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In întîmpinsrea zilei de 1 Mai
\

Minerii Văii Jiului inscriu

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
vineri dimineața, pe membrii 
delegației parlamentare din 
Argentina, condusă de deputa
tul Osella Munoz Enrique, ca
re participă la lucrările sesi
unii de primăvară a Uniunii 
Interparlamentare ce se des
fășoară la București.

La primire au luat parte to
varășii Miron Constantinescu. 
președintele Marii Adunări 
Naționale, și Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R.

A fost de față Juan Carlos 
Marcelino Beltramino, ambasa
dorul Republicii Argentina la 
București.

Oaspetele a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu un 
călduros mesaj de solidarita
te și prietenie din partea pre
ședintelui Republicii Argentina

general Juan Domingo Peron, 
împreună cu urări de noi și În
semnate succese.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a mulțumit pentru mesaj și a 
rugat pe oaspete ca, la înapo
ierea în patrie, să transmită 
președintelui Juan 
Peron cele 
sănătate și 
tea sa.

Evocînd 
care președintele 
Ceaușescu a făcut-o în țara sa, 
conducătorul delegației parla
mentare argentiniene a subli
niat că acest everpment, cît și 
convorbirile dintre președinții 
României și Argentinei au e- 
xercitat o puternică influență 
asupra dezvoltării relațiilor de 
prietenie dintre popoarele ar
gentinian și român, a colabo
rării multilaterale dintre ce
le două state.

Domingo 
mai bune urări de 
succes în activita-

recenta vizită pe
Nicolae

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a arătat că păstrea
ză o vie amintire întâlnirilor 
avute cu președintele Peron, 
cu personalități ale vieții po
litice, precum și cu muncito
rii, țăranii și intelectualii ar
gentinieni.

In timpul convorbirii a fost 
exprimată dorința comună de 
a se acționa ferm pentru în
făptuirea înțelegerilor conve
nite, a Tratatului și acorduri
lor încheiate recent, subliniin- 
du-se că aceste documente a- 
șează pe o bază trainică tradi
ționalele relații dintre cele do
uă țări și, totodată, constituie 
o contribuție de seamă la dez
voltarea cooperării 
nale, a înțelegerii 
lume.

întrevederea s-a 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

internațio- 
și păcii în

desfășurat

noi victorii in competiția bărbătească
Hans Jurgen Wischnewski, președintele grupului

interparlamentar din R. F< Germania
l£

Bilanțul care
se făurește acum

în aceste zile, premergătoare sărbătorii scumpe a oame
nilor muncii de pretutindeni, abatajele din adincurile Văii Jiu
lui răsună de clocotul viu al muncii creatoare a minerilor. Da
că la suprafață capricioasa natură din primăvara acestui 
an s-a manifestat prin răcirea temperaturii, in adincuri căldu
ra cu care se desfășoară marea competiție muncitorească a 
atins gradul incandescenței. Minerii Văii Jiului puternic an
gajați in bătălia pentru cărbune depun eforturi susținute 
pentru a cinsti ziua de 1 Mai - etapă importantă a întrecerii 
socialiste din acest an - cu rezultate de prestigiu. Pretutindeni, 
colectivele unităților miniere muncesc cu pasiune, cu dîrzenie 
și inițiativă pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor, pentru a adăuga in luna aprilie 
un plus cît mai substanțial celor 47 000 tone de cărbune coc- 
sificabil ți energetic realizate peste plan în primul trimestru 
al anului. Cărbune mai mult, de calitate mai bună, mai ieftin, 
pe calea unei productivități superioare, pentru o eficiență e- 
conomică ridicată in interesul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, al creșterii bunăstării și fericirii ge
nerale - iată obiectivele înalte care însuflețesc și mobilizea
ză energiile creatoare ale minerilor.

Cifrele înscrise pe graficele cu realizările obținute in în
trecerea socialistă - mărturii faptice ale entuziasmului și pa
triotismului mineresc — atestă hotărîrea minerilor de a desfă
șura cu elan sporit marea competiție din adincuri pentru a 
obține succese cit mai frumoase în intimpinarea importan
telor evenimente din viața partidului și poporului nostru - 
cea de a XXX-a aniversare a eliberării României de sub ju
gul fascist și Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân. Mergînd cu pași siguri pe calea rezultatelor bune ob
ținute din primele zile ale anului, minerii din Vulcan - auto
rii chemării la întrecere a colectivelor de mineri din intreaga 
țară au extras peste plan in luna aprilie, pină în dimine i a 
zilei de ieri, 2 200 tone cărbune fiind urmați, în ordinea rea
lizărilor, de colectivul minei Dilja cu 1 700 tone și Lonea cu 
350 tone peste plan, in legătură cu aceste succese trebuie re
ținut un fapt semnificativ : IN TOATĂ PERIOADA CARE A 
TRECUT DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI, MINA VULCAN ȘI-A 
REALIZAT PLANUL IN FIECARE ZI LUCRĂTOARE. Acest fapt 
spune mult factorilor de răspundere din conducerea altor co
lective, care nu acordă atenția cuvenită ritmicității și care nu 
desfășoară în acest sens o activitate previzională. Am rela-

(Continuare în pag. a 3-a)

pentru mai mult cărbune

Un nou schimb a fost încheiat în cadrul sectorului II al minei Dîlja. Brigadierul 
Dănilă Nagv. de la pregătiri, șeful de schimb de la frontale Radu Andrișan și responsabi
lul cu aprovizionarea Mircea Petrilă — constată cu satisfacție că din nou rezultatele au 
fost dintre cele mai bune.

La sectorul II E.M. Dîlja
Randamente înalte în abataje

E. M. Lonea
Realizări convingătoare

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
vineri la amiază, pe Hans Jur
gen Wischnewsky. președinte
le grupului interparlamentar 
din R- F. Germania, membru 
al Direcțiunii Partidului Soci
al Democrat din R.F.G.

Conducătorul delegației par
lamentare din R.F. Germania 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros salut

din partea cancelarului fede
ral. Willy Brandt. împreună cu 
urări de sănătate, fericire per
sonală și succese in activitatea 
sa.

Mulțumind. președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspete să transmită cancela
rului Willy Brandt un salut 
cordial și cele mai bune urări 
de sănătate și noi succese.

în timpul întrevederii.“î’5re 
s-a desfășurat într-o ambian-

ță cordială. prietenească, a 
fost exprimată, de ambele 
părți, satisfacția pentru evo
luția pozitivă a relațiilor din
tre Republica Socialistă Româ
nia si Republica Federală G r- 
mania, precum și dorință ea 
aceste relații să cunoască și pe 
viitor o dezvoltare ascendemâ, 
pe multiple planuri. în avanta
jul reciproc al celor două țări

La Institutul de mine

Munca minerilor 
din abatajele secto
rului II al minei Dil- 
jș este caracterizată 
în tot mai mare mă
sură de o rodnicie 
deosebită. Buna orga
nizare a lucrului, că
reia îi bste asociată 
deservirea și aprovi
zionarea corespunză
toare a locurilor de 
muncă au făcut ca 
productivitățile reali
zate să înregistreze 
importante sporuri. 
Cele mai bune rezul
tate le raportează în 
această privință bri
găzile conduse de Re
mus Miclea, care la

abatajul frontal nr. 8 
își depășește produc
tivitatea planificată 
cu peste 3 tone pe 
post, Petre Scrădeanu 
(124 la sută) Grigore 
Maxim (135 la sută). 
Sigismund Dane (110 
la sută) și Ioan Făl- 
ticeanu (102 la sută). 
Realizarea unor pro
ductivități sporite 

.constituie calea prin 
care colectivul aces
tui sector își propune 
să întâmpine cu spo
ruri cît mai mari de 
producție apropiata 
sărbătoare a zilei 
muncii.

a-
sec-

Realizările din 
ceasta lună ale 
torului III al minei 
Lonea confirmă hotă
rîrea colectivului de 
a-și îndeplini angaja
mentul' “ asumat in' 
cinstea zilei de 1 
Mai. Eforturile mine
rilor sînt răsplătite 
de rezultatele obținu
te. — 1 399 tone de 
cărbune peste sarci
na de plan. La obți
nerea acestor rezulta
te a participat din 
plin brigada condusă 
de loan Cojocaru ca
re a realizat o pro
ductivitate de peste 
9 tone/post și cea

condusă de Ioan Ba
ciu.

Maiștri și maiștri 
principali, maiștri e- 
lectromecanici asi
gură b asistență teh
nică de caritate in 
coordonarea activi
tății grupelor de la 
fronturile de lucru, 
în aprovizionarea cu 
materiale și funcțio
narea utilajelor.

Pretutindeni la lo
curile de muncă sînt 
întâlniți dînd îndru
mări competente 
maistrul principal 
loan Lăcătușu și 
maistrul minier Tra
ian Jacotă.

REUȘITA ACȚIUNII DE COMBATERE A RISIPEI 
depinde de preocuparea fiecărui salariat, 

de climatul de responsabilitate la fiecare loc de muncă
— ANCHETA NOASTRĂ LA MINA LUPENI

De Ia adoptarea Hotărîrii Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. precum și a Decretului Consiliului de Stat în legă
tură cu dezvoltarea energeticii și măsurile de economisire a 
combustibililor și energiei electrice au trecut cinci luni.

In acest interval economisirea și gospodărirea cit mai 
chibzuită a energiei, a combustibililor și materialelor a de
venit preocuparea prioritară a organelor și organizațiilor de 
partid, a tuturor colectivelor de muncă. Prevederile celor do
uă documente au devenit, astfel, obiectul dezbaterilor pentru 
toți oamenii muncii care, pe baza unor analize bine funda
mentate, au descoperit noi căi de reducere a consumurilor și 
de creștere a eficienței economice.

transportoarele să meargă fără 
încărcătură, să se uzeze.

Risipă se face încă mai a- 
les la materiale, la lemnul de 
mină. Sînt unele brigăzi ca ce
le ale lui Gheorghe Stugaru și 

. Zoltan Gomboș care aleg o 
parte din lemn, iar restul il 
aruncă. De altfel, serviciul de 
aprovizionare din cadrul de
pozitului de lemne ’introduce 
în subteran lemn necorespun-

— Imediat după apariția 
documentelor de partid și de 
stat privind economisirea e- 
nergiei electrice și a combusti
bililor — ne declară tovarășul 
Nicolae Gălan, secretarul or
ganizației de bază nr. 2, de la 
E.M. Lupeni — am dezbătut și 
am stabilit în adunarea gene
rală o seamă de măsuri politi
ce pentru mobilizarea comu
niștilor la aplicarea în practi
că a acestor prevederi. Printre 
primele măsuri a fost aceea 
de a instrui agitatorii pentru 
a explica importanța hotărîri- 
lor luate. Maiștrii și șefii de 
brigadă care sînt agitatori au 
mobilizat toți muncitorii la 
reducerea consumurilor. Agi
tatorii discută cu oamenii, 
dezbat fiecare problemă și 
putem spune că avem rezulta
te. In urma măsurilor luate și

muncii de la om la om, ama
reușit să obținem importante 
economii. Comuniștii din sec
ția electromecanică. printre 
care șefii de echipă Moise 
Szell, Alexandru Lăzăreanu, I- 
lie Mecherel supraveghează u- 
tilajele pentru a nu funcționa 
în gol. La fel procedează lă
cătușii Constantin Bogdan, Er
vin Bathory. Nu același lucru 
îl fac însă lăcătușii Petru Mo- 
raru și Gheorghe Pop, care ri- 

/ sipesc energia electrică și lasă

zător (supradimensionat, ver
de). Din această cauză el este 
respins de brigăzi și este scos 
din nou la suprafață, risipin- 
du-se timp, energie și manope
ră.

In prezent, datorită măsuri
lor politice luate, brigada lui 
Gomboș a recuperat toate 
traversele de la planul Sticla- 
ru pentru a le folosi la o altă 
lucrare. Deci, se pot face eco
nomii și în acest domeniu !

— Problema combaterii risi-

pei ștă și în atenția conducerii 
sectorului, ne informează ing. 
Mircea Popescu, șeful sectoru
lui, II. Concret: recuperăm 
armăturile TH, circa 100 bu
căți pe lună care sînt refolo- 
site în lucrările de pregătiri. 
Cele care nu se pot recondi
ționa, le valorificăm la fier 
vechi. Am concentrat produc
ția la un singur orizont — 
400, folosind utilajele mai bi
ne. la capacitatea maximă. A- 
cum un transportor deservește 
trei abataje. Avem în subteran 
magazii apropiate de locurile 
de muncă, de unde se aprovi
zionează toate brigăzile. înain
te, aceasta se făcea de la su
prafață, cu pierdere de timp.

Problema economisirii ener
giei și materialelor, a comba
terii risipei este în atenția 
multor brigăzi ca cele conduse 
de Marin Ciochia, Ion Gîrea 
ș.a. Totuși mai sînt deficiențe. 
Unele utilaje nu funcționează 
bine dar nu sînt scoase pentru 
a fi reparate în atelier, mai 
rămîn stîlpi nerecuperați. Alții 
sînt scoși fără să fie folosiți, 
deoarece calitatea reparațiilor 
este slabă, se mai risipește 
lemn și cherestea pentru

O NOUĂ BRIGADA 
ARTISTICĂ

text, ancorat puternic 
în realitățile minei, 
brigada (pregătită în 
continuare de ing. Ni
colae Bucur) va pre
zenta spectacole, săp- 
tăminal, in sala de a 
pel a minei.

La E.M. Paroșeni a 
luat ființă, la începu
tul acestei luni, o bri
gadă artistică de agi
tație, formată din 7 
tineri. Instruită de ac
torul Corvin Alexe de 
la Teatrul de stat Va
lea Jiului, brigada a 
avut prima „ieșire" 
publică în 11 aprilie, 
în sala de apel a ex
ploatării. Cu actualul

UMANITATE

Lăcătușul Peter Pall, 
a fost dus în stnje gra
vă la Spitalul din Vul
can Decizia medicului 
a fost categorică: sal
varea — transfuzia u- 
nei cantități mari de 
sînge ! Urgent! Iiițele- 
gînd gravitatea situați
ei în care se afla bol
navul și dovedind spi-

rit de umanitate, pri
mii care s-au oferit să 
doneze sînge au fost 
Iuliu Bloc, Edmund 
Doja, Nicolae Dincă, 
Ion Jotu și Mihai Bot, 
toți lăcătuși, prieteni 
ai bolnavului. Apoi au 
urmat Nuța Stefoi, Ida 
Jurj, Ana Cilcer, frații 
Ludovic și Ștefan Pali, 
soția, Catalina, in to
tal 12 persoane.

Sîngele salvator a a- 
meliorat pe loc starea 
bolnavului.

MODERNIZARE

Străbătută in anii 
1972—1973 de șanțul 
adine al canalului co-

lector, strada V. Alec- 
sandri din Fetroșani 
cunoaște de cîteva zile 
efervescența revenirii 
la normal și a moder
nizării. Prin grija ser
viciului gospodăresc al 
Consiliului popular 
municipal, aici au fost 
aduse mari cantități de 
piatră 
parte 
străzii, 
vă, au 
temerea ei. Alții 
teaptă să fie 
special. Pînă cînd ?...

concasată. O 
din locuitorii 
cei cu inițiati- 
și trecut la aș- 

aș- 
îmbiați

SIMPOZION

Astăzi se desfășoară 
la Deva simpozionul

(Continuare in pag. a 3-a)

Sesiune de comunicări a cercurilor 
științifice studențești

La Institutul de mine Pe
troșani se desfășoară a XlX-a 
sesiune de comunicări a 
cercurilor științifice studen
țești, dedicată celei de a 
XXX-a aniversări a Eliberă
rii patriei și Congresului al 
XI-lea al P.C.R.

La festivitatea de deschi
dere a sesiunii a vorbit prof, 
dr. ing. TIBERIU TLIAȘ, de
can al Facultății de electro
mecanică minieră, care a re
liefat semnificația complexă 
a acestei manifestări de 
prestigiu, intrată în tradiția 
institutului.

La această sesiune se im
pune mai întâi numărul ma
re al studenților preocupați 
de cercetarea științifică — 
peste 200 (reprezentând 14 
cercuri și o pătrime din nu-

mărul studenților) prezen
tând 67 de comunicări. Un 
al doilea element ce se des
prinde este tematica concre
tă a lucrărilor la baza că
rora se află practica efec
tuată în producție la minele 
din Valea 
treprinderi 
ră.

Sesiunea 
toarele secții: științe sociale; 
exploatarea și prepararea 
substanțelor minerale utile; 
mecanizarea lucrărilor mini
ere, mecanisme și organe de 
mașini; electrotehnică mini
eră. calculatoare și matema
tică.

Din temele luate în cerce
tare și soluțiile propuse 
pentru îmbunătățirea proce-

în

ei.

Jiului și alte în- 
extractive din ța-

cuprinde urmă-

sului de producție se 
prinde preocuparea studenți
lor față de munca producti
vă, atitudinea științifică 
selectarea problematicii ex
tractive și studierea
Principiul integrării învăță- 
mîntului superior minier cu 
producția și cercetarea este 
foarte expresiv cuprins în 
activitatea tinerilor de la In
stitutul de mine din Petro
șani, în a căror pregătire 
profesională cercetarea ști
ințifică a devenit un element 
de structură a personalității.

A XlX-a sesiune a cercuri
lor științifice studențești se 
încheie astăzi cînd vor
premiate, în cadru festiv, și 
cele mai valoroase lucrări-

fi
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Cultură

arta

Din nou despre

CALITATEA PÎINII
Cum ne este ea servită

A XXII sesiune a
popular municipal

I
• Studiul cererii de consum intră în obli

gațiile de serviciu ! • Comenzile judicios întoc
mite lichidează... inutilul stoc-tampon • „Vom 
da numai pîine de calitate" • „Nu în magazi
ne se învechește pîinea" • „Dumneavoastră 
scrieți ce credeți..." • 
litatea !

Nu. Noi dezvăluim rea-

Tn conformitate cu Legea nr. 57/1968 de organizare 
. și funcționare a consiliilor populare va avea loc, în ziua 

de 26 aprilie, ora 8, în sala C.C.P.. cea de-a XXII-a se
siune a Consiliului popular municipal.

La ordinea de zi figurează : raportul asupra preocu
pării comitetului executiv pentru administrarea și gos
podărirea fondului locativ. Modul de aplicare a Legii nr. 
4 și Legii nr. 5/1973.

De asemenea, va fi supus aprobării proiectul de ho- 
tărîre al comisiei permanente de gospodărie comunală 
și industrie locală, privind îmbunătățirea alimentării cu 
apă a populației.

Spectacol „Omagiu minerilor"
Astăzi, la orele 16 și 19, la 

Casa de cultură din Petroșani 
va fi prezentat spectacolul de 
varietăți „Omagiu minerilor" 
organizat de Comitetul de 
cultură și educație socialistă 
al judefului Hunedoara în co
laborare cu Radioteleviziunea 
română. In programul specta
colelor — dedicate muncii 
rodnice a minerilor din Va
lea Jiului aflati intr-o neobo
sită întrecere cu ei înșiși pen
tru a mtimpina cele două 
mari evenimente ale anului 
cu rezultate prestigioase — 
vor evolua: ansamblul artistic 
al Teatrului de estradă din 
Deva, taraful și soliști de 
muzică populară de la Casa

de cultură din Brad, orchestra 
„Sarmis" din Deva și soliști 
de muzică ușoară, un obicei 
de nuntă interpretat de 'artiș
tii amatori din Pane (comuna 
Dobra), corul centenar de la 
Casa de cultură din Orăștie 
ansamblul studenților Institu
tului de subingineri din Hu
nedoara, formafia de călușar 
din Geoagiu, momente vesele 
'de arh, Liviu Oros, un mono 
log satiric prezentat de acto 
rul Corvin Alexe de Ia Tea 
trul de stat „Valea Jiului".

Prezentatorii spectacolulu 
vor fi actorii Lavinia Jemna 
Bomches și Vlad Florin Vasi 
liu de la teatrul din Petro 
șani.

...Un colaborator al ziarului 
N. Arboreanu din Lupeni, ne 
expedia. zilele trecute, o 
însemnare-foileton intitulată 
„Columbo la Lupeni", în care 
ne relata, cu mult patos, fap
tul că. într-unul din magazi
nele din localitate, într-o pîine 
bine dospită, a fost găsit „un 
cui, un cuj banal de 2 centime
tri, cu cioc, din acelea care se 
folosesc la prins trestia, cu ci
ne știe ce... efecte „binefăcă
toare" asupra stomacurilor". 
Nu am dat publicității artico
lul respectiv, întrucît intențio
nam efectuarea unui raid-an- 
chetă pe tema calității pîinii, 
și mai ales pentru că, între 
timp, mai multe scrisori sau 
telefoane, sosite la redacție 
(Lajos Szekely, din Petroșani, 
str. Arădanilor nr. 50, Vasile 
Amăriuțeî, Carol Levay, Gheor
ghe Mîron ș.a., toți din Petro
șani. Gheorghița Apostoliuc din 
Petrila,. ne-au semnalat calita
tea îndoielnică a pîinii apăru
tă. în special, pe piața Petro- 
șaniului, în ultimele săptămîni.

Deși cele mai multe nemul
țumiri ne-au fost sesizate, cum 
spuneam, din zona Petroșani 
— Petrila, am pornit investi
garea „cazului" din Lupeni. 
Tovarășul loan Ghinea, prima
rul orașului, și-a început rela
tarea prin a recunoaște că, in
tr-adevăr „povestea cu cuiul e 
reală, așa s-a întâmplat, însă

specialitatea de pîine in care a 
fost găsit acel cui era un pro
dus al secției speciale din 
...Petroșani". „Au fost și la 
noi probleme — ne mai spunea 
tovarășul Ghinea — cu calita
tea pîinii. dar numai in ceea ce 
privește vechimea ei, adică a- 
părea în magazine. în unele zi
le, pîine tare. Am atras însă 
atenția conducerii secției și de
ficiențele au fost remediate. 
Nu mai avem nemulțumiri pe 
această temă".

Stăm de vorbă, tot în Lu
peni. cu cîțiva responsabili de 
unități alimentare (Catalina 
Radu, Florica Demeter, Euge
nia Potra, Irina Dobre) despre 
calitatea pîinii. Ni se confirmă 
în totalitate cele deja aflate. 
Se vindea pîine veche doar în 
acele unități în care șefi; ma
gazinelor nu cunoșteau prea 
bine cererea de consum a 
populației deservite, efectuind 
de cele mai multe ori comenzi 
în contradicție cu această ce
rere. Inadvertențele dintre , ce
rere și ofertă se repercutau 
nefavorabil asupra clienților... 
••Așa este — ne spunea Con
stantin Dragomir, șeful secției 
din Lupeni (str. 6 August) a 
Fabricii de panificație Petro
șani — într-o perioadă destul

V. TEODORESCU

Cornel HOGMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

(Continuare in pag. a 3-a)

„Relația profesor-elev“ 
Ia care participă direc
torii de școli, cadre di
dactice, responsabili ai 
comisiilor metodice și 
ai cercurilor pedagogi
ce din școli.

Din Valea Jiului 
participă peste 100 de 
cadre didactice care 
prezintă numeroase re
ferate și comunicări pe 
tema amintită.
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Concurs al

artistice
de

amatori(Ic calitatea spectacolului

de Marin Preda
deo-

formă po- 
promisiune, 
reale de 

con-

Dunele inieiiiii educative 
și artistice trebuie sa lie 

transmise
formațiilor

Nu cu multe zile în urmă 
pe scenele din Valea Jiului, 
și în alte cîteva localități a- 
propiate municipiului, a fost 
prezent un spectacol ine
dit, sub egida Comitetului 
municipal U.T.C. Petroșani. 
Ca inițiativă, aceea de a se 
constitui un viitor ansamblu 
artistic tineresc, faptul e re
marcabil, dovedindu-se 
cam dată 
tențială, 
cu pos 
afirmare. Sub raportul 
cepției și mai ales al împli
nirii artistice acest fapt spec
tacular a avut, insă, și unele 
neîmpliniri.

Primul spectacol a fost sus
ținut la Casa de cultură din 
Petroșani. Cele 800 de locuri 
ale sălii erau ocupate în spe
cial de tineri care așteptau cu 
nerăbdare să aplaude un în
ceput artistic pentru tineret în 
municipiu. După ridicarea 
cortinei formația vocal-instru- 
mentală „Astral" a făcut de
butul acestui spectacol mu- 
zical-poetic-coregrafic-umoris- 
tic. In afara ideii din care s-a 
ivit buna structură a specta
colului, din punctul de vede
re al calității artistice, mai 
nimic nu s-ar putea reține. 
Dacă insistăm asupra primului 
contact cu publicul pe care l-a 
avut acest 
în intenție, 
tru a sublinia 
unor spectatori. în special ti
neri. nu poți prezenta un 
hibrid artistic, un spectacol 
neînchegat. Afirmăm acest 
lucru pentru că se cunoaște 
destul de bine nocivitatea e- 
ducativă a „subproduselor" 
spectaculare.

Acordăm.- desigur, toate 
circumstanțele acestui specta
col (printre care lipsa instru
mentelor muzicale necesare 
repetițiilor îndelungate), dar 
nu putem admite . valoa
rea lui scăzută. Și acest 
fapt a fost evident din începu
tul „muzical" al formației

început bun 
o facem pen- 

că în fața

„Astral" care s-a prezentat pe 
scenă cu pretenția unei or
chestre teribil de „moderne" 
dar nu a făcut altceva decît 
să umple sala cu sunete gă
lăgioase și confuze, cu fel de 
fel de improvizații ce nu se 
potriveau nici partiturii muzi
cale, nici intenției compozito
rilor și, mai ales, dorințelor 
publicului spectator.

Aceste dibuieli muzicale au 
devenit și mai supărătoare, 
dovedind o totală lipsă de 
respect pentru spectatori și 
interpreți, cînd au fost acom- 
paniați soliștii. Nicolae Ionuț 
(un tînăr aninosean care pro
mite, destul de vag — asupra 
lui ne-am referit cu prilejul 
festivalului „Cintecul adîn- 
cului" : după ce criterii a fost 
selecționat pentru ansamblul 
U.T.C. e greu de spus, pentru 
că tînărul solist mai are încă 
multă nevoie de îndrumare 
pînă la apariția într-un aseme
nea spectacol cu multe exi
gențe specifice1) și Margareta 
Gruber (tot o promisiune) au 
fost pur și simplu încurcați 
de instrumentiștii de la „As
tral". Deci. soliștii erau 
încurcați, publicul era deru
tat, singurii care păreau a se 
amuza de toate acestea erau a- 
cești pretinși instrumentiști lip
siți de responsabilitatea actului 
artistic. Astfel decurgînd lu
crurile, nu a fost de mirare 
că în continuare un alt solist, 
Marius Pienaru. care are un 
succes constant, a renunțat 
la „sprijinul", „Astralului".

Alte motive de reflecție pe 
tema caracterului educativ al 
spectacolului ne-au fost suge
rate în momentul în care a 
apărut prima recitatoare cu 
o poezie de Ion Minulescu. 
Spectatorii au avut o reacție 
de uimită surpriză și parcă de 
inaderență, la început. Toc
mai do aceea considerăm bi
nevenită ideea împletirii mu
zicii cu poezia, dar să fie și 
în acest domeniu o orientarg 
ideologică și artistică . clară,

... î.

Cenaclul literar
„Meșterul Manole

Mîine. la ora 10, v.a avea 
•loc la Casa de cultură din 
Petroșani o nouă întîlnire a 
membrilor cenaclului literar 
„Meșterul Manole". Vor lua 
parte și scriitorii Gheorghe 
Istrate și Mihai Tunaru. Sînt 
invitați să participe elevi, 
studenți, muncitori, toți cei 
care sînt interesați de creația 
literară.

„Transpunere" la... patru 
mîini :

Instantaneu de la O audi
ție muzicală ținută la Școa
la de muzică din Petroșani.

i
Foto : Ion LICIU
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părea o 
se rosto- 
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mare, cu

frunte 
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care să 
de re- 
Gheor- 
și mo- 

ar-

Astăzi, la ora 15, 
căminul cultural din is
croni are loc faza muni
cipală a concursului for
mațiilor artistice de a- 
inatori, manifestare am
plă dedicată celei de a 
XXX-a aniversări a E- 
liberării patriei și Con
gresului al XI-lea al 
P.C.R. Vor participa for
mații muzical-coregrafi- 
ce și brigăzi artistice de 
amatori de Ia căminele 
culturale Iscroni, Cîmpu 
lui Neag, Banița, Cimpa 
și Jieț.

V A

să-și 
său 

muîii- 
U.T.C.

in ve-

adică să fie selectate 
militante, patriotice, la 
se adauge modalitățile 
citare. Ion Velica și 
ghe Sereș (comperaj
mente vesele), cunoscuți 
tiști ai Casei de cultură, și-au 
avut contribuția lor specifică 
la acest spectacol. î.i care o 
impresie bună a mai făcut 
grupul de dans „Ritmic".

Caracterul improvizat al a- 
ccst'uj prim experiment impu
ne o grijă deosebită pentru a 
fi evitate reeditările de acest 
fel. în primul rînd să existe 
un coordonator muzical, auto
ritar. competent și. desigur, 
un regizor care să conceapă 
structura spectacolului (o co
laborare cu Teatrul de stat 
„Valea Jiului" n-ar fi fost de
cît profitabilă). Dorind 
organizeze ansamblul 
artistic, Comitetul 
cipal Petroșani al 
trebuie, să aibă
dere profunda și complexa 
natură educativă a spectaco
lului. oferind tineretului ceva 
plăcut și instructiv, un spec
tacol care să formeze și să 
educe sentimente (vehiculate 
de cîntec și poezie). Atunci 
cînd spectacolul e bine con
ceput și de ținută artistică, 
tinerii învață să aprecieze, li 
se formează discernămîntul 
valoric, chiar și trăsături mo
rale; pînă și ținuta, 
portamentul în 
plinind absolut necesarele e- 
lemente de seriozitate și va
loare .spectaculară, se devia
ză de la sensul educativ care 
se urmărește. Pentru tînărul 
cu inițiativă care și-a propus o- 
biective mari și frumoase este 
necesară, perseverența. dis- 
cernămîntul valoric sever de
oarece în Valea Jiului se află 
mulți tineri realmente talen
tați. Dar orice spectacol tre
buie bine pregătit. sudat și 
abia apoi prezentat publicu
lui.

com-
sală. Neîm-

T. SPATARU

Cintecul și jocul popular iși „dau
mina" pe pajiștea înverzită

Erau prezenți aco
lo, pe dealul Maleii, 
sute de locuitori ve
niți din Jieț, Slătini- 

• oara, Dărănești, Dîl- 
ja ori Livezeni pen
tru a participa la ne- 
deia organizată aici 
și care este o adevă
rată întrecere a fan- 

! teziei. Au venit mi
neri și constructori, 
preparatori și stu
denți, dornici cu toții 
să admire frumusețea 
jocului momîrlănesc, 
obiceiurile străvechi, 
datinile strămoșești 
care se îmbogățesc cu 
elemente de viață 
contemporană. Și da
că această nedeie a 
ținut pînă cînd întu
nericul a cuprins în
treaga fire, înseamnă 
că cei sosiți aici au

trăit din plin acea 
atmosferă intensă ce 
caracterizează de fi
ecare dată asemenea 
întîlniri cu caracter 
popular.

Imbrăcați în fru
moase costume popu
lare, cu pălării, sti
mulați de melodii 
populare și strigături, 
de frumusețea cînte- 
celor interpretate la 
fluier, clarinet ori ta
ragot, localnicii au 
susținut un adevărat 
spectacol.

„Să jucăm astăzi cu 
toții/ Și bătrînii și 
nepoții", îndemnau 
cei veniți de. la Jieț 
cărora li s-a oferit de 
către gazde cinstea 
de a deschide nedeia 
prin cîteva jocuri in-

terpretate de fluiera- 
șii lor.

Oameni de diferite 
vîrste Se întîlnesc a- 
ici, unii pentru prima 
dată, alții după un 
an. Țărani și mineri, 
constructori și mun
citori forestieri se 
prind în joc de par
că sînt prieteni din- 
totdeauna. Grupuri 
de băieți și fete dis
cută, leagă prietenii, 
ciocnesc sticle cu be
re.

Undeva, lîngâ niște 
copaci, tînărul Traian 
Gălățan și mai 
vîrstnicul Savu Jitea, 
organizatorii acestei 
nedei, de pe Maleia, 
erau fericiți că totul 
decurge în cînt, joc 
și veselie. Am cunos-

cut aici pe Ion Mun- 
teanu. Petru Grunță 
și Victor Cic din Jieț, 
pe Ion Păun. Petru 
Mucenic, Ion Ionescu 
din Slătinioara și pe 
Constantin 
Miron Arad, 
Pîrvu, Ion
Lazăr Nemeș, Ion Po
pescu, Marcu Răsco- 
leanu veniți aici din 
diferite împrejurimi 
ale municipiului nos
tru. Toți au fost pe de
plin mulțumiți că au 
participat la această 
tradițională sărbătoa
re în mijlocul natu
rii unde și-au dat în- 
tîlnire jocul, cintecul 
popular, portul și 
tradițiile strămoșești.

Marin Preda a devenit a- 
cademician. Evenimentul este 
dublat de un altul — aduna
rea nuvelelor sale în volumul" 
„Intîlnirea din pămînturi" 
(Editura Eminescu, 1973), titlu 
sub. care au apărut și în pri
ma ediție, în 1948. Deși atunci 
bînd spunem Marin Preda ală
turăm imediat numelui său 
„Moromeții", romanul depli
nei sale consacrări, aceste nu
vele își au importanța lor de 
etapă distinctă în evoluția 
proze; românești despre ță
rani. Așa cum, la timpul său, 
Camil Petrescu își scria piese
le dintr-un impuls polemic. 
Marin Preda ambiționa să 
ofere o nouă viziune asupra 
vieții țăranului, alta decît cea 
consacrată de Slavici, Rebrea- 
nu, Sadoveanu, Gala Galacti- 
on sau Agîrbiceanu. Dacă Ion 
al lui Rebreanu acționează

folclor, din basm, însă acest 
precept etic primar este an
terior basmului însuși. Țăra
nul sărac Ilie Resteu din „In 
ceață" este un revoltat ase
meni lui Țugurlan din „Mo
romeții" care își cere drepta
tea tot în numele eticii patri
arhale, a solidarității ‘de grup. 
In „Calul", nota de inefabil 
uman izvorăște tocmai din re
alismul excesiv al descrierii 
unei scene dure, uciderea u- 
nui cal devenit inutil în gos
podărie, iar în „Colina" sau 
„Amiază de vară", din ace
eași descriere impersonală a 
unei stări obsesive. Vizibil 
polemică este nuvela „La 
cjmp", în care doi ciobani, 
Stroie și Bîlea, violează o fată 
surprinsă dormind pe cîmp. 
Este o replică dură la adresa 
idilismului iubirii pastorale, 
căreia îi opune o experiență

Anghel, 
Marin 

Șotîngă,

Iulian IORDAGHE, 
lăcătuș

Note de lector

I 
I

I 
I

n ondoc și scund, învelit 
n in mantaua ' verde, 

transparentă, umflată 
ca o parașută cum alerga prin 
ploaia cu bulboane, 
ca din senin, Ghiuț 
minge ciudată care 
golește singură pe 
nundată. O minge
ochi de veverifă, bărbie ro
tundă, nas în vînt și o 
împodobită cu un moț 
Oamenii strînși pe sub 
șinile caselor urmăreau
această curioasă minge care 
alerga singură și abia după 
ce trecea se dumireau că sub 
ea se ascunde un copil. Unul 
ii strigă :

— Alo, băiete, unde alergi 
așa ? Adăpostește-te aici, cu 
noi, ,pînă trece potopul.

Dar Ghiut-cel-Mic, cum era 
cunoscută de prieteni mingea 
aceasta cu ochii de veverifă, 
mulțumi din cap pentru invi
tație și-și văzu mai departe 
de drum. Fiindcă Ghiut-cel- 
Mic nu se temea de un fleac 
de ploaie, deși era atît 
măruntei și cel mai scund 
clasa a Vil-a A.

oale pînă la urmă
I s-ar fi oprit și el 
o streașină dar a- 

o mie și una de 
nu zăbovească, să 
mai repede acasă, 

impor-

de
din

bă-fl °ote ,
P iatul 
1 sub i

cum avea 
motive să 
ajungă cit
Dintre toate, cel mai 
tant era faptul că după masă 
își programase să vadă filmul 
cei nou de la cinematograful 
apropiat. Era grozav, după 
cite a auzit, un film de aven
turi... Tocmai ce-i place lui 
mai mult. Că lui, în afară de 
cărțile de istorie și călătorii, 
in afară de pescuit, vara, și 
de schiat, iarna, îi plac ia 
nebunie filmele de aventuri.

Iată-1 acum a ajuns în 
dreptul șantierului de con
strucție a noilor blocuri. Să 
scurteze din drum, se strecură

ÎNTILNIRI CU
Joi după-amiază la Întreprin

derea de utilaj minier din Petro
șani a avut loc o întîlnire a co
lectivului de muncitori, ingineri 
și tehnicieni cu poeții Gheorghe 
Istrate și prozatorul Mihai Tuna
ru, membri ai Uniunii Scriitori
lor. Poetul Gheorghe Istrate a 
citit dintr-un volum aflat în pre
gătire la editura Cartea Româ-

SCRIITORI
neoscă iar Mihai Tunaru a citit 
fragmente dintr-un scenariu ci
nematografic ce urmează a fi 
turnat in Valea Jiului.

Intilniri asemănătoare au mai 
avut loc la „Viscoia" și căminul 
muncitoresc al E.M. Lupeni (vi
neri), in sala de apel a E. M. 
Vulcan și la clubul din localita
te (astăzi).

Agenda căminului cultural
Mîine (ora 14) Ia cămi

nul cultural din Iscroni este 
programat un spectacol artis
tic susținut de formațiile lo
cale. In continuare se va des
fășura o seară cultural-edu- 
cativă.

0 La căminul cultural de 
la Bănită este organizat as-

19) un concurs gen 
ciștigă" pe teme de 

va

tăzi (ora 
„cine știe 
circulație. Miine (ora 14) 
avea loc un program artistic 
prezentat pentru fruntașii ca
re s-au evidențiat în activita
tea de gospodărire și înfrumu
sețare a localității.

pe sub gardul de sirmă, sub 
nasul paznicului care, recu- 
nbscîndu-1, îi iăcu semne din 
ghereta unde se adăpostea de 
ploaie, să treacă. Ghiuf îi 
mulfumi din cap și 
mina spre blocul turn 
știa că 
tineret 
tocmai 
X-lea.

Prin 
mari și deși abia îi 
constructori acolo, sus, In bă
taia ploii. Dar parcă lor le 
păsa de un fleac de vijelie ? 
Iși vedeau nestingherifi de 
treabă, sub scutul mare de po
lietilenă.

Cînd Ghiut-cel-Mic flutură 
mina spre constructorii de pe

Ghiu)
1 flutură 

unde 
lucrează brigada de 

a vărului său Ironim, 
„în cer", la etajul al

al maga- 
pătrunde

combina-

perdeluirea picurilor 
rărea pe

ră să-și caute vad chiar prin
tre butoaiele de smoală și 
stivele de fier-beton din a- 
propierea blocului turn. Pufin, 
doar pufin de se va mai um
fla rlul și apele vor ajunge la 
peretele de scinduri 
/.iei de ciment, va 
prin el și...

Apă și ciment ? O
fie pe care o știe orice puști 
unde poate duce... Pofi să 
azvîrli după.aceea tot cimen
tul cit colo: nu mai este bun 
nici de prișnifă. Lui Ghiut- 
cel-Mic nu-i trebui prea mult 
ca să priceapă ce are de fă
cut. Uită și de masă, și de 
cele o mie și una de treburi 
care-l așteptau și de aventu
rile cu dușmani și spioni de-,

exemplul. Dar apa continua 
să crească, măturind slabul 
stăvilar de pămînt ridicat de 
copii în calea ei.

Ghiuț luă o seîndură și o 
fixă în fafa spărturii din , dig 
iar ceilalți aruncară in ‘spa
tele ei pămint și bucăți de 
cărămidă, bătătorindu-le cu 
lopefile. Paznicul, neințeie- 
gind ce se petrece, venea 
gesticulînd și amenin/înd spre 
copii. Intre timp Ghiuf zări 
o șină atîrnată de un căprior, 
lingă ușa magaziei de ciment. 
O toacă I Luă o bucată de fier 
și începu să bată zorit in ea.

•— Ce faci ? Ai căpiat ? stri
gă paznicul la el, dar vorba 
i se opri în gît, văzînd 
lac copiii...

saci, ca niște ciudate capișoa- 
ne peste cap, primii construc
tori apăruseră in casa scări
lor. Abia atunci Ghiuf conteni 
bătăile în toacă și puse din 
nou mina pe lopată alături de 
paznic și ceilalți copii. Cu 
sape, tîrnăcoape, lopefi, fără 
o vorbă, noii veniți li se ală
turară, 
care să 
ei spre 
tăreau
îndiguiau cu bîrne și 
malul slăbit al rlului.

furînd pericolul 
lăturat. Ironim, 
or h mnet rnr

• La biblioteca din Cîmpu 
lui Neag are loc astăzi (ora 
20) medalionul literar „Dimi- 
trie Cantemir în cultura ro
mână". La aceeași oră este 
prevăzută și o informare poli
tică. Mîine (ora 12) brigada 
științifică a căminului 
ral se va afla la clubul 
tier Buta.

cultu- 
fores-

de la

ce

Săpau acum șanțuri 
abată apa din drumul 
magazia de ciment, in- 
taluzurile de pămînt, 

scinduri

• Căminul cultural 
Cimpa, în cadrul acțiunilor 
de popularizare și cunoaștere 
a legislației, programează, mîi
ne (ora 18) o nouă temă din 
ciclul „Curier juridic" — 
„Normele de sancționare a a- 
baterilor sociale".

instinctiv în setea lui de pă
mînt,' dacă țăranii lui Sado
veanu trăiesc într-o lume a 
naturii eterne și a cosmicului, 
amîndoi marii clasici, prezen- 
tînd destine, le stăpînesc și le 
dirijează, tînărul scriitor din 
acei ani își propunea să ofe
re doar faptul de viață, țăra
nul, omul într-o anumită 
ipostază a existenței sale, fără 
a comenta, fără a-și trăda pre
zența de creator, ceea ce este, 
în ultimă instanță, tot o ficți
une. In aceasta constă, în 
primul rînd, originalitatea nu- 
yelelor lui Marin Preda și 
ceea ce se poate numi o des
coperire a planului existenței 
morale naționale.

Țăranii din nuvelele lui de 
început sînt purtătorii unei 
etici ancestrale și orice aba
teri de la normele ei trebuie 
sancționate de colectivitate. 
Pațanghel din „O adunare li
niștită", 
romete 
supune 
cinului 
fuzat să-i împrumute merticul 
pentru măsurat porumbul cînd 
au fost la munte, deci în afara 
zonei satului, unde s-ar pre
supune o solidaritate deplină, 
plecarea la munte echivalînd 
cu o adevărată aventură în 
mentalitatea populației seden
tare de la șes, și aceasta este 
o gravă încălcare a precepte
lor etice țărănești. Pațanghel 
nu comentează, însă, ci recon
stituie, regizînd un adevărat 
proces-spectacol : „Uite, mă, 
să zicem așa : Matei, tu ești 
Miai, înțelegi ? Acum, tu, 
Miai, mergi cu mine la mun
te..." etc. El îi lasă pe ceilalți, 
pe ascultătorii — actori — 
spectatori să tragă singuri 
concluzia și să condamne. A- 
ceeași relație se creează între 
autor și cititor. în „Intîlnirea 
din pămînturi" Dugu s-a în
drăgostit de Drina lui Palici, 
dar, pentru a-și cîștiga drep
tul la dragoste, trebuie să o 
obțină prin luptă cu rivalul 
său Achim Achim. S-ar părea 
că motivul luptei pentru fe
meie, cu ritualul său de cava
lerism rural, este preluat din

modelul lui Ilie Mo- 
din viitorul roman, 
discuției purtarea ve- 
său, Miai, care a re-

aspră, pornită dintr-o realita
te morală primitivă.

Volumul este, cum ani spus, 
o culegere : se află în el și 
și cele două excelente nuvele 
de război 
morții" și 
tel" după 
recent un 
neala" și 
surprind afirmarea demnității 
recîștigate a țărănimii în con
textul transformărilor aduse 
de reforma agrară și de co
operativizare. Anton Modan și 
Ilie Barbu, eroii celor două 
nuvele, parcurg un proces de 
emancipare morală și ideolo
gică, sînt, așa cum observa 
criticul literar Eugen Simion, 
exemple vii ale „procesului 
moral al dezalienării țăranu
lui în socialism". Lipsește din 
volum nuvela „Ferestre întu
necate" care nu este, după 
părerea noastră, mai prejos 
de celelalte două și, oricum, 
este superioară unei preferate, 
în locul ei, „Situațiile pre
ședintelui".

Recitite astăzi, nuvelele lui 
Marin Preda își relevă și mai 
pregnant originalitatea, dove
desc o viziune modernă asu
pra universului țărănesc. In
tr-o cunoscută scrisoare către 
Minna Kautsky, Engels arăta 
că opera literară „își îndepli
nește din plin menirea cinSj1 
prin descrierea fidelă a ade
văratelor relații, 
iluziile convenționale 
nante referitoare la 
relații",

„Albastra zare a 
„Soldatul cel miti- 
care s-a realizat 

film, apoi „Indrăz- 
„ Desfășurarea" care

destramă 
domi- 
âceste 

'. Marin Preda este a- 
deptul prezentării fidele a 
vieții pentru a o înțelege și 
pentru a ne înțelege pe noi 
înșine. O afirmă fără echivoc 
într-un articolî „In lumea în 
care trăiește, scriitorul, fasci
nat de ceea ce vede, poate 
lansa o sondă și, în seninăta
tea conștiinței sale, poate să 
studieze datele acestei lumi 
și să ne dea, poate nu chiar 
un răspuns, asta, uneori e 
atît de ușor, ci posibilitatea 
de a contempla noi înșine pro
pria noastră viață cu toate 
enigmele și problemele ei in
sondabile".

Gorneliu RADlțJLESGW

H I U
Povestire pentru copii

înălțimi o clipă se simți și el 
alături de ei, constructor cu
rajos, fără tefimă 
potrivnice, zidind 
pavăza prelatelor 
„plastic",

Altădată n-ar fi 
urce pînă sus la zidari. Acum, 
insă, nu avea timp; cu atîtea 
treburi pe cap și cînd își pu
sese în gind să vadă filmul a- 
cela cu aventuri palpitante...

/eșind din șantier, trecu 
puntea îngustă, elasti
că sub care rlul um

flat de ploaie bolborosea mo
cirlos și învolburat dînd să-și 
iasă din matcă. Dar ce zic ? 
Iată că a și început să se re
verse peste maluri, rupind in
tr-un loc digul de pămint. Nu 
era mare, dar pămîntul înce
pea să se fărimiteze.

Cîteva șuvoaie înspumate, 
deocamdată subțiri, începuse-

de vremuri 
zorit sub 

din folii de

pregetat să

laghizafi din filmul de 
matograf. Adevăratul 
se afla acum aici, la doi pași, 

n incolo de punte zări un 
II grup de pionieri, gră- 

bind ca și el spre ca
să.

— Hei, Petrică, Florifo, Ve- 
ronico... Veniți să mă aju- 
tați...

Fusese auzit. Cî/iva se o- 
priră din drum, văzindu-1 pe 
băiat că se întoarce spre șan
tier și cu toate amenințările 
paznicului, din ghereta lui, 
luă cîteva lopefi și le azvîrli 
spre copiii care treceau pun
tea spre el. Păstrîndu-și una 
pentru el, Ghiut-cel-Mic înfip
se fierul lat și ascuțit în glia 
ierboasă și aruncă primii bul
gări spre spărtura din dig. 
Doi băieți și o fată agăfin- 
du-și ghiozdanele în ghimpii 
gardului de sîrrnă îi urmară

cine- 
dușman

r
de Irimie Străuț
— Dă lopata aici 1 strigă 

spre Ghiuf. Și se alătură co
piilor fixînd alte scinduri in 
malul apei învolburate. Ghiul 
continua să bată în toacă.

Sus pe schele, se auziră 
strigăte.

— Ce s-a întimplat ?
Vocea coborî inegală din 

cer, de la etajul al X-lea. Era 
chiar ironim, șeful echipei de 
constructori. Iși scosese capul 
de sub prelata de polietilenă 
și cu fruntea șiroind de apă, 
aplecat peste ziduri, căuta să 
deslușească cine-i mogîldeafa 
aceea rotundă ca o minge ca
re bate tam-nisam în șina de 
lingă ușa magaziei de ciment. 
II zări și pe paznic lingă co
piii minjifi de noroi, luptin- 
du-se cu riul...

— Repede 1 Jos, la rîu I
Scările schelelor începură 

să duruie sub pași grâbifi. Cu

furînd pericolul era în
lăturat. Ironim, șeful 
echipei constructorilor, 

abia atunci iși aminti de 
Ghiul. Uitase de el ca și de 
ceilalți copii, acceptîndu-le 
prezenta ca pe ceva firesc, ca 
pe unii de-ai lor, ai unor 
meni in toată firea.

— Ei, dar bondocelul 
de la toacă, nu era altul 
cit vărul meu, Ghiuf...

— Da, el era 1 îi întări^pu- 
sete paznicul.

— Bravo Ghiuf, îți mulțu
mim /.,.

Dar n-avea cine să-l mai 
audă. El și prietenii zoreau 
de acum cu toții spre casă.

Ghiuf, bondoc și scund, În
velit In mantaua sa verde, 
transparentă, umflată ca o pa
rașută, trecea puntea printre 
ultimii. Acum mersul său nu 
mai părea o rostogolite de 
minge. Așa cum arăta, se ve
dea cit de colo că nu-i un 
băiat oarecare, ci un adevă
rat bărbat, cu preocupări im
portante, cu mers apăsat și 
ferm. Poate de aceea nici nu-1 
mai chema nimeni să se adă
postească sub streașină vreu
nei case.

oci-

ăla, 
de-

(Din volumul
„O faptă.de un milion" 
în pregătire la editura 

Ion Creangă)
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POȘTA PAGINII
Norka Andreescu, elevă — Am citit cu 

o plăcută surpriză povestirea pentru copii 
„Puiul cel neastîmpărat". Fluența epică și 
stilul natural, fantezia creatoare sînt sem
ne evidente ale talentului care trebuie să 
te îndemne mai serios spre scris. E nece
sar să citești mult pentru a-ți îmbogăți 
expresivitatea, paralel cu revederea criti
că a celor scrise. Dacă ești abia la început, 
continuă pentru că mergi pe o cale bună. 
Mai trimite.

Mioara Costinaș, Petroșani — Neconclu
dentă poezia „Mama". Dacă aveți ceva mai 
izbutit, cum spuneți, vom citi cu interes.

A irginicș Chifan, Lupeni — E frumos că 
vă place să compuneți poezii, dar impor
tant este cum reușiți acest lucru. Adevă
rul este că versificați cu destulă ușurință, 
în limitele prea îngăduitoare ale cîntecu- 
lui popular și baladei jgnorînd cu senină
tate că limba română trebuie respectată. 
Iată doar cîteva exemple ale acestei ne
cunoașteri : „Team iubit și mial fost drag/ 
Șiam făcut mare păcat/ Nu mai știut pre
țui !/ Nu mai știut nici iubi/ Nani nimica 
măi bădiță" și așa mai departe.

Maria Nag.v, elevă Lupeni — Dacă-ți 
place muzica ușoară — poate ai și talent 
— și dorești să participi la o brigadă ar
tistică de agitație, nu e nevoie să vii nea
părat la Petroșani. Chiar la clubul munci
toresc din Lupeni, tinerii talentați pot

participa la formații muzicale sau core
grafice.

Gheorghe Stamp, Uricani — Nemulțu
mirea dumneavoastră cu privire la calita
tea instrumentelor fanfarei trebuie s-o a- 
duceți la cunoștința conducerii Casei de 
cultură și a comitetului sindicatului de la 
E.M. Uricani care răspund și de acest re
sort.

Nicolae Diaconescu, Lupeni — Poeziile 
trimise cuprind idei frumoase, dar expri
mate cu stîngăcii de ritm, cu platitudini, 
uneori și prozaisme. Ar fi indicat să le ci
tiți. și în cercul literar „Lira" din locali
tate.

Un grup de studenți — 11 descrieți în 
culori plăcute pe acel elev cu talent la de
sen și cu care întrețineți relații camara
derești. Dar de ce nu semnați scrisoarea ?

Augustin Tanca, Uricani — „Nea Vasile 
Cizmarul" este mai mult un reportaj, dar 
ideea lui frumoasă e înecată într-un o- 
cean de vorbe și digresiuni lăturalnice, 
de prisos. Scrieți mai concis. Mai trimiteți.

Ion Bota. Lupeni — Nu se vede nici un 
semn de evoluție.

N. R. Aducem Ia cunoștința tuturor ce
lor care au preocupări literare că, pentru 
a le publica creațiile, e necesar ca ele să 
fie prezentate mai întîi în cenacluri sau 
cercuri literare.

fapt%25c4%2583.de
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Primiri la tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU
'■ •

Amicii Parîngului 
pe magistralele

Hans Jurgen Wischnewsky, președintele grupului 
interparlamentar din R. F. Germania

(Urmare din pag. 1)

și popoare. A fost relevată im
portanta pe care o au lărgirea 
schimburilor comerciale, a co

Parlamentarii americani Edward Derwinski

Vineri după-amiază, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a primit pe parla
mentarii americani Edward ,1. 
Derwinski. membru al Came
rei reprezentanților, vicepre
ședinte al Consiliului Interpar
lamentar, și Hugh Scott mem
bru al Senatului.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Robert J. Martens, consilier al 
Ambasadei Statelor Unite la 
București.

Parlamentarii americani au 
transmis tovarășului Nicolae 

G. S. Dhillon, președintele ad-interim
al Consiliului Interparlamentar

operării economice și tehnico- 
științifice dintre România și 
R.F. Germania, așezarea aces
tor raporturi p ;o bază echi
tabilă, reciproc avantajoasă,

și Hugh Scott
Ceaușescu un călduros salut 
din partea președintelui Sta
telor Unite ale Americiî, 
Richard Nixon, urări de sănă
tate și fericire.

Mulțumind. președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspeți să transmită președin
telui Richard Nixon un cordi
al salut și cele mai bune urări.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și parlamentarii a- 
mericani au abordat probleme 
privind relațiile dintre Româ
nia și S.U.A., convorbirea evi
dențiind continua lor dezvol- 

pentru îmbunătățirea climatu
lui politic în Europa și crearea 
unor condiții favorabile reali
zării securității pe continentul 
nostru.

tare în ultimii ani. precum și 
dorința comună ca. și în vi
itor, înțelegerea și colaborarea 
dintre cele două state, bazate 
pe deplina egalitate în drep
turi și respect reciproc, să ur
meze un curs ascendent, cores
punzător intereselor popoare
lor român și americaii, cauzei 
păcii în lume.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb do păreri asupra unor 
probleme ale vieții politice in
ternaționale actuale.

Întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Steagul roșu 3

ale țăriituristice
drumețieNote de

devenită acum 
întreprinderea 

Petroșani.
cu organizația 

— administrație,

Primăvara a molipsit, ca și în 
alte dăți în acest anotimp, miș
carea turistică, 
tradițională la 
de utilaj minier

In colaborare 
de bază U.T.C. 
cercul turistic „Amicii Parîngu
lui" a organizat la sfîrșitul primei 
săptămîni a lunii aprilie o excur
sie în circuit cu autocarul pe.un 
itinerariu pe cit de lung și dens 
pe atît de plăcut și instructiv.

Cei 28 de participanți au ad
mirat, pe parcursul a două zile 
și jumătate, frumuseți ale țării 
cuprinzind gama cea mai largă, 
fie că acestea se numeau ora
șe, vestigii istorice, stațiuni spor
tive și balneo-climaterice sau 
peisaje de o frumusețe pură, ce
le mai multe constituind adevă
rate premiere în palmaresul tu
ristic al participanților.

Plecați din Petroșani vineri 
după-amiază, excursioniștii au 
revăzut mai întîi sălbaticul defi
leu al Văii Jiului, îmblînzit atît 
de magistral de mina omului 
prin multitudinea de poduri, via
ducte, tunele, lucrări de artă de 
o valoare inestimabilă.

Ajunși în orașul lui Brâncuși, 

ei au revăzut, ce-i drept doar 
din goana mașinii, Coloana Infi
nitului, cu multiplele ei sensuri 
simbolice și au retrăit este firesc 
sentimente de mîndrie ca des- 
cendenți ai acelora care cîndva 
în vechile ateliere A.C.P. au 
contribuit la materializarea idei
lor marelui artist.

După mici peripeții, inerente 
în asemenea situații, grupul a 
încheiat prima zi a excursiei, fi
ind cazat la baza turistică B.T.T. 
Vrănești de lingă orașul Pitești.

Nerăbdători „Amicii Parîngu
lui" și-au reluat circuitul odată 
cu zorile, mai întîi prin vizitarea 
orașului Pitești, adevărată sur
priză pentru majoritatea grupu
lui prin construcțiile noi și impu
nătoare din centrul orașului,in
genios armonizate cu vestigiile 
istorice din trecutul său.

După noi „peripeții" care au 
culminat cu pierderea și... regă
sirea teleobiectivului aparținînd 
„operatorului foto" al grupului 
excursia a continuat prin înscri
erea într-unul din circuitele tu
ristice clasice din această parte 
a țării : Pasul Bran I

Incepînd cu Cîmpulungul Mus
cel, continuînd cu Dragoslavele,

satul turistic Rucăr, cheile și 
peștera Dîmbovicioarei, cabana 
Brustureț de la poalele masivu
lui Piatra Craiului, apoi cu vizi
tarea renumitului castel Bran 
și terminînd cu orașul Brașov, 
ziua a doua a circuitului, o zi 
plină, a însemnat cunoașterea 
unor obiective turistice în care 
simpla lor înșiruire este suficien. 
tă pentru edificarea a ceea ce 
ele au însemnat pentru îmbogă
țirea spirituală, pentru momen
tele de destindere, pentru cu
noaștere în general a celor care 
au avut fericita inspirație să 
participe la acest circuit al i- 
dentificării valorilor țării.

A treia și ultima zi a excursi
ei, a prilejuit noi contacte cu 
realizările României socialiste.

Cadru odihnitor in Poiana Brașovului.

Orașul Brașov, Poiana Brașov, 
i cu multitudinea construcțiilor 

sale sportive și turistice ca și 
stațiunea balneo-climaterică de 

i munte Păltiniș au întregit un 
, program plin de satisfacții, pe
i care participanții, sîntem siguri,
i nu-l vor uita prea curind. își vor
i aminti desigur de priveliștea ui

mitoare pe care serpentinele 
> din pasul Bran o oferea simul

tan spre trei masive muntoase 
Piatra Craiului, Bucegi și Lea- 
ota I Nu vor uita nici surpriza 

: peste așteptări pe 'care, în ciu-
i da scurtului răgaz de timp, le-a

oferit-o microstațiunea Păltiniș 
pe care cei mai mulți și-au pro
pus s-o revadă în zilele conce- 

i diului din vară. își vor aminti 
cu aceeași plăcere de seara 

petrecută la „Cerbul carpatin 
din Brașov, de plimbarea cu te- 
lecabina spre Vf. Cristianul Ma
re, de vizitarea Șurei Dacilor și 
a Poienii Brașov sau de labi
rintul celor 'peste cincizeci de 
încăperi cu care cochetul castel 
Bran i-a îneîntat pe turiști.

Și cînd aproape pe nesimțite 
autobuzul revenea în Petroșani, 
de data aceasta pe „magistra
la" turistică dinspre nord, „Ami
cii Parîngului" își făuriseră deja 
viitoarele trasee. Poate în mun
ții Apuseni ziceau unii, poate 
in Banat, răspundeau ceilalți. 
Oriunde ar fi, frumusețile țării 
i așteaptă. Și sint atîtea I

Aurel DULA

1

A
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
vineri după-amiază, pe Gurdi- 
al Singh Dhillon, președintele 
ad-interim al Consiliului In
terparlamentar. președintele 
Camerei reprezentanților din 
India.

Oaspetele a mulțumit 
călduros președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru bunele con
diții ce au fost asigurate des
fășurării, la București, a lu,- 
crărilor sesiunii Uniunii Inter
parlamentare, pentru ospitali
tatea deosebită cu care sînt

înconjurați participanții la a- 
ceastă reuniune. El a relevat, 
de asemenea, că parlamentarii 
prezenți ia sesiune au primit 
cu mult interes și satisfacție 
cuvintarea inaugurală rostită 
de președintele Nicolae 
Ceaușescu, apreciind-o ca o 
contribuție însemnată . la cris
talizarea preocupărilor de vi
itor ale Uniunii Interparla
mentare.

In timpul întrevederii, des
fășurată intr-o ambianță cor
dială, prietenească, au fost 
subliniate bunele relații exis
tente între România și India,

contribuția pe care a adus-o 
întîlnirile dintre conducătorii 
celor două țări la dezvoltarea 
pe multiple planuri a acestor 
relații, precum și posibilitățile 
de extindere în viitor a legă
turilor de prietenie și colabo
rare româno-indiene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a. rugat pe oaspete să transmi
tă un cordial salut președinte
lui V. V. Giri și primului mi
nistru, Indira Gandhi. împreu
nă cu cele mai bune urări de 
prosperitate și pace poporului 
indian prieten.

Reușita acțiunii de combatere a risipei
(Urmare din pag. 1)

Senatorul mexican Alejandro Carrillo
Președintele Republicii So-președintelui Mexicului, Luis 

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, 
vineri după-amiază, pe sena
torul Alejandro Carrillo, pre
ședintele Comisiei pentru re
lații externe a Senatului me
xican, membru al Consiliului 
Interparlamentar și al Comi
tetului Executiv al Uniunii 
Interparlamentare.

împărtășind deosebita 
tisfacție pe care o încearcă 
cu prilejul acestei întrevederi, 
oaspetele a arătat că 
ne plăcuta misiune de 
mite președintelui 
Ceaușescu, poporului 
un cordial salut din

sa-

li revi- 
a țrans- 
Nicolae 
român, 
partea

Echeverria Alvarez, și a po
porului mexican.

La rîndul său. președintele 
României a transmis președin
telui Luis Echeverria - Alvarez 
salutări călduroase, precum și 
cele mai bune urări poporului 
mexican.

Senatorul Alejandro Carril
lo a subliniat stima și prețui
rea de care se bucură popo
rul român. președintele 
Nicolae Ceaușescu, din partea 
poporului mexican, pentru po
litica României pusă în slujba 
cauzei păcii. înțelegerii și co
operării internaționale.

In timpul întrevederii, au
'I

fost relevate bunele relații 
româno-mexicane. posibilități
le pentru extinderea și diver
sificarea lor in viitor.

Abordîndu-se unele proble
me ale actualității internațio
nale, au fost subliniate de am
bele părți cursul pozitiv spre 
destindere, precum și impor
tanța eforturilor ce se depun 
în direcția infăptuirii unor 
pași concreți spre dezarmare, 
spre creare de zone denuclea- 
rizate în diferite regiuni ale 
lumii.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o Atmosferă cordială, pri
etenească. .

sortarea în depozit să face ne
corespunzător. Uneori nici 
plasarea abatajelor nu șe face 
la capacitatea maximă, utilaje
le mai funcționează în gol 
pentru că unele brigăzi nu 
așteaptă să-și realizeze un stoc 
de cărbune și pornesc trans
portoarele pentru cîteva tone..

Așa procedează brigăzile lui 
Vasile Bălan și Androne Gru- 
măzescu, unde se consumă e- 
nergie electrică peste necesar 
și se uzează utilajele.

— Problema economisirii și 
combaterii risipei preocupă în 
mare măsură și organizația de 
partid a sectorului A7 de la 
E.M. Lupeni. Biroul organiza
ției de bază — ne informează 
tovarășul Silviu Tarbaiescu, 
secretarul organizației — a 
luat măsuri politico-organiza- 
torice menite să transpună în 
viață indicațiile partidului în 
acest sens. Am redus cinci 
transportoare și le-am prelun
git .pe celelalte la lucrările de 
pregătire. In zilele de repaus 
nu arde nici Un bec în sector 
(înainte abatajele erau lumi
nate).

■

Bilanțul care se făurește acum
(Urmare din pag. 1)

tat zilele trecute în ziarul nostru 
despre cazul minei Petrila care, 
prin rămînerea în urmă dintr-o 
singură zi (care putea fi evitată 
dacă s-ar fi luat măsuri de pre
vedere I) a creat o scădere a rea. 
lizăritor pentru a cărei recupera
re se cer eforturi sporite de 
mai multe zile. Dar pierderea e 
pierdere și, într-o anumită măsu
ră are un caracter ireversibil, 
pentru că realizată prin eforturi 
suplimentare putea fi destinată

creșterii plusurilor și nu recuperă
rii unor nerealizări.

In discuția de lucru purtată la 
nivelul municipiului în ziua de 18 
aprilie cu directorii și secretarii 
comitetelor de- partid de la ex
ploatările miniere s-a relevat că 
in toate unitățile miniere există 
reale posibilități pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de 
plan, in vederea întîmpinării 
zilei de 1 Mai cu rezultate co
respunzătoare condițiilor exis
tente și entuziasmului minerilor.

in prima parte a lunii aprilie 
au existat și greutăți, îndeosebi,

I PROGRAMUL
universității serale de nartid
— pentru zilele de 22 și 23 aprilie —

SECȚIA ECONOMIE, anul I și II — în ziua de luni, 
22 aprilie, ora 17.

PRINCIPII ȘI METODE ALE MUNCII DE PARTID
— în ziua de marți, 23 aprilie, ora 17.

SOCIOLOGIA RELIGIEI — în ziua de marți. 23. a- 
prilie, ora 18.

Cursurile pentru toate secțiile au loc în sălile Cabi
netului municipal de partid.

la Paroșeni, Lupeni și Ani- 
noasa și chiar Uricani. A- 
ceste greutăți nu sînt. însă 
de natură să justifice unele 
nerealizări. Rămînerile în urmă 
înregistrate la aceste Unități se 
datoresc aproape în exclusivitate 
deficiențelor de natură organiza
torică și a unor acte de in
disciplină. Asigurarea desfășură
rii ritmice a producției impune 
lichidarea totală și prevenirea re
petării acestor neajunsuri pentru 
viitor. Cuvintul hotăritor în aceas
tă privință îl au colectivele de 
mineri, dar, în acest cadru, o 
răspundere deosebită au cadrele 
de conducere - de la director la 
brigadier - toți comuniștii. De la 
acești factori trebuie să porneas
că suflul de disciplină, ordine, 
răspundere, inițiativă și entuziasm. 
Combustibilul se află în atenția 
generală. Partidul, statul întrea
ga țară, urmăresc îndeaproape 
evoluția producției de cărbune 
pentru industria energetică, pen
tru siderurgie, pentru transpor
turi, pentru consumul populației.

Este o datorie de mare răspun
dere a tuturor colectivelor de 
muncă de la exploatările minie
re, sectoarelor de producție, for
mațiilor de lucru de a depune 
toate strădaniile, a munci cu am
biție și hotărîre pentru realizarea

zi de zi - intr-un ritm susținut - 
a sarcinilor de plan la extracția de 
cărbune. Cînd se gîndesc I# 
combustibil, la cărbune oamenii 
muncii din întreaga Românie so
cialistă privesc în primul rind 
la detașamentul cel mai puternic 
al minerilor, la minerii Văii Jiului.

lată de ce se cere ca în aceste 
zile, cînd în întreaga țară, în in
dustrie ca și în agricultură, în 
toate domeniile activității pro
ductive creatoare întrecerea so
cialistă cunoaște un suflu deose
bit de puternic, să imprimăm și 
în continuare în Valea 
lui acestei însuflețitoare com
petiții un ritm mai viu, 
alert, mai dinamic. Bilanțul 
de 1 Mai pe care minerii îl dăl- 
tuiesc cu ciocanele de abataj pe 
stratele Strălucitoare din adîncuri 
va fi dovada atașamentului lot 
nețărmurit față de politica parti
dului și Statului, hotărîrea de a 
îndeplini exemplar sarcinile pu
se in fața lor de tovarășul 
Nicoloe Ceaușescu, voința de 
a-și aduce contribuția substanți
ală Ia efortul pe care-l depune 
întregul popor pentru edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în scumpa noastră 
Românie socialistă.

Am împletit întotdeauna 
munca politică cu îndrumarea 
tehnică pentru aplicarea inte
grală a măsurilor de economi
sire și combatere a risipei. In 
adunările generale am dezbă
tut cu regularitate aceste pro
bleme. Recent am pus în dez
baterea comuniștilor pe șeful 
echipei de lăcătuși Tudor Pa
loș care nu se preocupa de 
reducerea consumului de ener
gie, lăsînd transportoarele să 
funcționeze în gol. La fel am 
procedat cu lăcătușul Gheza 
Bediceanu care aruncă șuru
burile de la conductele de ae- 
raj, cerînd în schimb altele 
noi.

Totuși, mai avem mult de 
luptat cu mentalitatea unor 
oameni care nu vor să înțelea
gă ca o datorie patriotică și 
socială economisirea și comba
terea risipei. Mai mult, ei lo
vesc chiar in avutul obștesc. 
Așa este cazul salariatului 
Constantin Jitaru, care, după 
răpirea unei galerii, a adunat 
bandajele pentru a le. folosi în 
scopuri personale. Ajutat de 
alți salariați, cu un slab simț 
al răspunderii, a adunat o can
titate măre — un vagon -șl ju
mătate — de stejar și salcîm 
pentru a-1 scoate la suprafață. 
Fiind informat despre această 
situație inadmisibilă, am cerut 
conducerilor sectorului și ex
ploatării ca lemnul respectiv 
să fie 'restituit procesului de 
producție iar cei vinovați să 
fie sancționați. Vreau să pre
cizez. că Jitaru a fost „ajutat" 
de Gheorghe Vlădulescu sem- 
nalist principal la puțul 7, ca
re i-a înlesnit să încarce 35

de vagonete, ținîndu-le bloca
te pe galerie în timp ce aba
tajul ducea lipsă de vagonete 
goale. El a mai fost „ajutat" 
de loan Șaiteș, maistru miner, 
care fiind în schimbul de 
noapte, i-a admis să scoată la 
suprafață acest material. Din 
cite am fost informat, Jitaru 
scotea în fiecare an cite un 
vagon de lemne pe care le 
valorifica. In prezent cazul se 
judecă la comisia de judecată, 
iar eu am fost amenințat cu 
bătaia. Consider însă că am 
procedat bine impiedicînd a- 
ceastâ sustragere de material 
și cred că trebuie să se facă 
ordine în acest caz.

— La sectorul XII trans
port, s-au luat măsuri eficien
te pentru reducerea consumu
lui de carburanți și lubrefi
anți. Atît conducerea secto
rului, cit și comitetul de 
partid, ne informează tovară
șul Mircea Suba, membru în 
comitet și șeful sectorului, au 
manifestat întreaga responsa
bilitate față de această pro
blemă. S-a redus consumul de 
motorină, s-au oprit locomoti
vele la locul de încărcare pen- 
ifu a nu funcționa în gol. 
Prin aceasta a scăzut, consu,-... 
mul de carburanți de la 25 000 
kg pe lună la mai puțin de 
20 000 kg. A fost redus con
sumul de ulei de la 30—40 kg 
pe zi la 15 kg. Așa procedează 
mecanicii Nicolae Mariaș, Pe
tru Stoenescu, Arpad Ma
ghiari de la sectorul XII C. 
Râu procedează insă Vasile 
Kadar și lacob Moldovan ca
re nu o.presc motorul în 
timpul cit locomotivele sia-

ționează. Ne preocupăm serios 
pentru folosirea tuturor re
zervelor existente. Mobilizin'! 
comuniștii, ducînd o intensă 
muncă politică în rîndul me
canicilor de locomotive. Dacă 
la carburanți și lubrefianți am 
reușit să economisim însemna
te cantități, nu același lucru 
putem spune despre benzile 
de transport de la orizontul 
440. Deși acestea au o capaci
tate de transport de la 200 la 
350 tone pe oră, nu toate a- 
batajele dau cantitatea respec
tivă de cărbune pentru ca e- 
le să funcționeze la capacita
tea maximă.

In preocuparea noastră st; 
și recuperarea gazului metan 
din mină pe care îl folosim 
la instalația de încălzire. Nu 
putem însă înțelege de ce fo
rurile competente nu acordă

■

■

Jiu-

mai

IlLIl IIUIH
în ziua de 18 aprilie a.c. a încetat din viață, după o 

siea suferință, Iujiu Haidu, vestit și stimat miner de la 
mina Petrila.

Născut în anul 1913, în Petrila, luliu Haidu s-a an
gajat încă de foarte tînăr la mina Petrila unde a lucrat, 
ca miner, fără întrerupere, timp de 36 de ani. Pentru 
meritele sale deosebite în muncă, luliu Haidu a fost pri
mit în rîndurile partidului in anul 1946, iar in 1054 a 
fost primul miner din Valea Jiului căruia i s-a decernat 
titlul de Erou al Muncii Socialiste. Moartea lui consti
tuie pentru foștii săi tovarăși de muncă, pentru toți ca
re l-au cunoscut și stimat, pentru familie, un moment 
de adincă întristare.

înhumarea va avea loc astăzi, la ora 16, în cimitirul 
orașului Petrila.

MICA PUBLICITATE
PIF.RDUT carnet de student pe numele Ilusu Sturza. îl 

declar nul.

întreaga atenție recuperării 
metanului în exploatările mi
niere pentru a fi utilizat în 
mai mare măsură la termofi- 
care. Numai la E.M. Lupeni 
se pierde o cantitate de pes
te 25 mc metan pe minut. Din 
acesta noi am reușit să recu
perăm 8—12 mc pe minut și 
să-l folosim la instalațiile de 
încălzire a aerului pentru pu
țuri. Am proiectat o instalație 
și avem trasă conducta pînă 
la circa 5 metri de stația ter
mică a preparației, dar nimeni 
nu se interesează de folosirea 
metanului aici. II scoatem din 
mină pentru a-1 risipi apoi în 
atmosfere... Cite probleme so
ciale nu s-ar rezolva dacă pro
blema economisirii și risipei 
ar fi privită cu alți ochi jdecît 
pînă acum ?!

în cadrul sectoarelor de la E.M....Se desprinde ideea că
Lupeni există rezerve a căror deplină valorificare poate de
termina o activitate economică mai eficientă. In același timp 
constatările desprinse pledează pentru intensificarea muncii 
politice de masă destinată combaterii permanente a risipei de 
orice fel, pentru intervenții energice împotriva celor care 
încalcă prevederile hotărîrii și decretului la care ne-aih re
ferit.

Fiind vorba de o acțiune care vizează activitatea zilnică 
a comuniștilor, a fiecărui salariat, economisirea și combate
rea risipei vor putea fi realizate numai printr-o participare 
efectivă, responsabilă a tuturor angajaților la locul lor de 
muncă.

Combaterea risipei trebuie înțeleasă de fiecare comunist 
ca o sarcină permanentă de partid. De aceea datoria noastră 
este de a acționa cu toată fermitatea pentru crearea climatu
lui responsabil în fiecare loc de muncă contribuind astfel la 
îndeplinirea exemplară a măsurilor stabilite de conducerea 
de partid șî de stat în domeniul economisirii și cmn ba terii 
risipei. Căci, orice risipitor face un rău societății, în\imp ce 
orice om econom este un binefăcător public.

ÎNTREPRINDEREA MINIERA
MOTRU

angajeaza
Pentru calea ferată uzinală
Muncitori calificați in meseriile:

• fochiști locomotivă

• șefi manevră

• manevranți

Personal T.E.S.A.:
(Urmare din pag. 1)

de lungă, comenzile de la zi la 
zi lansate de unele magazine 
erau foarte variate, derutîn- 
du-ne și determinîndu-ne să 
păstrăm mereu un stoc — tam
pon, spre a nu rămîne cumva 
descoperiți. S-a rezolvat însă 
și această problemă. Comenzile 
în plus, le primim la timp, nu 
mai sînt tărăgănate și pe pia
ța Lupeniului vă asigur că nu 
veți mai găsi pîine veche". 
„Fără îndoială — ne-a asigu
rat și tov. Victor Brașoveanu, 
vicepreședinte al consiliului 
popular orășenesc — au fost 
cîteva nemulțumiri în legătură 
cm calitatea plinii, dar nu de 
natura găsirii în pîine a unor 
impurități. Eu am vizitat sec
ția, se lucrează bine acum și a- 
vem pîine. bună în magazine".

Și noi am vizitat secția. Am 
stat de vorbă cu șeful de echi
pă Vaier Constantinescu, cu 
cocătorul Viorel Moldovan și 
modelatoarele Stana Lauran 
și Emilia Radu, muncitori 
fruntași ai secției. Ne-au vor
bit despre preocupările lor 
diurne, ne-au dat asigurări că 
sînt deciși să facă totul, bine și 
la timp, pentru ca populația 
Lupeniului și Urioaniului să 
beneficieze zilnic, la masă, de 
pîine proaspătă...

Care este situația 
Petrila. Petroșani ? 
bilul magazinului 
(unitatea nr. 58) din

în Vulcan.
Responsa 
alimentar 

cadrul

complexului comercial al Vul
canului, Petru Galea, e din nou 
nemulțumit : „Așa se întîmplă 
de ani de zile. Fără nici o jus
tificare, cu prilejul unor săr
bători, în zilele ulterioare a- 
cestora, primim pîine veche, 
tare, scorțoasă. Se vede de la 
distanță că la fabrică, în acele 
zile, nu prea se lucrează. Nu e 
bine ! Oamenii sini nemulțu
miți și zic că noi o ținem aici, 
pîinea, pînă se învechește." 
Și Petru Satmari, responsabilul

Calitatea plinii. Cum nc este ea servita ?
dînsul. Și alți șefi 
sau vînzători ne-au 
faptul că din nou 

apariția pe piață

unității alimentare nr, 42 din 
Petrila, e de aceeași părere. Și 
nu numai 
de unități 
confirmat 
și-a făcut 
pîine de calitate îndoielnică — 
veche sau cu impurități (pie
tricele, bucăți din sîrmă de si
tă. sau de sfoară etc.) Impuri
tăți au găsit în pîinea cumpă
rată din magazinele Petroșa
niului și : Susana Moldovan, 
gospodină (str. Arădanilor nr. 
50). Maria Miklos, gospodină. 
Ioan Seciu. vagonetar la E.M 
Dîlja ș.a. („Uneori nu înțele

gem de ce unei bucăți diforme 
de aluat i se zice pîine ! ...De 
ce să fim nevoiți uneori să 
cumpărăm, în locul unei jim
ble rumene, uscături ? ...Altă
dată pîinea era necoaptă, acum 
parcă e prea răscoaptă, e ta
re"...). De ce, totuși, este primi
tă uneori pîinea veche în uni
tățile alimentare de desfacere? 
Pentru că — ne spun cîțiva 
responsabili, printre caro Con
stantin Anghel, Maria Teodoro-

ssa

viei, Vasile Șerban — distribu
itorii fabricii sînt foarte gră
biți întotdeauna și nu ne oferă 
prilejul examinării atente a 
plinii, la care mai recurgem 
uneori, deși recepția e deja fă
cută de către „ambasadorii" 
I.C.S. Alimentara. „Controlul 
pe care-l efectuează oamenii 
noștri — ne spunea tovarășul 
Cazimir Davidovici, directorul 
I.C.S. Alimentara — este destul 
de exigent, respinge rebuturile, 
nu permite in genere pătrun
derea în rețea a produselor de 
panificație necorespunzătoare. 
Mă refer la aspectul estetic, la 

calitate, la prospețime ; impu
ritățile se datoresc... controlu
lui de calitate care se face în 
fabrică".

Fără îndoială ! Pîinea soseș
te în general la unități apro
ximativ la orele fixate, potri
vit comenzilor lansate, proas
pătă. bună.. De ce însă, în a- 
ceastă săptămînă. de exemplu, 
în magazinele 1 
s-a vîndut. totuși, 
veche (pînă .joi, 
„Ce era să facem 

Petroșaniului 
numai pîine 

. inclusiv)?
- ne spune

responsabilul unității nr. 22, 
Constantin Anghel — dacă alt
fel de pîine nu ne-au trimis ? 
Și nu numai nouă. Situația a 
fost generală. In ce ne priveș
te, nu puteam proceda decît 
în a reduce treptat comenzile 
A scăzut vînzarea zilnică la 
pîine cu cel puțin 2000 lei 
Abia az* (ieri dimineață — n.n.) 
ne-au expediat pîine proaspă
tă"... Care e cauza ? O aflăm 
învăluită nemeșteșugit într-o 
„crustă" fragilă de justificări, 
de la tovarășa Iosefina Kuron, 
șpfa serviciului producție de la 
Fabrica de panificație Petro
șani : „Vă interesează, deci, de

fac 
ră- 
în- 
ci 

în-

ce piața a fost „inundată", în 
primele zile ale acestei săptă
mîni de pîine veche ? Aceasta, 
să știți, este problema... O.C.L.- 
ului ! (?) Noi scoatem pîine 
proaspătă și o livrăm ca atare. 
Responsabilii magazinelor 
comenzi grozave și pîinea 
mine la ei în unități și se 
vechește. Vina deci o au 
cu comenzile lor nejudicios 
tocmite..."

— De luni, pînă joi. in aceas
tă săptămînă, ați expediat pe 

piață deci zilnic numai pîine 
proaspătă ?

— Desigur. E adevărat, am 
mai avut și noi niște probleme, 
a stagnat un pic producția, dar 
din cauza... comenzilor respon
sabililor. Dumneavoastră scri
eți ce credeți, dar să știți că 
asta e realitatea. Piinea se în
vechește în magazine...

...Nu. nu aceasta e realitatea 
tovarășa șefă a serviciului pro
ducție I E alta. Realitatea e 
cea pe care ne-au relatat-o res
ponsabilii magazinelor. Și „pro
bleme" asemănătoare celor ivi
te în această săptămînă au 

mai fost. Se repetă în fiecare 
an, cu diverse prilejuri. Numai 
că existența acelui stoc-tam- 
pon de pîine (ce se învechește 
în camerele de păstrare ale fa
bricii — și nu în rafturile ma
gazinelor) — care acordă... 
„concedii" nelegale, de cîteva 
zile, lucrătorilor fabricii, nu 
vrea să fie de nimeni recunos
cută. N-â fost și nici nu cre
dem că va fi recunoscută vreo
dată. Realitatea e aceasta, fă
ră doar și poate : la fabrică 
s-a produs, în plus, săptămî- 
na trecută o rezervă, să nu-i 
spunem uriașă, oricum foarte 
mare de pîine (s-a muncit, pro
babil, în plus, dar n-a cerut 
nimeni... ore suplimentare), 
pentru ca apoi să intervină... 
„implacabilul" acoperitor (au a- 
părut stagnări, probleme1) în 
fond inexistent.

Ceva, deci, se întîmplă din 
nou la fabrica de pîine. O lun
gă perioadă de timp „proble
mele" dispăruseră de aici. S-a 
lucrat bine, nu se mai semna
lau nemulțumiri. Iată, însă, că 
din nou... Ceva, deci, trebuie 
din nou să se modifice la fa
brica de pîine ! Mai ales în... 
punctele esențiale. Altfel nu se 
poate. E necesar, mai ales, să 
se modifice optica potrivit că
reia vina poate fi aruncată 
oricînd, ca o minge la „parte
neri",... dezavantajat râmînînd 
însă cumpărătorul. De ce ? Și 
pînă cînd ?

• șef stație C.F.N.

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

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

COOPERATIVA „UNIREA“ 
PETROȘANI

efectuează în cadrul complexului de
CURĂȚĂTORIE CHIMICĂ, SPĂLĂTORIE 

Șl VOPSITORIE DIN LIVEZENI, 
diferite lucrări specifice activității.

Primirea comenzilor se face prin centrele de primire din 
Petroșani centru și Aeroport, precum și din localitățile Petri
la Lonea, Vulcan, Lupeni.

Se asigură lucrări de bună calitate și la timp.
Tarife convenabile :

— curățat costum 28 lei ;
— curățat pardesiu 22 lei;
— curățat pantaloni 11 Iei;
— curățat cămăși bărbătești cu mîneci lungi 3 lei bucata;
— covoare de iută 8 lei/mp ;
— curățat covoare naționale 12 lei/mp ;
— curățat covoare persane 17 lei/mp.
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Declarații ale Consfătuirii 

Comitetului Politic Consultativ

al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia

Pentru o pace trainică și dreaptă 
in Orientul Apropiat!

© ©U/Ue știri © Wtiuwte ®DE FESTE HOTAHE
Republica Populară Bulga

ria, Republica Socialistă Ce
hoslovacă, Republica Democra
tă Germană, Republica Popu
lară Polonă. Republica Socia
listă România, Republica 
Populară Ungară și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socia
liste, reprezentante Ia Consfă
tuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via, constată că Orientul A- 
propiat continuă să rămînă un 
focar periculos de încordare 
internațională. Folosind spri
jinul forțelor imperialiste ex
terne, Israelul continuă să pro
moveze o politică agresivă, re
fuză cu încăpățînare să înde
plinească rezoluțiile O.N.U., 
să elibereze teritoriile arabe 
ocupate în 1967, încalcă în 
mod grosolan drepturile na
ționale legitime ale popoare
lor arabe.

Declanșarea operațiunilor 
militare în octombrie 1973 a 
arătat încă o dată întregul 
pericol exploziv al situației 
din această regiune, existența 
unei surse permanente de a- 
menințări la adresa păcii ge
nerale. jn cursul acestor eve
nimente, a fost confirmată 
importanța principială a prie
teniei și colaborării statelor 
arabe cu țările socialiste.

Participanții la Consfătuire 
relevă importanța Conferinței 
de pace de la Geneva cu pri
vire la Orientul Apropiat, ne
cesitatea participării la aceas
ta a tuturor statelor direct in

Pentru o pace trainică în Vietnam, 
pentru asigurarea intereselor juste 

ale poporului vietnamez!
Republica populară Bulga

ria, Republica - -Socialistă Ce
hoslovacă, Republica Demo
crată Germană, Republica 
Populară Polonă, Republica 
Socialistă România, Republica 
Populară Ungară și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialis
te, reprezentate la Consfătui
rea Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, 
confirmă aprecierea principia
lă a Acordului de la Paris ca 
o victorie istorică a eroicului 
popor vietnamez, o victorie 
comună a țărilor socialiste, a 
forțelor de eliberare naționa
lă, a întregii omeniri progre
siste.

Ele constată că, în perioada 
care a trecut de la intrarea în 
vigoare a acestui Acord, s-a 
conturat un anumit progres în 
normalizarea situației din 
Vietnam. încetarea agresiunii 
imperialiste, retragerea trupe
lor străine din Vietnamul de 
Sud, măsurile practice înfăp
tuite de părți în privința rea
lizării unor articole ale Acor
dului de la Paris — toate a- 
cestea crează premise pentru 
consolidarea cotiturii începute 
— de la război spre pace — 
pentru trecerea la soluționa
rea sarcinilor construcției so
cialiste în Vietnamul de Nord 
și dezvoltării Vietnamului de 
Sud pe calea păcii, indepen

Să se pună capăt arbitrariului 
și persecutării democraților în Chile!

Republica Populară Bulga
ria, Republica Socialistă Ce
hoslovacă, Republica Demo
crată Germană, Republica 
Populară Polonă, Republica 
Socialistă România, Republica 
Populară Ungară și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialis
te, reprezentate la Consfătui
rea Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, 
își exprimă profunda neliniște 
în legătură cu situația care 
s-a creat în Chile după răstur
narea. în septembrie 1973, a 
guvernului constituțional al 
Unității Populare și condamnă 
cu hotărîre arbitrariul juntei 
militare chiliene, persecutarea 
democraților, samavolniciile și 
fărădelegile comise de juntă 
— acte ce constituie încălcări 
grosolane ale Cartei O.N.U., 
ale Declarației universale cu 
privire la drepturile omului, 
ale Pactelor internaționale pri
vind drepturile omului adopta
te de O.N.U.

A trecut mai mult de o ju
mătate de an de la lovitura de 
stat militaro-fascistă din Chile 
a cărei primă victimă a fost 
președintele țării legal ales, 
Salvador Allende, unul dintre 

-militanții remarcabili ai miș
cării de eliberare națională, 
care și-a închinat viața cau
zei eliberării poporului chili
an. 

teresate, precum și a repre
zentanților poporului arab pa
lestinian, și consideră că con
tinuarea lucrărilor acesteia 
trebuie să ducă, înainte de 
toate, la soluționarea proble
melor cheie ale reglementării 
din Orientul Apropiat — re
tragerea trupelor israeliene 
din toate teritoriile arabe o- 
cupate, asigurarea drepturilor 
legitime ale poporului arab 
palestinian în conformitate cu 
năzuințele sale naționale și 
garantarea securității, integri
tății și suveranității tuturor 
statelor din această zonă.

Statele participante la Con
sfătuire sînt gata să-și inten
sifice activitatea pentru a con
tribui la reglementarea politi
că a conflictului și cheamă 
toate statele să-și aducă con
tribuția la stabilirea unei păci 
drepte și trainice în Orientul 
Apropiat. Considerînd înțele
gerea cu privire la dezangaja
rea militară .ca un prim pas 
preliminar pe calea reglemen
tării generale a problemei O- 
rientului Apropiat, participan
ții la Consfătuire apreciază că 
aceasta trebuie să fie neapărat 
urmată de alți pași îndreptați 
spre realizarea tuturor preve
derilor rezoluțiilor Consiliului 
de Securitate din 22 noiembrie 
1967 și 22 octombrie 1973. O 
contribuție pozitivă la menți
nerea păcii în această regiune 
aduce prezența Forțelor de 
urgență ale O.N.U.

Statele socialiste participan
te la Consfătuire sprijină ferm 

denței, democrației și neutra
lității, contribuie la însănătoși
rea generală a climatului poli
tic din peninsula Indochina și 
din întreaga Asie de sud-est.

Totodată, participanții la 
consfătuire constată că admi
nistrația de la Saigon, bazîn- 
du-se pe sprijinul forțelor im
perialiste externe, încearcă 
prin toate mijloacele să îm
piedice îndeplinirea Acordului 
de la Paris, să submineze re
glementarea politică în țară. 
Ei condamnă în mod hotărît 
acțiunile de subminare între
prinse de administrația saigo- 
neză, provocările sale armate 
sistematice împotriva zonelor 
aflate sub controlul Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
Sud.

Statele participante la Con
sfătuire exprimă sprijinul lor 
total față de linia Guvernului 
Republicii Democrate Viet
nam și Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, care pre
vede îndeplinirea strictă și. 
neabătută a Acordului de la 
Paris de către toate părțile 
semnatare ale acestui docu
ment, și față de noua inițiati
vă constructivă, lansată la 22 
martie 1974, de Guvernul Re-' 
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud. în
cetarea completă a focului, a-

In țară se menține starea 
excepțională, este dezlănțuită 
o teroare crîncenă, sînt înăbu
șite toate forțele progresiste 
ale societății chiliene, sînt in
terzise toate partidele politi
ce, sindicatele și organizațiile 
obștești.

In lagărele de concentrare 
Dawson, Quiriquina, Chacabu- 
cov, Pisaqua și în multe alte
le sint deținuți mii și mii de 
patrioți chilieni, a căror sin
gură crimă o constituie dra
gostea de patrie, atașamentul 
față de idealurile democrației 
și progresului.

In temnițele juntei militare 
sînt deținuți, în condiții inu
mane, reprezentanți remarca
bili ai poporului chilian — 
Luis Corvalan, secretarul ge
neral al Partidului Comunist, 
socialistul Clodomiro Almeida, 
fost ministru al afacerilor ex
terne, Anselmo Sole, președin
tele Partidului Radical, și alți 
reprezentanți ai guvernului și 
partidelor Unității Populare. 
In țară au fost lichidate cu
ceririle sociale ale oamenilor 
muncii, au loc concedieri în 
masă ale cetățenilor cu vederi 
progresiste.

Crimele juntei militare chi
liene sînt condamnate de opi
nia publică mondială, inclu
siv de toate forțele progresis
te, iubitoare de libertate din 
America Latină. Va veni 
timpul cînd poporul chilian va 

și neabătut lupta popoarelor 
arabe împotriva politicii im
perialiste de agresiune, pentru 
o pace dreaptă și trainică, pen
tru asigurarea dezvoltării lor 
libere, a progresului lor so
cial și economic. Realizarea a- 
cestor obiective importante a- 
le dezvoltării sociale este in
disolubil legată de lupta împo
triva acelor forțe care caută 
să abată popoarele arabe de 
la Calea Progresistă, să le a- 
ducă din nou în dependența 
politică și economică a forțe
lor imperialiste.

In țările socialiste popoare
le țărilor arabe au prieteni 
credincioși, care au fost și ră- 
mîn alături de ele atît în pe
rioada construcției pașnice cît 
și în momentele de pericol 
pentru libertatea și indepen
dența lor. Politica statelor so
cialiste față de țările lumii a- 
rabe este consecventă și prin
cipială, se bazează pe înțele
gerea profundă a năzuințelor 
lor naționale și a problemelor 
dezvoltării lor social-economi- 
ce, nefiind supusă oscilațiilor 
de conjunctură.

Statele participante la Con
sfătuire sînt hotărîte să dez
volte și în viitor relațiile de 
prietenie și colaborare cu ță
rile arabe, pe baza țelurilor 
comune în lupta împotriva im
perialismului și neocolonialis- 
mului, pentru pace, libertatea 
și progresul social al popoare
lor.

Varșovia, 18 aprilie 1974 

cordarea de libertăți democra
tice populației, organizarea cît 
mai urgentă de tratative între 
cele două părți sud-vietname- 
ze în problema formării Con
siliului Național de reconcili
ere națională și înțelegere, în 
scopul pregătirii condițiilor fa
vorabile organizării alegerilor 
generale — aceasta este calea 
reală a întăririi păcii și nor
malizării situației din Vietna
mul de Sud.

Participanții la Consfătuire 
își confirmă solidaritatea cu 
poporul vietnamez și își expri
mă încrederea fermă că aces
ta, bazîndu-se pe sprijinul ță
rilor socialiste frățești, al tu
turor forțelor progresiste, va 
obține succese în construirea 
socialismului în Nordul țării, 
în soluționarea problemelor 
politice interne în Sud, în cre
area unui Vietnam pașnic, u- 
nit, independent, democratic.

Acționînd în spiritul princi
piilor internaționalismului 
proletar, statele participante 
la prezenta Consfătuire vor a- 
corda, ca și pînă acum, popo
rului vietnamez sprijin și a- 
jutor multilateral în rezolva
rea celor mai importante sar
cini care stau în fața sa, pen
tru asigurarea păcii, libertă
ții și independenței sale, pen
tru înfăptuirea năzuințelor sa
le legitime.

Varșovia, 18 aprilie 1974 

înlătura cu dispreț pe cei ca
re încearcă azi să reînvie sta
fia inchiziției feudale și obscu
rantismului.

In lupta sa, poporul chilian 
poate să conteze și în viitor 
pe sprijinul consecvent al 
popoarelor din țările socialiste. 
Participanții la Consfătuire 
cer cu hotărîre eliberarea i- 
mediată a lui Luis Corvalan, 
Clodomiro Almeida, Anselmo 
Sole, a tuturor celorlalți de
mocrat chilieni și patrioți în
temnițați.

Statele participante la pre
zenta Consfătuire cheamă ce
lelalte state cărora le este 
scumpă cauza progresului pe 
planeta noastră să acționeze 
pentru apărarea drepturilor 
omului, a demnității și valori
lor personalității umane în 
Chile. Ele se adresează opini
ei publice mondiale cu chema
rea de a desfășura și mai larg 
campania de solidaritate in
ternațională cu poporul chili
an în lupta sa împotriva tero
rii sîngeroase, pentru restabi
lirea drepturilor și libertăților 
democratice în țara sa.

Participanții la Consfătuire 
își exprimă convingerea pro
fundă că poporul chilian va 
obține victoria în lupta pen
tru restabilirea democrației și 
adevăratei independențe a Re
publicii Chile.

Varșovia, 18 aprilie 1974

O.N.U.

Lucrările plenarei Adunării Generale 
asupra studiului materiilor prime 

și dezvoltării
NAȚIUNILE UNITE 19 —

Corespondentul Agerpres, 
Constantin Alexandroaie, 
transmite : In continuarea dez
baterilor de politică generală 
din plenara Adunării Generale 
asupra studiului materiilor 
prime și dezvoltării au luat 
cuvîntul reprezentanții Sue
diei, Bahreinului, Republicii 
Togo, Qatarului și Sri Lanka 
care s-au referit la o serie de 
aspecte ale actualei ordini e- 
conomice internaționale, pe 
care au calificat-o nejustă. 
Vorbitorii au subliniat nece
sitatea ca prezenta sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. 
să stabilească liniile directoa
re ale unui program concret 
de acțiune, capabil să pună

COSTA RICA

Reuniunea pregătitoare pentru 
Conferința mondială a populației

SAN JOSE 19 (Agerpres). — 
In continuarea lucrărilor re
uniunii latino-americane pre
gătitoare a Conferinței mon
diale a populației, care se des
fășoară în aceste zile la San 
Jose, au fost definitivate cele 
patru documente de bază și 
proiectul planului mondial de 
acțiune în domeniul popu
lației, ce vor fi supuse dez
baterii în cadrul lucrărilor 
Conferinței de la București.

Vizita delegației U.A.S.C.R. 
în Japonia

TOKIO 19 — Coresponden
tul Agerpres, Paul Diaconu, 
transmite : Delegația Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din România, condusă de 
tovarășul Nicu Ceaușescu, vice
președinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., care întreprinde 
o vizită în Japonia, la invita
ția Federației Organizațiilor 
Autonome Studențești din în
treaga Japonie (Zengakuren), 
a fost primită, vineri, de Mit- 
suhiro Kaneko. membru al 
Prezidiului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Japonia, al Prezidiului Perma
nent al C.C., șef adjunct al Se
cretariatului.

Cu acest prilej, au fost dis
cutate probleme specifice ale

-----4.-----

Campania pentru 
alegeriie preziden

țiale din Franța
PARIS 19 (Agerpres). — 

Vineri, s-a deschis în mod ofi
cial campania pentru alegeri
le prezindențiale din Franța. 
După verificarea valabilității 
constituționale a candidaturi
lor depuse pînă marți, 16 apri
lie, Consiliul constituțional a 
reținut numele a 12 candidați 
pentru participarea Ia primul 
tur de scrutin, ce va avea Ioc 
la 5 mai.

A luat sfîrșit întîlnlrea miniștrilor 
de externe din 24 de tari latino-americane 

și zona Caraibilor
WASHINGTON 19 (Ager

pres). — La Washington au 
luat sfîrșit lucrările reuniunii 
miniștrilor relațiilor, externe 
din 24 de țări latino-america
ne și zona Caraibilor cu secre
tarul de stat american, Henry 
Kissinger.

în cadrul dezbaterilor, mi
nistrul relațiilor externe al Ar-
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Misterioasa prăbușire; 
Republica: Intîmplări cu
Cosa Nostra; LONEA — Mi
nerul: Despre o anume feri
cire; ANINOASA: La răscru
ce de vînturi; VULCAN: Mi
siunea secretă a maiorului 
Cook; LUPENI — Cultural: 
întoarcerea lui Magellan; 
Muncitoresc: Acea pisică 
blestemată; URICANI: Car
tea junglei.

STUDIOUL TIMIȘOARA

17,30 Monografii in anul 
XXX: liceul de muzică din 

sub semnul echității relațiile 
'economice internaționale și să 
creeze premisele unei coope
rări mondiale multiple în ca
re toate statele dezvoltate și 
în curs de dezvoltare să se 
bucure de o egalitate deplină 
în drepturi.

In același spirit, ca majori
tatea covîrșitoare a delegați
ilor statelor membre, repre
zentanții Iordaniei, Tanzaniei, 
Mali, Tailandei și Guineei E- 
cuatoriale au abordat, în lu
ările lor de cuvînt, problemele 
dezvoltării și materiilor pri
me, pronunțîndu-se pentru a- 
doptarea unor măsuri urgen
te în vederea edificării unei 
noi ordini economice interna

ționale.

Cu prilejul lucrărilor, mem
brii delegației române pre
zente la reuniunea de la San 
Jose au vizitat Centrul Lati- 
no-american de demografie 
(CELADE) al O.N.U. din 
Capitala costaricană, unde au 
prezentat, în fața corpului 
profesoral și a studenților, o 
succintă expunere asupra cer
cetării social-economice și 
studiilor de demografie între
prinse în România.

activității de tineret și studen
țești din cele două țări.

In continuarea vizitei, dele
gația U.A.S.C.R. condusă de 
tovarășul Nicu Ceaușescu, vice
președinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., a avut întrevederi 
cu reprezentanți ai Lig’ii Tine
retului Socialist și cu directo
rul Biroului pentru tineret 
de pe lîngă oficiul primului 
ministru al Japoniei.

Declarația cubano-algeriană
HAVANA 19 (Agerpres). — 

Declarația cubano-algeriană, 
dată publicității la Havana, la 
încheierea vizitei oficiale pe 
care a întreprins-o în Cuba 
președintele Algeriei, Houari 
Boumediene, subliniază, prin-

Situația din Niger
NIAMEY 19 (Agerpres). — 

în Niger, unde armata a înlă
turat guvernul președintelui 
Hamani Diori, preluînd pute
rea la începutul acestei săptă
mîni, situația este în curs de 
normalizare — potrivit comu
nicatelor transmise de postul 
de radio Niamey. Aeroportul 
din capitala țării a fost redes
chis traficului intern și interna- 

gentinei, Alberto Vignes, a re
levat necesitatea unei analize 
„ample, sincere și fără întîrzi- 
ere“ a problemei blocadei im
puse împotriva Cubei, propu
nere care a fost sprijinită, în
tre alte țări, de reprezentanții 
Mexicului, Perului, Jamaicăi, 
Guyanei, Venezuelei și Repu
blicii Costa Rica.

Timișoara; 18,00 Actualitatea 
radio.; 18,10 Melodii populare 
românești și ale naționalită
ților conlocuitoare; 18,30 
Semnificații; 18,35 Arcadele 
muzicii: Suita ..muzica ape
lor" de Hăendel; 19,00 Micro- 
teatru ’74. „Joc întrerupt" — 
scenariu radiofonic de Cris
tian Munteanu; 19,50 Piese 
de estradă.

DUMINICA, 21 APRILIE

7,30 „Viața satului". Din cu
prins: reluarea însămînțării 
porumbului la un nivel cali
tativ superior, valorificînd 
umiditatea solului — comen- 
tar „Buletin agrometeorolo- 
gic, Taica Pătru și campania 
de primăvară. Noi rezultate 
pe șantierele locale de îmbu
nătățiri funciare". „Satul 
nostru ca o floare" — iniția
tive de bună gospodărire a 
comunei Ghioroc.

întrunirea 
Consiliului 

de 
Securitate

NAȚIUNILE UNITE 19 (A- 
gerpres). — Consiliul de Secu
ritate al O.N.U. s-a întrunit 
joi, pentru a treia oară în 
cursul acestei săptămîni, spre 
a examina demersul guvernu
lui de la Beirut în legătură cu 
raidurile întreprinse în noap
tea de 12 spre 13 aprilie de u- 
nități ale armatei israeliene 
împotriva unor state din su
dul Libanului. In cadrul șe
dinței, au luat cuvîntul repre
zentanții Libanului. Israelului, 
Austriei. Australiei, Bielorusi- 
ei, Irakului, Perului și U.R.S.S. 
După cum relatează agențiile 
Reuter și Associated Press, în 
cadrul • Consiliului continuă 
consultările în vederea elabo
rării unui proiect de rezoluție 
cu un conținut general accep
tabil.

Discursul președintelui Anwar Sadat
CAIRO 19 — Coresponden

tul Agerpres, Nicolae N. Lu- 
pu, transmite: In cadrul reu
niunii comune a Comitetului 
Central al Uniunii Socialiste 
Arabe (U.S.A.) și a Adunării 
Poporului, care a avut loc la 
Cairo, președintele Republicii 
Arabe Egipt, Anwar Sadat, a 
prezentat „Documentul din oc
tombrie" — relatează agenția 
M.E.N.,

Arătînd că, în perioada ca
re a urmat războiului arabo- 
israelian din octombrie 1973, 
„problema fundamentală este 
cea a evoluției acțiunii națio
nale într-o asemenea manieră 
încît să se profite la maximum 
de schimbările intervenite", 
președintele Sadat a precizat, 
în documentul respectiv, că, 
în prezent, „dezvoltarea repre
zintă pentru Egipt o problemă 
de viață și de moarte". Poziția 
pe care o va avea țara pe plan 
regional și internațional este 
în funcție de victoria noastră 
în această bătălie a dezvoltă
rii — a spus șeful statului e- 
giptean. „Etapa care a început 
în anul 1974. menționează do
cumentul, este cea a progresu
lui și a reconstrucției. Viito- 

tre altele, hotărîrea celor do
uă țări de a întări și consolida 
solidaritatea militantă dintre 
popoarele lor, acordîndu-și 
sprijin reciproc în opera re
voluționară de edificare națio
nală.

țional, iar restricțiile de circu
lație. deși în vigoare, au fost 
parțial reduse ca durată. Po
trivit relatărilor agenției Uni
ted Press International, maga
zinele, serviciile publice și in
stituțiile și-au reluat activita
tea cotidiană. în capitala țării, 
în apropierea fostului Palat 
prezidențial, precum și în alte 
puncte ale capitalei continuă 
să mai staționeze unități de 
blindate ale armatei.

După cum transmite agenția 
United Press International, toți 
membrii fostului guvern, fos
tul șef al statului, președintele 
Hamani Diori, și președintele 
Adunării Naționale sînt ares
tați. Potrivit unei declarații a 
locotenent-colonel.ului Seyni 
Kountche, care a alcătuit noul 
cabinet,. Consiliului militar su
prem — organism creat după 
instalarea noului regim — ur
mează să stabilească dacă a- 
ceștia vor fi sau nu deferiți 
justiției sau urmează să fie 
puși în libertate.

9,00 O viață pentru o idee: 
Carol Davila.

9,30 Film serial. Eneida.
10,25 Cîntece și jocuri popu

lare.
10.40 Telecinemateca (relu

are).
16,00 Finalele campionatelor 

naționale de natație. 
Transmisiune de la 
Cluj.

17,15 Telex.
17.20 Caleidoscop cultural- 

artistic.
17.40 Din țările socialiste.
17,50 Familia. Anul mondial 

al populației. Omul în 
fața viitorului.

18.20 Tinerii și muzica lor.
19,00 Bună seara, vacanță. 

Copiii de pe strada

Secretarul general 
din Cehoslovacia a 

românești din 
international

PRAGA 19 — Coresponden
tul Agerpres C. Prisăcaru, 
transmite : Gustav Husak, se
cretar general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia. împreună cu 
Vasil Bilak, Peter Colotka și 
Josef Kempny, membri ai Pre
zidiului C.C. al P.C.C.. au vizi
tat. vineri, standurile româ
nești din cadrul Tîrgului inter
național de bunuri de larg con
sum: de la Brno.

Sosirea lui Willy
ALGER f9 — Coresponden

tul Agerpres. Mircea S. Iones- 
cu, transmite : Cancelarul
R.F.G., Willy Brandt, a sosit 
vineri la Alger. într-o vizită 
oficială de trei zile.

rul Egiptului are la bază in
dustrializarea". In acest con
text, președintele s-a pronun
țat pentru extinderea și inten
sificarea relațiilor de coopera
re interarabe. El a precizat, 
totodată, că Egiptul preconi
zează o „deschidere economică 
spre toate țările lumii, occi
dentale sau răsăritene", întru- 
cît — a spus Anwar Sadat — 
„această varietate a relațiilor 
noastre economice internațio
nale reprezintă baza concretă 
a libertății de acțiune politică 
a țării".

Abordînd domeniul vieții 
sociale, președintele Sadat a 
precizat că democrația trebuie 
să aibă la bază principiul a-

A

încheierea sesiunii Fondului arab 
pentru dezvoltare economică

BEIRUT 19 (Agerpres). — 
După două zile de dezbateri, 
în capitala libaneză S-a înche
iat joi cea de-a treia sesiune 
a Fondului arab pentru dezvol
tare economică și socială. Reu
niunea a fost consacrată exa
minării activității organizației 
în cursul anului trecut, avîn- 
du-se, totodată. în vedere de
finitivarea proiectelor ce vor 
trebui materializate în viitoa
rele luni.

Un comunicat dat publicității 
la încheierea lucrărilor lansea-

jfAPIUL OIVERS PE CIOB
Cei mai în vîrstă 

| oameni din Polonia

I ln orașul Bielsk — Podlas- 
ki trăiește cea mai bătrină

I femeie din Polonia, Katarzy- 
na Wawrzeniuk, in vîrstă de

II 1.0 ani. Născută la 10 de
cembrie 1864. ea are cinci 
copii, 20 de nepofi și 29 stră- 

I nepoți. Tot în voievodatul
Bialystok se află Jan Golomb I care, la cei 113 ani ai săi,
este considerat cel mai în 
în virstâ bărbat din Polonia.

Din nou 
„O.Z.N.“-uri

Evoluția unui obiect zbură- I1 tor necunoscut a putut fi ur
mărită, luni seară, timp de a- 
proximativ trei minute, de 

Idoi locuitori din Forbach 
(departamentul Moselle, din 

I Franța). Ei au declarat că o- 
biectul, avind o formă nede- 

, finită, emitea o lumină roșie I intermitentă.
Se apreciază că toate sem

nalmentele „O.Z.N.“-ului in-

noastră.
19,20 1001 de seri. Bugs Bun

ny și prietenii săi.
19,30 Telejurnal — 1 Mai 

1974 — sub semnul a- 
nului jubiliar. Croni
ca întrecerii pentru 
îndeplinirea cincina
lului înainte de ter
men.

20,00 Cîntecul săptămînii. 
Dulce țară româneas
că.

20,05 Teleenciclopedia.
20,50 Film serial Columbo 

— Șah și mat.
21,45 Telejurnal.
21,55 Sport.
22,15 Marele premiu al Eu- 

roviziunii 1974.

LOTO
La tragerea Loto din 19 a- 

prilie 1974 au ieșit cîștigă- 
toare următoarele numere:

al C.C. al P.C. 
vizitat standurile 

cadrul Tîrgului 
de la Brno

Secretarul general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia a a- 
vut cuvinte de caldă apreciere 
la adresa calității și diversită
ții bunurilor de larg consum 
expuse de întreprinderile ro
mânești de comerț exterior și 
a adresat felicitări organizato
rilor pentru modul inspirat, 
original de prezentare.

Brandt la Alger
Tn aceeași zi, la Palatul po

porului au început convorbiri
le oficiale dintre cancelarul, 
vest-german și Houari Boume- 
diene. președintele Consiliului 
Revoluției și al Guvernului al- 
gerian.

lianței între forțele poporului 
muncitor. El a afirmat, în a- 
celași timp, că organismul po
litic trebuie să rămînă cadrul 
veritabil al unității naționale 
și în sinul lui vor fi dezbătute 
opiniile potrivnice pentru a a- 
junge astfel la părerii care să 
satisfacă speranțele poporului.

..Documentul din octom
brie", menționează agenția 
M.E.N.. a fost aprobat de 
membrii Comitetului Central 
al Uniunii Socialiste Arabe și 
ai Adunării Poporului. El ur
mează să fie supus la 15 mai 
unui referendum la care în
treaga populație egipteană es
te chemată să-și spună cuvîn
tul.

ză către toate țările arabe a- 
pelul de a adera la acest fond 
și de a-și preciza participarea 
financiară.

Obiectivul acestei organiza
ții, din care fac parte 16 state 
arabe, este de a contribui la 
finanțarea programelor de dez
voltare economică și socială a 
țărilor arabe prin împrumu
turi acordate în condiții avan
tajoase guvernelor, organizați
ilor și instituțiilor publice sau 
particulare.

firmă ipoteza că ar fi fost . 
vorba de un balon-sondă sau 
de un avion. ,

După cinci ani 
cu o nouă inimă I 

transplantată
Dorothy Fisher a sărbăto- I 

rit, miercuri, cinci apl de 
cind cunoscutul chirurg 
Christian Barnard i-a trans
plantat o nouă inimă. Cu a- ' 
cest prilej, Barnard a deda- I 
rat că funcțiile cardiace ale I 
pacientei sale, în vîrstă de i 
42 de ani, se îmbunătățesc 
și că organismul ei s-a adap- 
lat la noua inimă, nemaia- 
vind, în prezent, decît o 
foarte redusă reacție imuno- I 
logică Ia aceasta. ■

Dorothy Fisher, prima fe
meie din lume asupra căreia 
s-a efectuat un transplant 
cardiac, trebuie să se con- I 
troleze la spital, o datâ la I 
trei săptămîni insă, în afară ] 
de cîteva perioade scurte, | 
ea a dus. în ultimii cinci ■ 
ani, o viată normală și acti- j 
vă.

Extragerea I: 21, 61. 71, 65, 
58 ,50, 11, 73, 13.

Fond de premii 390 572 lei.
Extragerea a Il-a: 62, 80, 

20, 16, 39, 3, 63, 77, 81.
Fond de premii 594 357 lei.
Fond general de premii 

984 929 lei.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri:

Maximele: Petroșani: 7 
grade; Paring: 2 grade. .

Minimele: Petroșani: 2
grade; Paring: —4 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 19 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vremea se men
ține instabilă cu cer varia
bil, mai mult acoperit. Tem
porar vor cădea precipitații 
slabe sub formă de ploaie. 
Vînt slab pînă la potrivit 
din nord.

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


