
be artizanale a provocat moar
tea unui tînăr în vîrstă de 26 
ani care, potrivit precizărilor 
poliției, era membru al orga
nizației extremiste protestante 
„Ulster Defense Association" 
(U.D.A.).

--<--

Ședința 
Consiliului 

de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 17 (A- 

gerpres). — La sediul din New 
York al Națiunilor Unite au 
continuat dezbaterile Consiliu
lui de Securitate consacrate e- 
xaminării situației de la fronti
era dintre Liban și Israel. 
Membrii Consiliului au audiat 
punctele de vedere ale unor 
delegații, între care cele ale 
U.R.S.S., Franței, Marii Brita
nii și R.P. Chineze. Lucrările 
Consiliului au fost întrerupte 
fără a se stabili o dată la care 
să fie reluate.

primele luni ale anului, cînd 1 
temperaturile au fost mult I 
mai ridicate decît deobicei" '

Starea vremii — în general I 
rece, în ultima săptămînă, pe | 
o mare parte din teritoriul I- ■ 
taliei — tinde să se înrăută- I 
tească. mercurul termometre
lor coborînd, în continuare, I 
sub influenta valului de aer ' 
rece provenit din nord, Scă- I 
derea bruscă a temperaturii 
în nordul tării a transformat i 
ploaia în lapovifă și ninsoare I 
în multe regiuni din Alpi ți 
Apenini. Sînt semnalate în I; 
continuare, importante căderi ’ 
de zăpadă în munți și în zo
nele învecinate, ceea ce pre- I 
ocupă autoritățile și popu- ' 
lafia, întrucît o încălzire 
bruscă a timpului în următoa
rele zile prezintă pericolul 
unor inundații, în special In 
regiunile joase.

Rasă de găini 
care fac ouă 

de diferite culori
O crescătoare de păsări din 

localitatea Burlington, State
le Unite, a reușit, după înde
lungate încercări, să crească 
o rasă de găini care fac ouă 
de diferite culori. Ea a reu
șit să adapteze găini de rasă 
araucană, aduse în S.U.A, din 
Chile. Fiecare găină face ouă 
numai de o singură culoare 
— albastră, verde, roz sau 
galbenă. întrebată ce gust au 
noile produse, crescătoarea a 
răspuns: „Gust de... ouă“.
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