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In întimpinarea
celei de a

XXV-a aniversări

Republicii.<■

Reluarea

lucrărilor

în plenul
un puls perpe-

Marii

Adunări

tot mai mult marii întreceri care a cuprins 
a Jiului pentru întîmpinarea Zilei Republicii 
succese în muncă, colectivul sectorului I

mea de căpătîi ? 
parametrii no-

a proclamăriiDECEMBRI

Intervenție
*

operativă
na dintre după-amiezile 
cente în camera de comandă 
electrică a E.C.E. Paroșeni. 
Panouri largi, cu zeci de a- 
parate de control, cu scheme 
sinoptice, cu beculețe, cu ne
numărate legături, un verita
bil organism de-o constituție 
stranie, cu mai multe inimi, 
cu artere vibrînd de seva lu
minii care se naște nu depar
te de aici, cu ochii care gră
iesc despre 
tuu...

— Datoria 
Să urmăresc 
minali ai aburului, să inter
vin prompt la orice anomalie 
sau avarie... Sarcina cerută 
de dispecer se cere asigurată 
fără întrerupere...

Omul din fața mea, șeful 
de tură de la turbine. IO A N 
AVRAM, abia ieșise din copi
lărie cind a intrat pe porțile 
termocentralei... Avea 15 ani... 
Nu peste mult timp se vor 
împlini două decenii de a- 
tunci.' II ■ ascult și la un mo
ment dat simt acut că venele 
care-i zvicnesc in timple și 
aorta mare a uzinei au o por
țiune comună, în care își u- 
nesc curgerile nevăzute un
de...

Ar
...Explozie la sistemul de 

preparare a prafului... Suflul 
de 
de 
pe

puternic, intr-un șuvoi 
scintei, ajunge cablurile 
380 de volți suspendate 
plafonul înalt de aproape ze
ce metri. Le învăluie și le a- 
prinde. Și totul devine o fla
cără mistuitoare... Alarmă: 
„Incendiu la cazanul nr. 21“ 
întreg personalul centralei e- 
lectrice e în alertă. Pompie
rii voluntari, oamenii uzinei 
luminii, intervin operativ, cu 
curaj. Numai de n-ar intra a-

Tr. MORAR

Ciivintarea rostită de tovarășul
talae Ceaușescu la Adunarea festivă de la
Moscova consacrată semicentenarului ll.h.S.S

Randament ridicat la pregătirea 
capacităților de producție 

ale anului 1973
Integrat 

treaga Vale 
prestigioase
E. M. Paroșeni — urmînd exemplul sectorului II. fruntaș 
pe mină — se prezenta cu sarcinile de plan onorate după 
trecerea a aproape două decade din luna decembrie. Dintr-o 
discuție purtată cu tov. ing. PETRU REISZ, adjunctul șefului 
de sector, am reținut accentul deosebit pus aici pe realizarea 
pregătirilor, pe asigurarea liniei active de front pentru anul 
1973. Brigăzile conduse de minerii ANDREI ȘANDOR și DU
MITRU GROȘARU, continuă rodnica întrecere dintre ele. Odată 
cu trecerea în ultima lună a an ului, s-a luat inițiativa formării 
unor grupe constituite din cîte trei oameni, destinate transpor
tării materialelor necesare la fronturile respective. Cea con
dusă de IOSIF DANCĂ reușește, deocamdată, să asigure în 
permanență un stoc pentru două zile în avans, situat în ime
diata apropiere a ortului. Factorii răspunzători de bunul mers 
al extracției au concretizat o măsură care se dovedește efi
cientă : pentru operația de încărcare din buncăr s-au repar
tizat oameni de regie. Rezultatul : în noiembrie, față de luna 
anterioară, proporția de realizare a normei a crescut la 
frontul pregătirilor de la 102,7 la 117,2 la sută I

Este pentru mine, pentru 
ceilalți membri ai delegației 
române o deosebită plăcere 
de a lua parte la măreața 
sărbătoare a împlinirii unei 
jumătăți de secol de la crea
rea Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste și de a a- 
dresa. cu acest prilej, Comi
tetului Central al Partidului 
Gomugist al Uniunii Sovietice, 
Sovietului Suprem și, Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., tu
turor popoarelor sovietice un 
salut cordial și cele mai cal
de felicitări din partea Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a Con
siliului de Stat și guvernului 
Republicii Socialiste România, 
a întregului popor român. 
(Aplauze).

Făurirea primului stat 
muncitorilor și țăranilor.

al 
a 

marelui stat sovietic multina
țional a marcat un eveniment 
de însemnătate epocală 
istoria omenirii,
victorie a ideilor marxist-le- 
ninisite, o operă grandioasă 
a popoarelor eliberate de ex- 
floatarea și .asuprirea țarista. 
Modul în 
Lenin 
noului stat sovietic multina-

țional a avui un profund e- 
cou asupra oamenilor muncii 
de pretutindeni.

Parcurgînd un drum glorios, 
Uniunea Sovietică s-a trans
format in această jumătate de 
secol intr-un stat puternic și 
înfloritor, cu un potențial in
dustrial de prim rang, cu stră
lucite realizări pe tărîmul e- 
< onomiei. științei, culturii, a-1 
întregii vieți sociale.

Ca prieteni ai Uniunii So
vietice, oamenii muncii din 
Republica Socialistă România 
se bucură din inimă de vic
toriile remarcabile pe care 
le-ați obținui in construcția 
socialismului și comunismului, 
consideri ndu-le. totodată, un 
aport de mare însemnătate 
la întărirea forțelor socialis
mului din întreaga lume, a 
frontului antiimț erialist mon
dial. (Aplauze).

Îmi este plăcut să evoc, cu 
prilejul acestei aniversări, re
lațiile bune de prietenie, a- 
liântă și colaborare statorni
cite între Republica Socialis
tă România și Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste, 
între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, intre 
porul român și popoarele 
vietice relații bazate

orinduirij sociale, 
și țelurilor fun da - 

ideile marxism- 
și internaționalis-

comunilatea 
a ideologiei 
mentale, pe 
leninismului
mului proletar (Aplauze). Do
rim ca și în viitor colaborarea 
mu 11 i I a t era 18 rom â.n o- so vi eti că 
să se Întărească și să se in
tensifice, în interesul propăși
rii popoarelor noastre, al 
caiuzei general? a socialismu
lui! și păcii.

Stimați tovarăși.

po- 
so-
P»

Peste cîteva zile, la 30 De- 
ceanbr-ie, poporul român va b- 
niversa și el un eveniment 
de însemnătate istorică pen
tru destinele sale — împlini
rea unui sfert de veac de la 
proclamarea republicii munci
torilor și țăranilor din Româ
nia. Poporul nostru îretîmpi- 
nă această măreață sărbătoa
re cu realizări de seamă tn 
construcția socialismului. în 
toate domeniile de activitate. 
(Aplauze). Realizăm în prezent 
o producție industrială globa
lă de circa 1 
mare decît In
Republicii, iar 
nai este de 12

28 de ori mai 
prim-u I 
venitul

! ori mai
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MOSCOVA 22 — Cores
pondentă de la Laurențiu 
Duță și Silviu Podină : 
Palatul Congreselor' 
Kremlin au’ continuat. 
22 decembrie, lucrările 
dinței festive comune a 
miletului Central 
P.C.U.S.. Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și Sovietului Su
prem al R.S.F.S.R.. consa 
erată celei de-a 50-a aniver
sări a întemeierii U.R.S.S.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidu
lui Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat.

La 
din 
la

Șe- 
Co-

al

deconducătorul delegației 
partid și de stat a Republi
cii Socialiste România, pri
mit cu vii șj puternice 
plauze, a rostit o 
de salut.

Au mai rostit 
de salut D. A. 
]7rim-secretar al 
P.C. din R.S.S. 
Gustav Husak. secretar ge
neral al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, E. Sevarnadze, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din R.S.S. Gruzină, Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba. primul

a-
c.uvîntare

cuvin țări 
Kunaev.

C.C. a) 
Kazahă,

ministru al Guvernului re
voluționar al Republicii Cu
ba, G. A. Aliev, prim-secre
tar al C.C. al P.C. din R.S.S. 
Azeirbaidjană. Tguyen Thi 
Binh, ministrul afacerilor 
externe al Guvernului Re 
volution ar 
Republicii
Sud, A. 
secretar 
R.S.S.
Kadar,
C.G. al
dini, prim-secretar

a] 
de

I. 
al

Provizoriu 
Vietnamului 
Snecikus, prim- 
C.C. al P.C. din

Lituaniană, Jancv 
prim-secretar al 

P.M.S.U., I. 1. Bo- 
al C.C

(Continuare in pag. a 4-a)

0 înflăcărată chemare
a C.C. al T.

^Manifestăriconsacrate sărbătorii}
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de la 30 Decembrie
A

In sălile de apel 
ale minelor, 

filme 
evocatoare

tă — și „Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in județul 
Hunedoara". Această acțiu
ne cultural-educativă conti
nuă în fiecare zi, pînă la 31 
decembrie, și este dedicată 
aniversării a 25 de ani de 
proclamarea Republicii.

Io

slăvim.". Spectacolul, in ca
re vor evolua apreciați ar
tiști amatori din localitate, 
este consacrat <• 
XXV-a aniversări 
publicii.

I
I
I
I

Uite pianuri, idea
luri. cite probleme incă ne
rezolvate. cite...

...Cîte intrebări care cer 
răspunsuri, pare că spune 
fizionomia inginerului Ni
colae Răspopa. șeful sec
torului V al minei Lupeni. 
Planul anual, de cîteva zile 
îndeplinit, presupune un 
viitor apropiat și mai plin 
rlc izbînzi pentru colecti
vul vrednic pe care-1 con
duce.

Naționale
Biroul Marii Adunării Na-

ționale 
rile în
sesiunii

a stabilit ea lucră-
ședințe plenare ale
Marii Adunări IXia-

începînd din 21 decem
brie, întreprinderea cinema
tografică județeană Deva or
ganizează in Valea Jiului 
pentru mineri, in colabora
re cu Centrala cărbunelui 
Petroșani, o acțiune largă 
cu puternică substanță edu
cativă. In sălile de apel au 
exploatărilor miniere Lo
nea, Petrila, Dîlja, Aninoa- 
sa, Vulcan, Paroșeni, Lu
peni și Uricani. sint proie ■- 
tate la ieșirea dini schim
buri, filmele „România, 
țara. mea“ — documentar 
despre realizările țării în 
anii de construcție soci.alis- 

k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Spectacol 
muzical- 

core gr a fie 
la Lupeni

Concurs 
literar

In vederea creșterii contri
buției tineretului la realiza
rea planului cincinal înainte 
le termen, pentru stimularea 
spiritului de întrecere, dc 
autodepășire în muncă, a iu 
teresului fiecărui tinăr pen
tru realizarea corespunzătoa
re a sarcinilor de producție. 
Biroul Comitetului Central 
al Uniunii țPinerc.tului Cornii 
nist inițiază, începînd cu a- 
nul 1973, o largă întrecere în 
ire organizațiile județene a- 
le U.T.C.-, '.îulre toate ocgani-_' : 
zațiile din întreprinderile 
industriale, de construcții, 
transporturi și din agricultu 
ră sub deviza : „Tineretul — 
factor activ î>n îndeplinirea 
cincinalului înainte de tec 
men".

Obiectivele întrecerii vizea
ză. printre altele, domeniile 
de bază ale activității desfă
șurate de către tineri în pro
cesul producției materiale. 
Ele reprezintă o înflăcărată 
chemare pentru transpunerea

In viață a sarcinilor stabili
te de Conferința Națională a 
partidului și Plenara C.G. al 
P.CJR. din noiembrie (1972 
privind dezvoltarea economi
că a patriei, îndemnînd tine 
retail să acționeze cu toata 
fermitatea pentru traducerea 
în , viață a măsurilor stabi
lite, să desfășoare o largă ac- 
i iritate de unire a. eforturi
lor sale in măreața operă ce 
se desfășoară în patria noas- 
-i vă pentru edificarea socie
tății socialiste., multilateral 
dezvoltate. întrecerea r-|«iUr' 
concepută ca o largă mișcare 
de masă în rîndul tineretului, 
de stimulare a inițiativei și 
experienței acumulate de or
ganizațiile U.T.C. în toate do
meniile de activitate, pentru 
cunoașterea și însușirea cu
ceririlor științei și tehnicii, 
pen-tan aplicarea lor imedia
tă în practică.

Astăzi, la ora 17, formați
ile artistice ale clubului sin
dicatelor din Lupeni (briga
da artistică de agitație, mu
zică populară și ușoară, dan
suri) prezintă pe scena să
lii ’Palatului -cultural spec
tacolul muzical-coregrafic 
„Republică, te cîntăm și te

ieri a avut loc la Casa 
cultură din Uricani un 
curs literar cu tema ..Româ
nia și P.C.R. cîntate in poe
me" la care au participat 
cadrele didactice de la Școa
la generală din Cîmpu lui 
Neag, Casa de copii și lice
ul din localitate. Această ai - 
țiune cultural-educativă fa
ce parte dintr-un program 
amplu organizat în întîmpi
narea aniversării a 25 de 
ani de la proclamarea Repu
blicii. 5

rnier-
1972,

ora ÎS dimineața.

(Ager preș) .-

ționale
curi. 27 decembrie

să fie reluate

(Continuare in pag. o 3-a)

Premisele unei activități rodnice, superioare
calitativ se află în resursele colectivului
— Vă rugăm, mai întîi, 

vorbiți-ne, tovarășe ingi
ner șef, despre rezultatele 
cele mai semnificative ale 
colectivului de forestieri 
al U.E.L. Petroșani pe a- 
nul ce se încheie.

— Deși or-a bilanțului final 
pe 1972 nu a sosit încă, pu
tem afirma că există premise 
să încheiem anul cu sarcinile 
realizate atît 
globală cit și 
Mai pot spune că la o seamă 
de sortimente 
te bune, depășiri substanțiale. 
Mă refer, mai ales, la cheres
tea rășinoase și de fag la care 
avem depășiri de cite 1 000, 
respectiv, 100 mc pînă la ora 
actuală, la lobde distilate — 
800 mc, lobde pentru lăzi — 
200 mc, la traverse înguste 
700 mc depășire. Un indica
tor important — planul de 
export se va realiza, de ase
menea, din punct de vedere 
valoric. Sînt rezultate la ca
re și-au adus contribuția mai 
ales colectivele sectorului 
Lupeni, precum și punctul de 
Industrializare de la Lonea.

la 
la cea

producția 
marfă.

avem rezulta-

— Cum caracterizați ac
tivitatea economică a uni
tății pe acest an 1

— Socotesc pozitiv faptul 
că s-a urmărit și s-au înre
gistrat succese in extinderea

Comerțul în confruntare
cu afluența cumpărătorilor

din nou cititorilor noștri rubrica de 
inaugurat-o in urmă cu o săptămână.

mecanizării, în înlocuirea cu 
mecanisme a muncii manuale 
la operații grele, cum sînt 
cele de scos-apropiat, faso
narea doagelor pentru butoa
ie, la instalațiile de transport 
etc.. Avem rezultate, de ase
menea în privința introduce
rii acordului global; în par
chetele care au lucrat cu a- 
ceastă metodă obținîndu-se 
rezultate evident superioare

tuieli pe 1 000 lei producție 
marfă.

— Ați afirmat că nu s-au 
realizat progresele scontate 
in activitatea economică 
in pofida unor posibilități 
certe. înțelegem prin 
ceasta că in activitatea 
nității, a colectivului,
xistă rezerve interne neva-

mecanizării și a acordului 
global, care în anul care vine 
constituie deziderate primor
diale pentru activitatea noas
tră.

Astăzi oferim 
față, pe care am 
De data aceasta am pornit cu carnetul de însemnări pe 
rețeaua comerțului din Valea Jiului. Am ales acest sec
tor de activitate, deoarece în aceste zile, din preajma 
sărbătorilor de iarnă, spre unitățile comerciale se în
dreaptă — mai mult poale ca în oricare altă perioadă a 
anului —- într-o ailuență sporită, gospodinele cu sa
coșele. toți cumpărătorii pentru a-și procura produsele 
agro-alimentare. articole vestimentare sau obiecte pe 
care să le ofere cadou celor dragi. Comerțul este chemat, 
așadar, să satisfacă exigențe sporite in această pe 
rioadă de vîrf a activității sale. Trecînd pragul maga
zinului. cumpărătorul găsește produsele căutate în sor
timente variate, găsește aici deservirea cea mai bună, 
solicitudinea cea mai aleasă care să-l satisfacă pe deplin ?

In cele ce urmează despre toate aceste aspecte :

o-
u-
<?-

Azi ne răspunde 
tov. CONSTAN I IN ANUȚOIU, 
inginer șef al U.E.L. Petroșani

celorlalte în terminarea la timp 
a parchetelor ca și în ceea 
ce privește valorificarea su
perioară a masei lemnoase, 
in lichidarea parchetelor mai 
vechi care generau anumite 
penalizări. Efectul acestor 
preocupări constă in reduce
rea unor cheltuieli de produc
ție deși — în pofida unor po
sibilități certe — progresele 
înregistrate în această privin
ță nu se ridică la nivelul ce
rințelor. Este un adevăr ates
tat de faptul că și în acest 
an am lucrat cu pierderi pla
nificate, cu dotație, mai mult, 
nu ne-am realizat unul din
tre indicatorii de bază : chel-

lorificate incă pe deplin. 
Le-am dori precizate...

— Da, 
zerve. Am 
e adevărat 
ce privește 
de muncă, 
rfelului lemnos în depozitele 
finale ; am avut întîrzieri in 
această direcție din, cauza 
U.M.T.F. care nu ne-a ajutat 
suficient și contăm 
pe o activitate mai 
acestei unități. Dar, 
de aceste greutăți, am 
și deficiențele noastre - 
mai în direcția despre 
am mai vorbit:

— Anul viitor ridică, 
cu siguranță, sarcini deo
sebite pentru colectivul 
dv. Cum v-ați pregătit ?

Totul ar trebui 
sa fie în ordine

dimineții

există asemenea re- 
avut și greutăți, 
mai ales în ceea 

fluctuația forței 
transportul mate-

— Intr-adevăr, planul oe 
1973 depășește atît sortimen
tal cit și valoric nivelul anu
lui 1972 ceea ce presupune 
măsuri mai eficiente pentru 
înlăturarea deficiențelor anu
lui 1972, mai ales, în îmbu
nătățirea organizării muncii 
in parchete. aprovizionarea 
mai bună a locurilor de mun
că cu piese de schimb, com
bustibil și lubrefianți, și, ceea 
ce se și 
tivarea 
crearea 
lemnoasă 
curi 
diții 
din 
ros. 
teni
cilor de 
prima zi 
început, 
cului de

— Ce măsuri s-au întreprins 
pentru a se satisface 
plin, prompt și la 
litativ superior, 
rințele populației 
perioadă de vîrf 
comerciale ?

Iată întrebarea 
adresat-o conducerilor 
două organizații comerciale 
alimentar și produse indus-

pe de- 
un nivel ca- 
civilizat co

in această 
a activității

pe care am
celor

iriale — in cursul 
de ieri.

— Deși e vorba, 
văr, de o perioadă 
vă putem asigura i 
vein probleme cu aproviziona
rea populației Văii Jiului, 
ne-a asigurat tov. Constantin 
Ciolofan. director comercial al 
O.C.L. Alimentara. La sorti
mentele principale, de consum 
de masă, dispunem de canti
tăți de mărfuri la nivelul ce
rințelor, la unele chiar peste 
necesar. Am primit și vom pri-

intr-ade- 
i de vîrf, 
că nu a-

mi în continuare pînă la sfîr- 
șitul anului cantități sporite 
la sortimentele mult solicita
te în această perioadă : porto
cale, dulciuri, măsline etc. Ac
ționăm cu perseverentă și 
pentru buna organizare a ser
virii, pentru asigurarea ordi- 
nei și curățeniei în magazine. 
Șefilor de unități li s-au trasat 
sarcini precise iar personalul 
de îndrumare și control se 
flă zi de zi pe teren și are în 
atenție evitarea golurilor 
aprovizionarea magazinelor și 
asigurarea unei 
zate.

Exigentele 
tă perioada de 
dezbătute pe larg cu întregul 
personal, 
Dumitru 
O.C.L.
Fond de 
unitățile 
le, confecții, 
minte. La 
am primii sortimentele prevă
zute prin repartiție, iar apara
te T.V.
inentar 
Tot ce 
veni și 
am avut e adevărat, în decem
brie, din cauza întreprinderi
lor cu ridicata care nu ne-au

a-

in

serviri civili-

pentru aceas- 
vîrf au fost

ne-a declarat tov. 
Poenaru. directorul 

produse industriale, 
marfă avem in toate 
suficient atît la sto- 

cît și la încălță- 
articolele electrice

vom mai primi supli- 
pînă la sfirșitul anului, 
există in depozite a- 
in magazine. Greutăți

în 1973 
bună a 
dincolo 

avut 
toc
eai e 

extinderea

realizează - clefini- 
[ regătirilor pentru 
stocurilor de masă 
pentru 1973 la lo-

accesibile chiar în con- 
mai grele de transport 

cauza anotimpului frigu- 
Contăm pe 7 000 mc buș- 
care pot fi livrați fabri- 

cherestea chiar din 
a anului 1973 

totodată, revizia par- 
mașini și utilaje, be-

Am

Convorbire
I.

(Continuam

consemnată de :
DUBEK

in pag. a 3-a)

La Motru, important ba
zin carbonifer al Gorjului. 
se află in plină desfășurare 
lucrările de deschidere a 
carierei Lupoaia, unitate ca
re va da anual o producție 
de 4 milioane tone lignit.

Ca urmare a importante
lor fonduri de investiții a- 
cordate în ultimii ani cerce
tării geologice, a volumului 
de lucrări 
exploatare 
te zonele 
tuală, în 
valorifică 
bune, hidrocarburi și de nii-

A

In bazinul Motru

în deschidere, cariera Lupoaia

de explorare și 
efectuate în toa- 
țării, la ora a-c- 

33 din județe se 
zăcăminte de căr-

nereuri. Iu Maramureș, 
nedoara. Prahova, Gorj, 
ceava. Bihor. Harghita, 
geș. Dîmbovița, Bacău, 
dustria extractivă deține 
prezent uu Ioc de primă im
portanță in ansamblul eco
nomiei.

Paralel cu dezvoltarea ba
zei de materii prime, s-a

Hu-
Su-
Aj- 
in-

■ în

obținut uji progres deosebit 
in domeniul valorificării su
perioare, complexe, a bogă
țiilor țării. Dintr-o tonă de 
țiței, azi se realizează, ca 
urmare a dezvoltării petro
chimiei, produse cu o valoa
re 
în 
dă, 
tru

de 3 ori mai mare decît 
1948. In aceeași perioa- 
ponderea cărbunilor peu- 
fabricarea cocsului a

onorat întotdeauna la timp co
menzile din cauza deficiente
lor de transport. Multe neca
zuri am avut din cauza 
l.C.R.M. care nu ne-a asigurat 
din t.i-mp sortimentele necesa
re de jucării.

Dacă apar eventuale nemul
țumiri e dintr-un singur mo
tiv : cetățenii caută mereu 
„ceva deosebit" iar dacă nu 
găsesc iși varsă supărarea pe 
vînzători. In general, nu exis
tă motive pentru incidente de 
nici un fel.

...Să vedem acum constată
rile reporterilor cu ocazia 
confruntărilor „pe viu" cu rea
litățile din magazine.

Joaca de-a aprovizio 
narea cu jucării

Un telefon primit la redac
ție de Ia Uricani ne-a îndrep
tat ieri pașii spre librăria nr. 
30 din această localitate. Se
sizarea s-a adeverit a fi te
meinică : în întreaga perioadă

Reporterii ziarului 
„Steagul roșu"

(Continuar® in pag. a 3-a)

crescut de la 3 la 14,5 la 
sută, iar cea a lignitului fo
losit drept combustibil în 
termocentrale a ajuns la 56.2 
la sută. Indicele de valori
ficare a minereurilor nefe
roase a crescut de circa trei 
ori.

Merită subliniat faptul că 
România realizează aproxi
mativ 90 la sută din între
gul utilaj de serie necesar 
descoperirii, extracției si in
dustrializării cărbunilor, mi
nereurilor. țițeiului și ga
zelor.

(Agevpres)
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Pe margine^ lucrărilor I
Conferinței organizației 

municipale a U. T. C. i

ț

*

*

ț 

ț

ț 

ț

După cum s-a anunțat in numărul precedent al ziarului, joi după amiază, în sala 
mare a Casei de cultură din Petroșani, au avut loc lucrările Conferinței organizației 
municipale a U.T.C.

In spiritul unei profunde responsabilități, și angajări plenare, într-un cadru de lucru 
și entuziasm tineresc, conferința a luat în dezbatere sarcinile de majoră însemnătate 
ce stau în fața organizației municipale, pentru mobilizarea tineretului la înfăptuirea sar
cinilor ce le revin în cadrul obiectivelor actu alei etape a edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate, în patria noastră, fă cînd o temeinică analiză, critică și autocri
tică, a activității desfășurate de uteciștii Văii Jiului, de la alegerile precedente, și 
pină în prezent, jalonînd principalele coordo nate ale muncii de viitor.

In cele ce urmează, relatăm amănunte desprinse din dezbaterile conferinței.
ț

ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț

In puține rînduri, dezbateri
le la care avem prilejul să 
asistăm, aceste autentice for
me de lucru, de participare 
activă, responsabilă la rezol
varea unor probleme ale co
lectivităților. conțin în esen
ța lor, o emotivitate aparte. 
La aceste dezbateri, deși ,,ale ti
neretului", valul de emoții este râ jalonarea coordonatelor unei

BILANȚ FRUCTUOS
al elanului și inițiativei tinerești

ț 
ț 
ț 
ț

ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
î
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ț 
ț 
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înda- 
în în- 

poli- 
și so- 
muni-

@ 16 300 tineri, membrii ai organi
zației revoluționare de tineret, părtici
că plenar la înfăptuirea obiectivelor 
trasate de partid, la întreaga viață po
litică, economică și socială a munici
piului.

@ 13 000 de tineri din municipiu 
sînt cuprinși în 411 cercuri de învăță- 
mînt politico-ideologic.

@ Organizația municipală de tine
ret a cucerit locul I pe județ, la acțiu
nile de muncă voluntar-patriotică, ob- 
ținînd diploma de onoare a Comitetu
lui județean Hunedoara al U.T.C.

@ 3 600 de tineri iau parte activă 
in formațiile artistice din municipiul 
Petroșani.

® Prin munca patriotică tinerii Văii 
Jiului au predat 6 800 tone deșeuri me
talice, au prestat mii de ore de muncă 
pe șantierele tineretului efectuînd lu
crări în valoare a peste 18 milioane 
Iei economii.

tineri cu sarcini de

Investită cu atribuții de miare răspun
dere pentru formarea și educarea în spi
rit comunist a tinerei generații, organiza
ția municipală a U.T.C. a contribuit activ 
la cunoașterea și însușirea de către tineri, 
a principiilor politicii partidului, la edu
carea marxist-leninistă a tineretului, culti
varea unor înalte sentimente de patriotism 
în rîndul acestora, a dragostei față de 
muncă și învățătură cerute de exigențele 
actualei etape. Pornind de la aceste obiec
tive majore, comitetul municipal al orga
nizației U.T.C., sub conducerea și cu spri
jinul permanent al organului municipal 
de partid, și al birou
lui comitetului jude
țean al U.T.C., a pus 
în centrul activității sa
le intensificarea preo
cupărilor pentru per
fecționarea vieții de 
orgtanizație, pentru e- 
ducarea tineretului în 
spirital înaltelor 
toriri ce le revin 
treaga activitate 
tică, economică 
cial-oultusrală a
cipiului. In acest sens, 
comitetul municipal a 
militat ferim pentru 
promovarea unor forme 
și metode de muncă 
eficiente, adecvate spe- 
cifioutai fiecărei orga
nizații. Biroul comitetu
lui municipal a aplicat 
cu consecvență princi
piul muncii colective, 
antrenînd alături de 
membrii săi, numeroși
răspundere în producție, în viața de or
ganizație, la conceperea șl organizarea u- 
nor inițiative și acțiuni noi, la extinderea 
și generalizarea experienței organiza
țiilor fruntașe. Pe această linie, la minele 
Petrila, Lupeni, Bărbăteni și Lorica, Ia pre
parata Petrila, U.U.M.P., F.S.H. Vulcan, 
„Viscoza" Lupeni, pe șantierele de con
strucții au fost organizate formații de lu
cru ale tineretului care aduc o contribuție 
prețioasă la realizarea și depășirea sar
cinilor de plan și angajamentelor asumate 
în întrecere. A crescut numărul tinerilor 
fruntași și evidențiați în întrecerea socia
listă. Periodic, au fost organizate zile de 
producție record, schimburi de onoare ale 
tineretului — acțiuni care au contribuit 
mai mult la creșterea rolului organizații
lor U.T.G. în cultivarea dragostei și res
pectului față de muncă, în educarea în 
spirit nou, comunist, a tinerilor.

In unități au existat preocupări sporite 
din pantea organizațiilor U.T.G,, pentru 
desfășurarea cu maximum de eficiență a 
concursurilor pe teme profesionale, a o- 
limpiadelor pe meserii — acțiuni care au 
condus, de asemenea, la creșterea nive
lului de pregătire a tinerilor, la participa

rea lor mai eficientă în procesul de pro
ducție, la promovarea noului, cultivarea 
răspunderii față de avutul obștesc.

Sub conducerea comitetului municipal 
de partid, au fost intensificate procupă- 
rile organului municipal al U.T.C. pentru 
desfășurarea unei activități susținute și pe 
linia pregătirii practice a elevilor și stu
denților, prin asigurarea condițiilor nece
sare efectuării practicii în producție, în 
atelierele școală amenajate cu sprijinul 
unităților economice. De asemenea, a cres
cut preocuparea organului municipal al 
U.T.C. pentru promovarea unor acțiuni 

vii, sub forma dialogu
lui între elevi și mun
citori fruntași, cu o 
bogată experiență de 
muncă și viață, fapt 
oare a contribuit ne
mijlocit la 
cunoașterii 
muncitorești ale Văii 
Jiului, Ia cultivarea tră
săturilor proprii 
conducătoare a 
tații noastre.

Toate acestea, 
alte realizări ale 
irizației municipale de 
tineret — în domeniul 
acțiunilor patriotice, a 
celor cultural-artistice, 
de educație ateist-știin- 
țifică a tinerilor, con
duc fa aprecierea unei 
bune și fructuoase 
activități a organelor 
și organizațiilor U.T.C. 
din municipiu. Dar, 

exjștă încă, rezerve pentru îmbunătățirea 
și pe mai departe a acestei activități. In 
fața noului organ ales, a tuturor tinerilor 
stau sarcini multiple, complexe, pentru 
mobilizarea mai largă a organizațiilor 
U.T.C. la realizarea și depășirea sarcini
lor de plan, la intensificarea muncii de 
educație a tinerilor în spiritul normelor 
comuniste de muncă și de viață. Comite
tul municipal al organizației U.T.C. va 
trebui să-și îmbunătățească munca de 
creștere și educare a cadrelor, de formare 
a unor tineri pasionați care să aplice cu 
consecvență principiile clarvăzătoare, lu
minoase, ale politicii partidului. In acest 
sens, sînt necesare noi și permanente ac
țiuni pentru intensificarea preocupărilor 
fiecărui utecist, a fiecărui tînăr pe linia 
perfecționării sale multilaterale, astfel ca, 
printr-o bună și temeinică pregătire poli
tică, profesională, prin dăruire și pasiune 
în tot ceea ce întreprind, să devină mem
brii activi ai societății noastre, să con
tribuie plenar la înfăptuirea operei de în
florire a patriei, să răspundă, pe această 
oale, grijii permanente ou oare sînt încon
jurați, condițiile minunate de muincă, în
vățătură șl viață pe care le. oferă socie
tatea noastră socialistă.

adîncirea 
tradițiilor

clasei 
socie-

ca și 
orga-

>

i ț
CONSTANȚA ASCUNSEANU

însoțit de o maturitate vădită 
de acea maturitate care 
ne inspiră nouă, martorilor o- 
culari, sentimentul plăcut des
pre bunul de preț pe care-1 
cîștigăm cu fiecare tînăr ce 
urcă la tribună, bun înregis
trat ca o efigie de valoare în 
tezaurul vieții noastre politice. 
Dăm glas acestor sentimente 
plăcute, încercînd, prin puți
nătatea unor cuvinte, să le 
inspirăm, la rîndul nostru, ce
lor care nu s-au aflat în sală, 
celor care nu au fost martorii 
dezbaterilor.

Sala a fost aceea a Casei de 
cultură din Petroșani. Dezba
terile au fost ale reprezen

activități politico-educative eficiente 
in pregătirea tineretului 
pentru muncă și viață

acest lucru, pentru organiza
rea unor acțiuni inai eficien
te pe linia educării tinerilor, 
a cultivării răspunderii lor fa
ță de muncă, față de societa
te.

Cele sintetizate de noi din 
cuvîntul reprezentantului ora
șului Lupeni au străbătut ca 
un fir roșu dezbaterile confe
rinței. Acestei idei, i s-au a- 
dăugat apoi numeroase refe
riri la alte stări de lucruri.

brigadă loan Mondoca, locții
tor al secretarului comitetului 
U.T.C. de la mina Lupeni. O 
a doua problemă, a fost cea 
ridicată de tînăra profesoară 
Elza Gydrgy, de la Liceul in
dustrial minier din Petroșani, 
legată de sprijinul mai sub-

lismului manifestat cîte o da
tă de unele organe conducă
toare ale U.T.C.

— In mod paradoxal, a spus

PETRU 1ORGA

ELZA GYORGY

ILIE ROTUNJEANU

ților in producție a vorbit 
Iile Rotunjcanu, președintele 
Asociației studențești din ca
drul Institutului de mine Pe
troșani :

— S-au făcut numeroși pași 
inainte pentru această inte
grare. Dar, pe lingă preocupă
rile conducerii institutului si 
ale unităților economice, re
vine ca o datorie a organiza
țiilor U.T.C. din producție să-i 
atragă pe studenți la viața 
de organizație. Este un bun 
prilej pentru ei de a cunoaș
te preocupările uteclștilor cu 
care vor lucra după un timp, 
ca ingineri.

MIHAI CEUCA

— Conduc o brigadă de ti
neret, a spus minerul Mihai 
Ceucă de la mina Uricani, in 
fața căreia stă o sarcină deo
sebit de însemnată : deschide
rea unui abataj frontal, de 
mare productivitate. Ca să ne 
achităm de această sarcină, va

tanților organizației revoluțio
nare de tineret din municipiul 
nostru, dezbateri care au po
larizat, ca întotdeauna, aten
ția generală prin problematica 
lor, prin locul pe care-1 ocu
pă tineretul în întreaga noas
tră viață socială, și, adăugăm 
acum, a doua zi, cînd ne este 
încă proaspăt ecoul lor, prin 
maturitatea de care aminteam 
mai sus, dovedită în numeroa
se prilejuri anterioare. In spi
rit critic și autocritic, cu mul
tă răspundere față de cuvîntul 
rostit în plenul unei conferin
țe, tinerii care au urcat la tri
bună, muncitori sau intelectu
ali, elevi sau studenți, băieți 
sau fete, cu toții, într-un con
sens unanim, după înșiruirea 
preocupărilor ce le au, la lo
curile lor de muncă sau de 
învățătură, s-au oprit pentru o 
clipă găsind cuvintele potrivi
te, unele străbătute de o scu
zată stîngăcie, prin care să-și 
exprime hotărîrca de a face 
mai mult, de a munci mai bi
ne, de a-și încununa activita
tea cu mai multă eficiență.

— Pentru multe din nea
junsurile întîmpinate de uni
tățile economice, a arătat în 
cuvîntul său, tînărul Valeriu 
Coandrăș, prim-secretar al co
mitetului orășenesc Lupeni al 
U.T.C., purtăm și noi, uteciștii. 
răspunderea. Trebuie să facem 
mai mult, sîntem conștienți de

IOAN MONDOCA

stanțial ce trebuie acordat ab
solvenților liceului pentru re
partizarea lor în producție, și, 
în continuare, pentru integra
rea lor în viața și ritmul de 
muncă al formațiilor de lucru. 
Intr-o altă ordine de idei, vor
bitoarea s-a referit la necesi
tatea de a se urgenta lucrări
le de construcții la noul liceu 
industrial. Cît privește acțiu
nile de muncă patriotică ale 
tineretului, a cerut să se do
vedească mai multă chibzu
ință în stabilirea obiectivelor 
care să fie realizate de tineri.

— Uteciștii muncesc cu mai 
multă dragoste atunci cînd

în cuvîntul său tînărul Petru 
Iorga, lăcătuș la mina Aninoa- 
sa, tocmai unii secretari ai 
organizațiilor U.T.C. nu au 
timp să participe la propriile 
acțiuni.

— Se întimplă de multe ori, 
a arătat apoi inginerul Nicolae 
I.obonț, membru al comitetului 
U.T.C. de la U.U.M.P., că ac
tiviștii de la centru vin și ne 
solicită în pripă informări, si
tuații, pe care trebuie să le 
facem, și noi, în aceeași pri
pă. In primul rînd, „îndruma
rea" activiștilor să nu se re
zume la atît. Iar în al doilea 
rînd, înțelegem utilitatea situa

VALERIU

Participanțli la conferință au urmărit cu 
viu interes dezbaterile, i-au ascultat cu a- 
tenție pe tinerii care au urcat la tribună de 
unde au dat glas holăririi organizațiilor pe 
care le reprezintă, de a contribui plenar 
la înfăptuirea exemplară a sarcinilor și 
îndatoririlor ce le revin în îndeplinirea 
programului partidului, de dezvoltare ac
celerată a țării, de educație comunistă
a tineretului.

In pauza conferinței, un grup de tineri 
— între care îi recunoaștem pe Lauren- 
țiu Popa și Iulian Popa, mineri la E. M. 
1 ivezeni, Cristina Cioată și Emilia Murii, 
eleve la Liceul din Petroșani. Ioana Popa, 
muncitoare la întreprinderea de morărit 
și panificație, Marioara Biaga. operatoare 
la Oficiul P.T.T.R. Petroșani — discută a- 
prins pe marginea lucrărilor prezentate

trebui ca noi, tinerii, să re
zolvăm problema permanenti
zării cadrelor, să-i ajutăm pe 
noii angajați să se integreze 
în viața brigăzii.

Alți vorbitori, descoperind 
în fața conferinței preocupări 
cărora le consacră multe ore 
din timpul lor liber, au adus 
în discuție probleme majore 
ale vieții economice a munici
piului, analizate prin prisma 
îndatoririlor ce le au organi
zațiile U.T.C. pentru soluțio
narea lor. Una din aceste pro
bleme o constituie introduce
rea mecanizării, și, legat de 
ea, asigurarea locurilor de 
muncă cu cadre calificate din 
rîndul tineretului, problemă 
la care s-au referit inginerul 
Gheorghe Biro, secretarul co
mitetului U.T.C. de la prepara- 
ția Petrila, și minerul șef de

N1CO1.AE LOBONȚ

EMILIA KOPANDI

țiilor ce se cer întocmite, 
dar nu înțelegem să le facem 
Ia repezeală, caz în care sînt 
pasibile de a nu mai reflecta 
realitatea.

Despre preocupările pentru 
mai buna integrare a studen-

Desigur, nu am 
ceste rînduri, să 
cît o mica parte din 
le conferinței municipale a 
organizației U.T.C. La cele re
latate mai sus, ca sinteză a u- 
nor referiri critice, se adaugă 
cele spuse și de alți vorbitori, 
între care tînăra Constanța 
Ascunseanu, de la „Viscoza" 
Lupeni, lăcătușul Ilie Boghia- 
nu, de la mina Vulcan, eleva 
Emilia Kopandi, de la Liceul 
din Vulcan, care au dovedit 
aceeași responsabilitate spori
tă, aceeași hotărîre de a-și in
tensifica eforturile pentru în
deplinirea sarcinilor cei Ie au 
ca uteciști. Această hotărîre 
a însemnat, în esență, cuvîn
tul de ordine al dezbaterilor, 
orientate mai mult decit în 
alte prilejuri asupra probleme
lor majore pe care viața le 
ridică în fata organizațiilor 
U.T.C.

Exprimată pe suportul sănă
tos al unei analize riguroase, 
autocritice, 
lor de a-și înzeci 
pentru perfecționarea vieții de 
organizație, a acțiunilor edu
cative, inspiră certitudinea 
obținerii de noi succese în vi
itor.

în a- 
de-

hotărîrea uteciști-
eforturile

văd cu ochii, rodul eforturi
lor lor. Dar, uneori acest rod 
nu mai este obținut, iar a- 
tunci scade interesul de a 
participa la noi acțiuni. Un 
exemplu ? Lacul de agrement 
și ștrandul din localitate, șan
tiere pe care s-au prestat 
sute, mii de ore de muncă pa- 
trioiică, fără să fie încununate 
de vreun rezultat. Desigur, nu 
e vina tinerilor, e vina celor 
care nu au chibzuit suficient 
cînd au propus asemenea lu
crări.

Au fost, de asemenea, tre
cute prin filtrul unei analize 
riguroase, aspecte ale forma-

I. MUSTAȚĂ

Conferința organizației municipale a U.T.C. s-a bucurat, 
și de această dată, de prezența și participarea activă la lu
crările ei, a celor care îndrumă cu competență și grijă pă
rintească activitatea tinerilor, care se preocupă îndeaproape 
de supravegherea și desfășurarea complexului proces de 
formare și educație a tineretului.

De la tribuna conferinței, cuvinte calde le-au fost adre
sate tinerilor de tovarășii GHEORGHE GIUCI.EA, director 
tehnic al Centralei cărbunelui Petroșani și ANTON ȘCOLNIC, 
pensionar, membru de partid din ilegalitate, invitați 
nerilor, care le-au adresat îndemnuri pentru continua 
nătățire și perfecționare a activității organizației lor 
luționare.

Urmărit cu un interes deosebit și ovaționat cu 
căldură, tovarășul DAVID LAZAR, secretar al 
tetului județean de partid, a făcut prețioase recoman
dări organizației municipale, întregului tineret al Văii Jiului, 
de a-și consacra mai mult, energiile creatoare, capacitatea 
de gîndire. întreaga forță de muncă pentru înfăptuirea exem
plară a obiectivelor actualei etape de dezvoltare accelerată 
a țării, asigurind totodată de sprijinul permanent pe care 
organul județean de partid îl va acorda tinerelului din mu
nicipiul nostru. Exprimîndu-și convingerea că viitorul va 
aduce cu siguranță, noi succese în bilanțul tineretului Văii 
Jiului, vorbitorul le-a adresat tuturor, calde urări de 
mult spor în activitatea ce o vor desfășura.

In numele comitetului municipal de partid, 
CLEMENT NEGRUȚ, prim-secretar al comitetului, 
activitatea depusă de uteciști. în ultimii doi ani. 
rodnică, a sintetizat cu claritate jaloanele activității 
a organului nou ales, a tuturor organelor și organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderi, instituții, școli recomandind, de 
asemenea, uteciștilor să imprime muncii lor un conținui 
bogat, să se preocupe mai mult de educația partinică, mar
xist-leninistă a tineretului in spiritul normelor eticii co
muniste. O eficiență sporită a muncii organizației municipale, 
a arătat vorbitorul, poate fi obținută prin activizarea fie
cărei organizații din întreprinderi sau instituții, a fiecărui 
utecist care trebuie să devină un factor activ, de influențare 
pozitivă a vieții de organizație.

De la tribuna conferinței, un cald salut din partea Co
mitetului Central al U.T.C., a fost adresat celor prezenți de 
tovarășul IOSIF WALTER, secretar al C.C. al U.T.C.. Vorbi
torul s-a referit, pe larg, la sarcinile majore ce revin fiecărui 
membru al organizației revoluționare de tineret în actuala 
etapă a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate 
dind. de asemenea, indicații prețioase care vor constitui un 
prețios îndreptar in munca organului nou ales.
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același cartier.

11,25.

Mai sînta-

Aflăm de la organele
de ordine

de

incidental ?
De lucru

este întotdeauna 1

Nu 
c’e

colț, 
aceeași 
departe

Petro- 
sufici- 

unui 
for mu-

curent,
Dănioc, 

im

obținerea de 
înlocuirea 

cu tractoare

artico-
penal

ce
ju- 
di- 
Pe-
au

al Codului 
închisoare.

★
Corlan, din 

Dîlja nr. 115,
Petro- 
pentru 

ne

ceva, 
res- 
ali-

decembric
Valentin

la E.M. Dîlja, 
cu loan Divericea- 
umblînd teleleu prin

58 din Vulcan oferă 
timenite de tablete 
de ciocolată. Șeful 
Laura

cura în mod ilicit pomi de 
iarnă.

9 Alimentara 
Dărănești —
11. Ea raio-

— Preconizăm 
economii prin 
muncii manuale

17 
Popescul 

cu 
afiș în- 

ple-

de 
sînt 

cu jucării diverse,
de

cumpărăto- 
să-și pro-

— Ce veți întreprinde 
pe linia reducerii cheltuie
lilor de producție în scopul 
obținerii unei eficiența, 
sporite ?

3—4 sor- 
și cutii 

unității, 
Emil ne lămurește :

Deocamdată lipsesc, 
sînt aici în depozit cutii 
ciocolată.

Nu departe însă, la

comercial
11,45. La „Con-

cu afluența cumpărătorilor

și mai ceva...

unele goluri..

Premisele unei activități>

ncficiind de perioade cînd mun
citorii sînt plecați și desfășu
răm o acțiune susținută pen
tru recrutarea forței de mun
că necesare pe anul 1973. In 
acest scop avem trimiși dele
gați în toate județele în care 
am contractat forță de muncă.

Tot printre rezervele noas
tre interne, pentru valorifica
rea cărora stăruim sînt: în
tărirea disciplinei, reducerea 
absentelor nemotivate, utiliza
rea din plin a mecanismelor 
și agregatelor din depozitele 
finale prin introducerea schim
burilor doi și trei, calificarea 
și ridicarea calificării cadre
lor, mai ales a maiștrilor, în 
scopul îmbunătățirii asisten
tei tehnice.

la apropiatul materialului, vom 
persevera pentfu reducerea 
consumurilor specifice la toa
te genurile de materiale, in
clusiv la instalațiile care con
sumă cherestea.

Colectivul nostru și-a pro
pus oa în anul viitor să de
pășească cu cîte 200 000 lei 
planul producției globale și 
de marfă, să realizeze peste 
plan, printre altele, cîte 200 
mc cherestea rășinoase, și che
restea de fag, 300 mc lobde 
industriale și 
la producția 
La indicatorii 
ciari n-avem

23 000 lei valută 
pentru export, 

econoraico-finan- 
încă cifrele de 

plan, dar sperăm Ia o redu
cere substanțială a tuturor 
cheltuielilor.

In general, colectivul nos
tru este hotărît să obțină în 
1973 rezultate mult supe
rioare anului care trece, să 

din plin rezervele 
dispune, conștient 
aceasta depinde de 
sale eforturi, de dă-

fructifice 
de care 
fiind oa 
propriile 
ruirea tuturor în marea în
trecere pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de ter
men.

In 6 
numiții 
angajat 
preună 
nu, tot 
Petroșani, au acostat la un 
moment dat (în jurul orei 
24) pe tînăra Aurelia Nagy 
din orașul Lupeni, aflată 
prin Petroșani, împreună cu 
tatăl său. Identificați de or
ganele de ordine, cei doi 
„plimbăreți" cu apucături 
huliganice au fost sancțio
nați în conformitate cu pre
vederile 
153/1970

Decretului nr. 
cu 300 lei amend-ă.

★
infracțiunea de 

avutul obștesc — 
metri

Pentru 
furt din 
sustragerea a 2,656 
cubi lemn de foc din parti
da nr. 165 Paring —, Pili- 
mon Citirea din Petrila - 
Jieț nr. 155, pensionar, a 
fost judecat și condamnat 
în baza prevederilor 
Iul ui 359 
la 6 luni

Traian
șani 1 
doborîrea a 7 brazi de 
.Valea Galbena în intenția 
de a comercializa vîrfunle 
acestora a fost judecat șl 
amendat cu suma de 800 lei 
plus 1 037 lei despăgubire 
plătită Ocolului silvic lJc 
troșani. Sîntem siguri ca 
T. C. nu va mai repeta ’igu- 
ra... Facem public- 
ca un avertisment 
toti aceia care, 
nutresc gîndul de

cazul lui 
pentru 

eventual, 
a-și pro-

★
Atrăgînd atenția ospătarei 

Dorica Scorei de la „Crama 
Odobești" — Petroșani a- 
supra modului nemulțumi- 
tor de deservire pe care-1 
practica, consumatorul Tra
ian Munteanu a riscat „u o 
ripostă deosebit de violentă 
din partea acesteia concre
tizată în lovituri cu piciorul 
și un torent de cuvinte ne
cuviincioase. Atitudinea os
pătarei D. S. a produs o im
presie cît se poate de ne
plăcută în rîndul consuma
torilor prezenți în număr 
destul de mare în seara zi
lei de 1 decembrie curent, 
orele 19, în „Crama Odo- 
beștj". Pornind de la atitu
dinea ospătarei D. S. față de 
consumatorul T. M„ respon
sabilii de la T.A.P.L. 
șani au acum motive 
ente pentru afișarea 
anunț în următoarea 
lare : „Vizitați „Crama Odo
bești" unde puteti servi, cu

• încredere, specialitatea ca
sei.,., bătaie!“. E permisă și 
mai multă imaginație, cu 
condiția ca sensul să rămî- 
nă același. Spuneam „respon
sabilii de la T.A.P.L." pen
tru că ospătară, ca urmare 
a sancțiunii ce i-a fost apli
cată de,.organele de ordine 
în lumina prevederilor art. 
2, litera a, din decretul nr. 
153/1970, constînd într-o a- 
mendă .de 500 lei, cel puțin 
pentru 
oferă,

1—21 decembrie, 
rii, care au dorit 
cure obiectele căutate la ra
ionul jucării au plecat acasă 
nemulțumiți.

— O lungă perioadă n-am 
avut cu ce servi clienții, pă
rinții care veneau să cumpe
re jucării copiilor — ni s-a 
destăinuit intrigată Alexan
dra Florescu, responsabila li
brăriei. Ne-au lipsit din raf
turi păpușile, jucăriile din 
lemn, jucăriile mecanice, glo
burile, artificiile, și alte o- 
biecte de podoabă pentru 
pomul de iarnă — ca să dau 
doar cîteva exemple. Pur și 
simplu I.C.R.M. si Centrul de 
librării Deva și-au permis 
cu noi o joacă de-a aprovi
zionarea ou... jucării.

In 12 zile am reînnoit co
mandă după comandă. iar 
din peste 100 de sortimente 
de marfă specifică raionului 
de jucării am primit cîte 7—8 
sortimente. In data de 20 au 
făcut-o de pomină, cei care 
ne aprovizionează, la coman
da nr. 28686 am primit trei 
păpuși „Liliana" de 187 lei 
bucata din care una era de
fectă (și culmea că aceste trei 
păpuși au fost aduse la Uri- 
cani cu... un autocamion de 
7 tone?!)

Am întrerupt interlocutoa
rea din relatare cu o observa
ție l

_  Bine, dar azi vedem o 
mulțime dc jucării în rafturi, 
multe încă, nescoa.se din am
balajul cu care au fost trans
portate...

— De abia aseară (21 decem
brie — n.n.) am fost aprovi
zionați mai serios. Dar am 
pierdut cumpărătorii. Și chiar 
și acum, că ne-a venit marfă, 
nu putem oferi cumpărători
lor tot ce ne cer...

uni
tatea vecină, nr. 44. există un 
bogat sortiment de dulciuri 
primit de la același depozit... 

Și alt contrast vulcă- 
nean... Unitatea O.C.L. indus
trial nr. 42 oferă celor miei 
doar cîteva păpuși, cîini din 
plastic și macarale. Nemulțu
mirea părinților nu poate fi 
trecută cu vederea :

— Pur și simplu n-ai 
alege. Ar trebui să existe 
carii variate, la prețuri 
ferite (Rodica Tecău din 
troșani). Aceeași opinie
avut-o și alți cumpărători cu 
care am stat de vorbă.

Șefa unității Rozalia Cio
chină încearcă să se justifice :

— Am făcut comanda, pînă 
acum am avut, dar luna 
ceasta stăm mai prost...

La magazinul nr. 31. 
același profil, rafturile 
încărcate 
recent primite, începînd 
la cele mai frumoase păpuși 
și pînă la cele mai mărunte 
jocuri pentru copii.

Deci în același oraș uni
tatea nr. 43 nu are jucării. în 
timp ce 31. da. Iată un con
trast izbitor.

Desigur și' galanteriile o- 
feră obiecte care sînt solici
tate în acest sezon al cadou
rilor. Dar, în timpul progra
mului magazinului nr. 
(șef unitate Maria 
întîmpină cumpărătorii 
lacătul pe ușă: un 
cearcă... o scuză. „Sînt 
cată la Petroșani". (?!)

Un strigăt de la spital1

Avem nevoie
de APA!

De la Spitalul unificat di» 
Petroșani am primit un sem
nai ; avem nevoie de APA I 
După cum ne sesizează — 
cu vădită indignare și nedu
merire — mai multi bolnavi 
internați, de la o vreme în 
orele de după-amiază și 
noapte conductele „seacă" și 
apa nu ajunge pînă la eta
jele superioare. Este lesne 
de închipuit în ce stare de 
igienă se poate afla un spi
tal cu instalațiile sanitare 
scoase din uz în fiecare zi 
12 ore din 24! Dar, apa în
tr-o asemenea instituție este 
necesară în multiple alte ca
zuri — inclusiv în pregăti
rea intervențiilor medicale — 
pe care nu este cazul să le 
relevăm în aceste scurte rin- 
duri. Problema se pune : cei 
răspunzători de alimentarea 
cu apă a orașului Petroșani 
— respectiv întreprinderea 
de gospodărie comunală, 
subordonată Consiliului popu
lar municipal — sînt în- 
tr-atît de absorbiți de alte 
probleme îneît își permit să 
ignoreze în mod voit alimen
tarea cu apă a spitalului, un
de își caută tămăduirea a- 
tîtea sute de oameni ai mun
cii ? Pretutindeni apa este 
necesară, dar, cu atît mai 
mult, este indispensabilă în- 
tr-o instituție spitalicească. 
După cîte cunoaștem, pro
blema întreruperii apei la 
spitalul din localitate nu este 
nouă pentru mai marii cu 
rosturile gospodărești ale o- 
rașului. Conducerea spitalu
lui, într-o discuție avută 
ieri, recunoscînd situația dc 
fapt, a relevat că în mai 
multe rinduri a sesizat con
ducerea I.G.C. și alte toruri 
despre întreruperile frecven
te de apă la spital dar... fără 
rezultat. Să sperăm că mă
car de data aceasta apa va 
reuși să se ridice pînă la e- 
tajele superioare ale spita
lului. Bolnavii și personalul 
medico-sanitar s-au plictisit 
privind cu jind la rezervoa
rele cu apă aflate doar la 
mai puțin de cîteva sute dc 
metri pe înălțimea din apro
piere, fără a putea înțelege 
ce căi întortocheate trebuie 
să parcurgă apa prin compli
cata rețea a neglijenței pînă 
să răzbată printr-o conductă 
și pînă la spital.

Semnalul sosit de la spita
lul din Petroșani este întru- 
totul îndreptățit. Spitalul are 
nevoie de apă. Această ce
rință e rezolvabilă. Să fie 
deci rezolvată. Fără tărăgă
nezi I

o perioadă nu mai 
sperăm, „garanții" 

pentru o asemenea reclamă.

...Ieri, în magazinele Lupe- 
ora 

înregistra 
ore 

pe alocuri, in 
desfac produ- 

necesare traiu- 
vînzătoarele nu

— Iar a pus lacătul pe ușă 
gestionara Monica Munteanu.

— O fi după marfă, că așa 
are ea obiceiul să se justifice 
cînd nu respectă orarul de 
funcționare al chioșcului.

...Ora 11,15. Unitatea nr.
130 de pîine — lactate din 
cadrul complexului comercial 
Aeroport e cu lacătul pe ușă. 
Un aviz informează cumpă
rătorii că magazinul e în
chis pentru... inventar și că 
se pot aproviziona cu pîine și 

lactate de la unita- 
10 din

produse 
tea nr. 
O fi |

...Ora 
să constatăm 
nr. 10 este închisă pînă 
ora 17, conform orarului 
funcționare al unității... 
pînă atunci cetățenii din 
tierul Aeroport sînt nevoiți 
•să bată drumul pînă în car
tierul Carpați sau în centrul 
orașului Petroșani pentru a 
se aproviziona cu pîine.

...Ora 11,40. La raionul 
dulciuri din cadrul magazinu- 
nului de autoservire nr. 12 
din același cartier, afluență 
mare de cumpărători. Vînză- 
toarea Ileana Stelesou face 
față cu greu solicitărilor. 
Și asta în timp ce colega ei 
Stela Moise de la raionul a- 
lăturait stă pe scaun și priveș
te pe geam la trecătorii 
afară...

Și asta-i organizare 1

Avem surpriza 
că și unitatea 

la 
de
Și 

car

A

încetineală

prompt : „Le-am dat din ce
le oprite pentru mine" (sic) ! 
Oare chiar așa din „bunătate 
sufletească" o fi făcut-o ?!

...Magazinul de jucării de 
pe artera principală a orașu
lui. Ora 12. înăuntru peste 
40 de cumpărători și o sin 
gură (!) vînzătoare care nu 
mai prididea eu satisfacerea 
numeroaselor solicitări. Ru
moare, animozități, dezamă
giri. „Ceea ce caut de mult 
timp — jocuri mecanice, cons
trucții metalice — nu găsesc 
iar unele dintre cele exis
tente au defecțiuni în func
ționare" (Simona Tudoran, 
Petroșani). ..Predomină jucă
riile pentru fetițe. Pentru bă
ieți sînt prea puține sorti
mente care să fie atrăgătoare. 
Ce-și dorea băiețelul meu ? — 
un Diesel, o tanchetă mecani
că. Păcat că sînt defecte". 
(Al. Gheorghiu, Petroșani).

Privind cu atenție, micile viețuitoare din acvariu.
Fotot Gh. OLTEANU

Complexul 
Petrila. Ora 
fecții" doar patru clienți pri
vesc, încearcă... După 
„Țesâiturile" — cu 
atmosferă, iar mai 
librăria care se încadrează 
în tonusul celorlalte. Pe latura 
cealaltă, „Pîine" și „Legume- 
fructe" — ultima cu o mul
țime de brăduleți în față, 
lasă o impresie plăcută prin 
expunerea eu gust a felurite
lor produse în vitrine și in
terior (cumpărători nu mai 
sînt — se apropie ora închi
derii — iar vîiizătoarele a- 
firmă că pot satisface cere
rea populației în întregime).

La autoservirea nr. 42, sur
priză : la raionul dulciuri vse 
află un rînd. Vînzătoarea — 
nu e.

— Pentru ce așteptați ?
— Au venit portocale, toc

mai se descarcă !
In spatele magazinului, 

înitr-adevăr se descarcă por
tocale.

— Intîmpinăm dificultăți 
doar cu laptele. Ieri (21 de
cembrie — n.r.) ne-a fost a- 
dus la ora 13,30. Cumpără
torii cred că noi sîntem vino- 
vați, doar Fabrica de produ
se lactate știe adevărul, dar 
nu-1 spune. (Petru Sat mari, 
responsabil).

Comentariile ar fi de pri
sos.

Unitatea nr. 
din cartierul 
Petroșani. Ora 
nul de produse agro-alimen
tare o duzină de cetățeni își 
așteptau rîndul ea să fie ser
viți. Majoritatea solicitau di
ferite cantități de făină al
bă, ouă, untdelemn ele. Res
ponsabila acestui magazin, 
M. Angliei, servea cu o înce
tineală exasperantă însoțin- 
du-și gesturile cu comenta
rii inutile, repezindu-i chiar 
pe câțiva solicilanți care în
cercau să emită vreo obiecție 
oarecare asupra felului în 
care au fost serviți. „Porto
calie ? Nu, nu mai avem !“ 
Dar peste cîteva minute de 
sub tejghea și-au făcut apa
riția de două ori cîte două 
portocale la solicitările unor 
clienți, probabil, „de-ai casei". 
Argumentația — la justificate- 

murmure iscate — a venit

Aninoasa, ora 12 fără 
Tovarășul loan Burlec, 
ponsabi iul m aga z i nulu i 
mentar nr. 39 din centrul 
comunei, în halat alb, conti
nuă... aranjarea mărfurilor. 
Discutăm.

— Avem de toate. Zahăr, 
ulei, făină albă, mălai, bău
turi, ciocolată etc.

— Dintre produsele, ca să 
zicem așa căutate mai mult 
în aceste zile, vă lipsește 
ceva ?

— Da, bomboanele de pom, 
biscuiții figurine, alte sorti
mente de biscuiți mai ieftini, 
boiaua de ardei...

...Unitatea C.L.F, nr. 37. 
Prima impresie: abundență 
de produse specifice profilu
lui magazinului și... Fru-cola, 
poate pe deasupra profilului. 
Cumpărătoarele care s-au pe
rindat prin magazin în puți
nele minute cît a durat vizita 
noastră s-au interesat însă, 
adică ar fi dorit să cumpere 
și... brazi și varză murată. 
Gestionarul recunoaște că fl
ees te produse sînt mult so
licitate și că a avut dar... n-a 
putut satisface solicitările ce 
i-au fost adresate momentan.

Deci, alături de realitatea 
incontestabilă, evidentă pen
tru oricine, a abundenței de 
produse, cîteva articole. „de 
sezon", momentan lipsă la 
apel la Aninoasa. Intrucît 
după cum am aflat ulterior 
toate aceste articole se găsesc 
în depozite în cantități peste 
suficiente, să considerăm lip
sa lor la Aninoasa inciden
tală, ușor de remediat.

niului, răstimpul dintre 
11,30 și 12,30 nu 
animația obișnuită unei 
de vîrf. Doar 
unitățile care 
se alimentare 
lui cotidian, 
stăteau... pe gînduri. In rest...

„La Carmen" (încălțăminte) 
— liniște. Mărfuri există su
ficiente. Clienți nu. Iar vîn- 
zătoarele se uitau cu duioșie 
la sumedenia de ambalaje, 
răspîndite într-o dezordine 
dezarmantă peste tot și aștep
tau parcă pe cineva să le 
ridice. Nu am „îndrăznit- să 
le ajutăm. N-aveam timp...

La autoservirea „Unic" (u- 
nitatea nr. 61) — animație
doar la raioanele de dulciuri 
și pîine. Vînzătourele de aici 
abia făceau față solicitări
lor. în timp ce alături, din
colo de „îngrăditura" 
servirii, cel puțin... 
„supraveghetoare" (nici 
client eu coșul de plastic nu 
se înivîrtea pe acolo I) șoșo- 
teau imperturbabile. Perfectă 
similitudine de comportare — 
la „Trei pitici". Vânzătoare
le de la raioanele de „trico
taje lînă" și „confecții fete
au de lucru intens, în timpul 
acesta celelalte două reazimă 
soba și privesc puținii trecă
tori ai străzii. La unitatea nr. 
54 „încălțăminte" 
„Am primit marfă"... 
ne-i cînd 
Așa-i ? Dar cîte 
face 
mers 
nului

INDUSTRIALE
Angajează urgent

— Șef magazin televizoare la unitatea 
nr. 48 din Petroșani.

MICA PUBLICITATE

Cu lacătul pe ușă I
Contraste

de serviciu.

vom mai reveni.

aulo- 
patru 

un

Bibol Lazăr 
declar nulă. 
Dănașel Ni-

Intervenție
operativă
(Urmare din pag. 1)

’.v.'ZJSX.

8

bur in turbina, căci ar dete
riora mașina... Operatorii 
principali Nicolae Timofi și 
Mihai Voichide — piept in 
piept cu focul. Manevre exe 
cutate cu maximă iuțeală. 
Deconectare' Agregatul se. 
află în afară de pericol! In
cendiul localizat e stins com
plet. Un sfert de oră de lup
tă intensă se scursese, în ca
re abnegația, puterea de sa
crificiu a oamenilor termocen
tralei se dovediseră din plin...

Surîsul comunistului loan 
Avram mă învăluie. Și el a 
fost atunci, acolo, la -datorie.

n-avem 
nu 

atunci pentru 
al treburilor

1

închis : 
Ce bi- 
clienți ! 

se pot 
bunul 

magazi-

lui
e ciocolată ce

pachetele se
«nitatea nr. ne

Ora 10,55. In fața chioșcu- 
nr. 93 (cartier' Aeroport) 

aparține de O.C.L. produ- 
industriale cîteva gospodi- 
disoută aprins :

Ca in oricare zi din preajma sărbătorilor de iarnă, in raidul 
nostru am putut constata că și ieri rețeaua comercială a Văii 
Jiului a fost intens solicitată. îmbucurător este faptul că, pre
tutindeni din magazinele vizitate, am notat buna aprovizionare 
cu produse agro-alimentare și industriale intr-o gamă largă 
de sortimente, dovadă a grijii organelor locale față de cerin
țele populației.

Am întilnit, pe alocuri și discrepanțe : goluri in aprovizio
nare cu unele produse din partea depozitelor aparținind in- 
trepinderilor comerciale cu ridicata. Exemplul neajunsurilor în- 
tilnite in aprovizionarea cu sortimente de diferite jucării - este 
edificator în acest sens. Am întilnit, de asemenea, unele defi
ciențe în organizarea servirii, în asigurarea tuturor condițiilor 
ca în toate magazinele desfacerea mărfurilor să decurgă cu 
rapiditatea cerută in această perioadă de vîrf, ca nemulțumi
rile de orice natură din partea cetățenilor să fie preintimpinate.

Fără a avea pretenția că am realizat o analiză minuțioasă 
asupra activității comerciale din municipiu, putem desprinde 
totuși, din fugara noastră investigație, făcută ieri, concluzia că 
mai sînt lucruri de pus la punct în perfecționarea relațiilor 
dintre depozite și unitățile de desfacere, in onorarea promptă 
a comenzilor magazinelor pe de o parte, iar pe de altă parte 
mai trebuie perseverat pentru îmbunătățirea servirii prompte, 
cu solicitudine a cumpărătorilor.

Sînt lucruri asupra cărora

Condițiile de angajare și salarizare sînt 
cele prezentate de H.C.M. 914/1968 și Legea 
nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zil
nic, între orele 7-15, de la biroul personal al 
întreprinderii din Petroșani, str. Republicii, 
nr. 90, telefon 1804.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Stoica 
loan, eliberata de preparația cărbunelui Petrila. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Stoica Alexă, 
eliberată de preparația cărbunelui Petrila. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele 
eliberată de preparația cărbunelui Petrila. O

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele 
colae, eliberată de E. M. Petrila. O declar nulă.

PIERDUT portinoneu cuprinzind legitimație 
de cărbune și chei. Găsitorului recompensă. Adresați: 

Dlăjan Alexandru, sir. Simion Hărnuțiu, nr. 6 Aninoasa.
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războiului în Vietnam

de 
grup 
mu
s-a 

suc-

Vii proteste împotriva escaladării

In ca- 
consa- 

Republi-

BELGRAD 22. — Cores
pondentul Agerpres, George

(Agerpres). A- 
Nouă a dat pu- 
declarație de 

ava-

aniversării

Cuvîntarea rostită de tovarășul

(Urmare din pag. 1)

a maselor
principală de gaze

Baku, au început să cin-

de cutii de conserve.

româno-

pag. U(Urmare din

Ca-

Co-

unitatea 
mișcării

Conductele de gaze ale 
sistemului unic de trans-

22 (Agerpres). — 
instalează in Eua-O-

fes- 
re- 
Ar-

Vietnam a 
o declarație 
că, de la 18 
guvernul a-

nositru
po

multi- 
Sovie-
Parti-
Parti-

de edifica- 
socialismu-

a marelui lor stat 
cu sîrg — acesta

(Aplauze). întărim, 
solidaritatea 

relațiile cu țările

mai mențin 
și încordare, 

necesar ca 
iubitoare de 

unita-

a în-
social-politi-

A. 
al 

Av

succes a

totodată, în

staltelor inte- 
este hotărî- 
activ atît la 
la desfășura- 
convinsă că

sub zero. Nici 
fost ocolită de 
Poleiul și cea- 
aparițla vineri

obținut în 
serie de re- 
în direcția

'ț ■

D. Rasulov, prim-se
al G.G. al P.G. din

Iarna în Europa

1 ■

Nicolae Ceaușescu la Adunarea festivă de la
Moscova consacrată semicentenarului U.R.S.S
față de 1947. Au cunoscut o 
puternică înflorire știința, 
arta și cultura, au fost obți
nute succese de seamă în ri
dicarea nivelului de trai al 
poporului.

întregul nostru popor înfăp
tuiește neabătut politica Parti
dului Comunist Român — for
ța conducătoare a societății 
noastre socialiste —, munceș
te cu abnegație și elan pentru 
a da viață mărețului program 
de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, 
elaborat de Conqresul al X-lea 
și de Conferința Națională 
din acest an.

Ne preocupăm, în același 
timp, de perfecționarea conti
nuă a organizării și condu
cerii societății, a tuturor sec
toarelor vieții sociale, asigu- 
rînd participarea efectivă a 
clasei muncitoare, 
larqi populare la conducerea 
economiei, a statului, 
treqii activități
ce.

Preocu-pîndu-se
rea cu
lui în țara noastră, poporul 
român participă, 
mod activ la întreaga desfă
șurare a vieții internaționale. 
Acționăm consecvent pentru 
dezvoltarea continuă a relați
ilor de prietenie și colaborare 
cu Uniunea Sovietică, cu ce
lelalte țări socialiste, pentru 
întărirea unității și coeziunii 
popoarelor care edifică noua 
orînduire. ' ‘ 
in același timp, 
și lărgim 
care au pășit de aurind pe 
balea dezvoltării independen
te, de sine stătătoare, în spi
ritul coexistenței pașnice, ex
tindem colaborarea cu toate 
statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială. La baza 
relațiilor cu toate popoarele, 
situăm în mod ferm princi
piile independentei și suve
ranității naționale, egalității 
depline în drepturi, neames
tecului în treburile interne și 
avantajului reciproc.

Ca rezultat al acțiunii for
țelor proqresului și păcii, al 
luptei popoarelor, în viața in
ternațională s-au 
ultima vreme o 
zultate pozitive

destinderii, a înțelegerii și 
colaborării între națiuni. Cu 
toate acestea, nu putem uita 
că în lume se 
focare de război 
De aceea, este 
toate popoarele 
pace să-și întărească 
tea pentru zădărnicirea politi
cii imperialiste de agresiune 
și dominație, de folosire a 
forței și amenințare cu forța, 
a politicii de dictat și ames
tec în viața statelor, pentru 
respectarea dreptului sacru al 
fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, corespunzător 
intereselor sale fundamentale.

Ne exprimăm solidaritatea 
și acordăm întregul 
sprijin internaționalist 
tonului vietnamez în lutpta 
sa dreaptă pentru apărarea 
libertății și suveranității na
ționale. Condamnăm cu fer
mitate reluarea bombardamen
telor de către Statele Unite 
împotriva Vietnamului. Spe
răm că se va ajunge cit mai 
repede la încheierea unui a- - 
cord oare să pună definitiv 
capăt războiului dus de S.U.A. 
în Vietnam, astfel ca poporul 
vietnamez, toate pop oarele 
din Indochina, să-și poată ho
tărî calea dezvoltării viitoare 
fără nici un amestec din afa
ră. Ne pronunțăm pentru re
zolvarea conflictului din O- 
rientul Apropiat pe baza re
zoluției Consiliului de Sepu- 
ritate din 22 noiembrie 1967, 
pentru soluționarea probleme
lor populației palestiniene în 
concordanță cu interesele și 
aspirațiile sale naționale.

Sîntem ou toții preocupați 
de realizarea securității pe 
continentul european. Ne 
bucură că s-a ajuns la unele 
concluzii privind pregătirea 
conferinței general-eur opens 
— și sperăm că lucrările pre
gătitoare se vor încheia cu 
succes, cit mai repede, pen
tru a se putea trece la orga
nizarea și ținerea conferinței. 
Așa cum țările socialiste au 
afirmat nu o dată, inclusiv 
la reuniunea de Ia Praga din 
ianuarie, anul acesta, confe
rința europeană ar trebui să 
ducă la stabilirea clară a prin
cipiilor noi, de egalitate și 
respect reciproc, care trebuie 
să stea la baza relațiilor din
tre toate țările, la adoptarea

unor angajamente ferme din 
partea statelor europene care 
să excludă orice folosire a 
forței sau amenințarea cu for
ța. Conferința va trebui să 
deschidă calea intensificării 
colaborării reciproc avanta
joase pe plan economic, 
nico-științific, cultural și 
alte domenii, între state. De 
asemenea, considerăm util ca 
la conferință să se ajufigă la 
crearea unui organism perma
nent al tuturor 
resale. România 
tă să contribuie 
pregătirea, cit și 
rea conferinței, 
aceasta corespunde interese
lor cauzei colaborării popoa
relor de pe continent, tutu
ror popoarelor lumii.

Partidul nostru dezvoltă 
mod consecvent relațiile 
prietenie și solidaritate 
toate partidele comuniste 
muncitorești, cu mișcările 
eliberare națională, cu < 
lalte forțe muncitorești, 
mocratice, progresiste, cu 
tregul front antiimperialist, a- 
ceasta corespunzînd cauzei 
progresului social, păcii și co
laborării între popoare.

Stimați tovarăși,
In încheiere, doresc să ex

prim încă o dată convingerea 
noastră fermă că relațiile de 
prietenie și colaborare 
laterală dintre Uniunea 
tică și România, dintre 
dul Comunist Român și 
dul Comunist al Uniunii So
vietice, dintre poporul român 
și popoarele sovietică se vor 
dezvolta și întări tot mai mult 
în viitor. Urez din toată ini
ma comuniștilor sovietici, tu
turor cetățenilor patriei dum
neavoastră, noi și cit mai mari 
victorii pe calea comunismu
lui, a prosperității și fericirii. 
(Aplauze).

Trăiască Uniunea Sovietică, 
trăiască popoarele sovietice — 
constructoare ale comunismu
lui I (Aplauze).

Trăiască și înflorească prie
tenia și colaborarea 
sovietică I (Aplauze).

Să se întărească 
țărilor socialiste, a 
comuniste și muncitorești in
ternaționale 1 (Aplauze).

Trăiască pacea și colabora
rea între popoare! (Aplauze 
puternice, îndelungate).

în 
de 
cu 
și 

de 
cele- 

de- 
i in
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Manifestări ® mesaje
Kohl Bahr

Constructorii sovietici 
cinstesc marele jubileu

ALGER 22 — Corespon
dentul Agerpres, Constantin 
Benga, transmite : 
drul manifestărilor 
erate aniversării 
cii, în capitala Algeriei s-a 
deschis, sub patronajul mi
nistrului informațiilor și 
culturii, Ahmed Taleb Ibra- 
hinii, și al Ambasadei
României la Alger, „Săptă- 
mîna culturii românești".
Cu acest prilej, a avut loc 
joi seara lin spectacol 
gală prezentat de un 
de artiști ai Teatrului 
zical din Brașov, care 
bucurat de un frumos 
ces.

Ionescu, transmite : In 
drul manifestărilor dedicate 
sărbătoririi a 25 de ani de 
la proclamarea Republicii 
in România, la Belgrad s-a 
desfășurat, în prezența 
membrilor corpului diplo
matic. a ambasadorului ro
mân in Iugoslavia. Vasile 
Șandru, a unui numeros pu
blic, o gală festivă de filme. 
Cu acest prilej, la Centrul 
cultural al capitalei iugos
lave a fost prezentată crea
ția cinematografică „Pu
terea și adevărul", după 
scenariul lui Titus Popovici, 
in regia lui Manole Mar
cus, care s-a bucurat 
succes.

BERLIN 22 (Agerpres).
Agenția T.A.S.S. relatează că 
Michael Kohl, secretar de stat 
la Consiliul de Miniștri al 
R.D.G. și Egon Bahr, minis
tru eu însărcinări speciale în 
guvernul R.F. a Germaniei 
au făcut un schimb de mesa
je cu privire la deschiderea 
pe șosele a unor puncte su
plimentare de control și tre
cere, precum și la formarea 
unei Comisii de frontieră 
compusă din reprezentanții 
ambelor state, care va efec
tua demarcarea frontierei 
dintre ele. M. Kohl a trans
mis lui E. Bahr un mesaj re
feritor la măsurile ulterioare 
pe care le va lua R.D.G. 
vederea ușurării vizitelor 
călătoriilor și la alte proble-

al P.O. din RJ5.S Moldove
nească, Todor Jivkov, prim- 
secretar al G.G. al P«C. Bul
gar, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Bulgaria, 
A. E. Voss; prim-secretar al 
G.G. al P.G? din R.S.S. Leto
nă, T. Usubaliev, prim-secre- 
tar al G.G. al P.G. din R.S.S. 
Kirqhiză, Țoi Bn Ghen, mem
bru al Comitetului Politic, 
secretar al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele 
Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Co
reene. ~~ 
cretar
R.S.S. Tadjikă, Rato Dugo- 
nici, vicepreședinte ai Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia, 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim- 
secretar al G.G. al PJP.R.M., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole, 
Ernan del Canto, ministru, 
secretar general al guver
nului Republicii Chile, 
Kocinian, prim-secretar 
G.G. al P.G. din R.S.S. 
meană, Enrico Berlinguer,

secretai general al P.G. Ita
lian, M. Sapurov, prim-secre- 
tar al G.G. al P.G. din R.S.S. 
Turkmenă, Gus Hali, secre
tar general al P. C. din 
S.U.A., Rodney Arismendi, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Uruguay, I. Kebin, prirn- 
șecrețar al C.C..al P.C. din 
R.S.S. Estonă, Gopal Swarup 
Pathak,- -vicepreședinte .al 
Republicii India, Aarne Sa
arinen, președintele P. C.

Finlandez, Dolores Ibarruri, 
președintele P.C. din Spa
nia, Pierre Gansous, secretar 
general al F.S.M., Shripat 
Amrit Dange, președintele 
Consiliului Național al P.C. 
din India, Muhammed Jaber 

Bajbouj, adjunct al secreta
ra lui general al Partidului 
Baas din Siria, Mohammed 
Abdallah Merzaban, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Arabe 
Egipt, Izzat Moustafa, mem
bru al Gonducerii regionale 
a Partidului Bass din Irak, 
membru al Consiliului Co
mandamentului Revoluției, 
ministru al sănătății

Irak, Benjedid Chaddi, mem
bru al Consiliului Revolu
ției al Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, 
Amilcar Cabrai, kecretar ge
neral al Partidului African 
al Independenței din Gui- 
neea-Bissa>u și Insulele 
putui Verde.

Barticipanții la ședința 
tivă au -fast salutați de 
prezentan.fi aj Forțelor 
mate ale U.R.S.S.

In încheiere, membrii 
miletului Central al P.C.U.S. 
și deputății Sovietului Su
prem al U.R.S.S., partici- 
panți la ședința festivă, au 
adoptat un apel către popoa
rele lumii.

Seara, Comitetul Central 
al P.C.U.S., Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. și 
guvernul sovietic au oferit 
o recepție în cinstea pârtiei-, 
panților Ia ședința festivă 
comună a C.C. al P.C.U.S., 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R., închinată împlini
rii unei jumătăți de secol 
de la întemeierea U.R.S.S.

HANOI 22 (Agerpres). — 
Guvernul R. D. 
dat publicității 
în care se arată 
decembrie 1972, 
merican a angajiait numeroase 
forțe aeriene și navale, in- 
cluzînd majoritatea bombar
dierelor strategice „B-52" din 
Asia de sud-est în efectua
rea unor raiduri fără prece
dent asupra zonelor dens 
populate din jurul orașelor 
Hanoi și Haifong, precum și 
dintr-un mare număr de pro
vincii ale R.D. Vietnam. De
clarația subliniază că „aces
te noi acte de război consti
tuie grave încălcări ale suve
ranității și securității R, D. 
Vietnam “.

Guvernul R.D. Vietnam 
condamnă . această nouă es
caladare a războiului și cere 
guvernului american să pu
nă. capăt neîntârziat, interven
ției în Vietnam, bombarda
mentelor, mipării, blocadei și 
tuturor celorlalte acte de a- 
gresiune împotriva R.D. Viet
nam.

PEKIN 22 
genția China 
blicității o 
protest în legătură cu 
rierea navei comerciale chi
neze „Steagul Roșu-149“, în 
urma bombardamentului e- 
fectuat de aviația americană 
la 20 decembrie asupra por
tului Haifong din R.D. Viet
nam. Declarația subliniază că 
guvernul Statelor Unite tre
buie să înceteze imediat a- 
tacairea navelor comerciale 
chineze și să ofere garanții 
împotriva repetării unor ast
fel de incidente.

•— se arată în comunicat.
Poporul polonez exprimă 

un protest hotărît și cere în
cetarea neîntîrziată a bom
bardamentelor și a oricăror 
acte de război împotriva po
porului vietnamez, precum 
și semnarea grabnică dc către 
guvernul american a acordu
lui cu privire la încetarea 
războiului și restabilirea pă
cii în Vietnam.

Dacă terminarea lucrărilor pe fiecare șantier de construe» 
s-ar marca la fel ca și lansarea unei nave Ia apă, construc

torilor sovietici le-ar fi necesare acum mii și mii de sticle 
de șampanie. Din ultimele știri transmise de corespondenții 
A.P.N. din diferite orașe ale U.R.S.S. nu lipsesc formulări cu 
„ultimele zile înainte de punerea în funcțiune", sau „a in
trat în funcțiune" . Printre șantierele care se apropie de bi
lanț sini cele ale unor blocuri de locuințe și ale unor uriașe 
centrale hidroelectrice, unor teatre și unor mari întreprinderi.

In ajunul celei de a 50-a aniversări 
multinațional, oamenii sovietici muncesc 
este bilanțul care se desprinde din știri.

Despre ce ne scriu corespondenții ?
I.etonia a iost conectată la conducta 

,,Aurora Nordului", care începe cu nord-estul Rusiei, la poa
lele munților Ural. Firul de oțel al conductei a ajuns pînă în 
Letonia. întreprinderile industriale din 36 de orașe și locali
tăți letone, aproape 250 de sovhozuri și colhozuri vor primi 
combustibilul albastru din Rusia, 
republicii au devenit o verigă a 
port al gazelor din U.R.S.S.

In capitala Azerdbaidjanului. 
cule trenurile subterane pe noul traseu al metroului. In con
struirea lui au participat uzine din aproape toate celelalte 
republici unionale. In prezent există metrouri în cinci orașe 
sovietice și se construiește în altele două. La Baku a început 
să producă o nouă fabrică de conserve de pește. Ea va pro
duce anual 25 de milioane

Constructorii canalului Karakum din Turkmenia lucrează 
la a patra porțiune a fluviului navigabil artificial, care trece 
prin deșert.

In Caucaznl de Nord a fost construit barajul peste flu
viul Cuban, unul din cele mai mari din Europa. Aici va lua 
ființă un Iac artificial, în jurul căruia vor fi amenajate plan
tații de orez.

Constructorii navali din Lituania au predat pescarilor 
din Extremul Orient, cu trei luni înainte de termen, un nou 
trauler de pescuit cu instalații frigorifice de congelare. La 
ceremonia predării navei au participat și reprezentanții ora
șului moldovenesc Tiraspol, numele căruia a fost conferit 
navei, precum și pescari din Kamciatka. Uzinele „Baltia", 
unde a fost realizat traulerul au fost construite in Lituania 
în anii Puterii Sovietice. In trecut Lituania nu a avut nici 
o dată o industrie navală proprie.

In orașul Oha din Sahalin a început să funcționeze o 
stație terestră de televiziune, care face parte din sistemul 
„Orbita1. Ea recepționează prin satelit emisiunile postului cen- 
tral de televiziune al U.R.S.S. In acest fel, locuitorii Șaha- 
linuliii sovietic pot vedea în aceste zile pe micile lor ecrane, 
manifestările iestive prilejuite de cea de-a 50-a aniversare a 
constituirii U.R.S.S.

VARȘOVIA 22 (Agerpres). 
— Agenția P.A.P. a dat 
blicității' un comunicat 
legătură cu scufundarea 
vei comerciale poloneze 
șef Conrad", în urma 
bardamehtelor efectuate

„Jo
ia om - 

de 
aviația americană asupra por
tului vietnamez Haifong. Gu
vernul R.P. Polone a în- 
mînat o notă de protest Am
basadei S.U.A. la Varșovia

PARIS
Iarna se
pa. Scăderile c’e temperatură 
se accentuează și determină 
perturbări în traficul rutier 
și feroviar. In Alpii elvețieni, 
13 trecători, printre care 
Pasul Saint Bernard, Furka, 
Grimsel și Stuten, au fost 
închise. In Grecia. ninsorile 
abundente au întrerupt trafi
cul pe șoselele și căile fera
te din munții Karpenissi și 
de pe Muntele Pilion, în a- 
propierea Olimpului. Pe de 
altă parte, plecarea vapoa-

© Potrivit cifrelor oficia
le publicate joi la Washing
ton. președintele Richard 
Nixon a obținut victoria în 
alegerile din 7 noiembrie cu 
o diferență de 17 971 294 vo
turi, f,ață de candidatul Parti
dului Democrat, George
Mc Govern.

Numărul total al voturile 
obținute de Richard Nixon 
este de 47 042 923, iar cel al 
Lui Mc Govern — de 29 071 629.

© Guvernele R.P. Chineze 
și Noii Zeelande au hotărît 
să se recunoască reciproc și 
să stabilească relații diplo
matice. începînd de la 
decembrie 1972, — se 
într-un comunicat dat 
blicității de agenția ' 
Nouă.

Ministrul 
ne al Noii 
publicității

i 22 
arată 

pu- 
China

afacerilor 
Zeelande a 
o declarație

exter- 
dat 
in

1USIR/W.H - modificări în politica externă"
Implicarea militară a A- 

ustraliei în Vietnam va lua 
sfîrșit, ultimii consilieri ră
mași să instruiască trupele 
regimurilor de la Saigon și 
Pnom Penh, după retragerea 
unităților de luptă în luna 
martie 1971, 
vină acasă 
cembrie - a 
rînd, noul 
ministru al 

liane, Lance
nunț.ul figurează printre ce
le mai recente schimbări de 
politică externă aduse de 
noul premier, Gough Whit
lam, instalat în funcție 
după succesul Partidului la
burist, al cărui lider este, 
la alegerile legislative de 
la 2 decembrie. In scurta 
perioadă oare s-a scurs de 
la victoria electorală a la-

buriștilor, s-au produs și 
alte mutații în politica ex
ternă a Australiei.

In plus, față de retrage
rea ultimilor militari din 
Vietnam, nou] premier a

ei a ținut prima 
de presă oferită 
an de un premier 
cu care prilej a 
serie de reduceri

In plus, 
conferință 
în ultimul 
australian, 
anunțat o
de impozite și încetarea dis-

urmînd să re- 
pînă la 31 de- 
anunțat, de cu- 
vicepremier și 

apărării austra- 
Barnard. A-

DIN PRESA STRAINÂ
hotărît interzicerea vizitelor 
formațiunilor sportive din 
Republica Sud - Africană, 
închiderea Centrului de in
formare rhodesian, desfiin
țarea serviciului militar o- 
bligatoriu și eliberarea tine
rilor arestați pentru refuzul 
de a se lăsa încorporați, reche
marea ambasadorului aus
tralian în Taivan și inițierea 
de acțiuni în vederea stabi
lirii de relații diplomatice 
cu R.P. Chineză.

oriminării la care erau su
puse femeile in ceea ce pri
vește salariile.

De asemenea, Whitlam a 
acționat în direcția slăbirii- 
așa - numitelor „relații sen
timentale" ou Marea Brita
nic. După numirea sa ca 
nou ambasador australian 
la Londra, John Zrvstrong, 
personalitate marcantă a 
Partidului laburist, a lăsat 
să se înțeleagă că. în cu- 
rînd, Australia va deveni

republică, și că. în această 
perspectivă, imnul și drape
lul național vor fi schim
bate. Trebuie menționat, în 
context că la Canberra, 
aderarea Marii Britanii la 
Piața comună a constituit 
un motiv de nemulțumire, 
ea aducând prejudicii co
merțului exterior australian.

Domeniul în oare schim
bările sînt cele mai pro
nunțate în raport cu politica 
fostului guvern este, prin 
urmare, cel al relațiilor ex
terne. Acest lucru a ieșit în 
evidență și la O.N.U. unde 
delegația australiană a luat 
poziție 
bleme, 
lismul, 
mii a

în numeroase pro- 
între care colon iia- 
alături de țările lu- 
tireia.

(„The Washington Post")
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relor din diferite porturi gre
cești a trebuit să fie sus- 

datorită forței neo- 
a vîntului pe mare, 
termometrul a cobo- 
grade

pendate, 
bișnuite 
In Epir. 
rit Ia 6 
Franța nu a
valul de frig, 
ța și-au făcut 
în cea mai mare parte a ță
rii, provocând dificultăți 
uneori chiar pericole în 
culația pe șosele. Cele 
scăzute temperaturi s-au 
registrat în zona estică 
Franței, în Munții Vosgi.

și 
cir- 
mai 
în- 

a

care anunță că tara sa rupe 
relațiile cu Taivanul din mo
mentul recunoașterii R.P. Chi
neze.

@ Agenția China Nouă a 
difuzat un comunicat în care 
se arată că guvernele R.P. 
Chineze și Australiei -au ho
tărît să se recunoască 
ciproc și să stabilească 
ții diplomatice începînd 
la 21 decembrie a.c.

Guvernul australian a ho
tărît 
tenta oficială 
înainte de 25

re- 
rela- 

de

să-și retragă reprezen- 
din Taivan, 

ianuarie 1973.

A.D.N. anunță 
Republicii De-

© Agenția 
că guvernele 
mocrate Germane și Austra
liei au căzut de acord să sta
bilească relații diplomatice 
de Ia 22 decembrie 1972 și să 
facă schimb de ambasadori.

sti b 
a | altor

© Camera Populară a Par 
lamentului Indiei — Lok 
Sabha — a aprobat proiectul 
de lege privind trecerea 
controlul guvernului
46 de fabrici textile din sec
torul privat, care funcționau 
în pierdere de mai mulți ani. 
Această hotărîre a ' fost 
luată în baza decretului pre
zidențial, emis la 31 octom- ■ 
brie a.c.

Conducerea fabricilor 
pective va fi preluată 
către Corporația textilă
țională, care administrează în

res- 
de 

na-

prezent peste 100 de între
prinderi.

© Organizația Națiunilor 
Unite a semnat un contract 
in valoare de 2.3 milioane 
dolari cu un consorțiu inter
național de firme din dome
niul lucrărilor publice pentru 
finanțarea studiilor tehnice 
in vederea construirii unei 
autostrăzi transsahariene, ca
re va uni teritoriile Algeriei, 
Republicii Mali. Nigerului și 
Tunisiei. Programul Națiu
nilor Unite pentru dezvoltare 
a fost desemnat executant 
al acestui acord încheiat cu 
concursul guvernelor africane 
interesate.

© Statele Unite au proce
dat. joi, pe poligonul din de
șertul Nevada, 
plozie nucleară 
nunță agențiile 
și Reuter, 
a șaptea 
rană efectuată în acest an de 
către S.U.A.

la o nouă ex- 
subterană, a- 
France Presse 

Aceasta este 
experiență subte-

© Semnarea, la 20 de
cembrie, Ia Riad, a acordului 
intre Abu Dhabi și societă
țile petroliere care 
pe teritoriul său. 
participarea statului 
pitalul acestora, va 
220 milioane dolari
emiratului in următorii 
ani .

operează 
privind 
la ca- 

spori cu 
venitul 

trei

@ Guvernul britanic a ho
tărît majorarea ..depozitelor 
obligatorii" la Banca Angliei 
cu încă 440 milioane lire 
sterline, în cadrul complexu
lui de măsuri vizînd combate
rea inflației.

După cum se știe. în acest 
scop, la 6 noiembrie, cabine
tul conservator a impus legea 
..înghețării" prețurilor și sa
lariilor, iar la 9 noiembrie 
— a retras din circuitul eco
nomic 220 milioane lire ster
line.

Faptul divars pe glob
(Ager- 

Membrii brigăzii 
stupefiante canadiene, 
confiscat, intr-un punct' 
la frontiera cu S.U.A. 

kg. heroină ascunsă sub
OFICIILE POȘTALE CANADIENE au fost nevoite să distru

gă mai multe sute de mii de calendare pentru anul 1973, pe 
care tocmai se pregăteau să le distribuie, deoarece luna fe
bruarie figura cu 31 de zile. Editorii vor întimpina, astfel, noul 
an cu cheltuieli neprevăzute întrucît a fost necesară o nouă s- 
diție, revăzută, a calendarelor.

OTTAWA 22 (Agerpres). 
—Ministrul . pisciculturii, și 
resurseloi- forestiere al Ca
nadei, Jack Davis, a anun
țat miercuri că pescuitul 
balenelor pe coasta răsă
riteană este interzis nave
lor sub pavilion canadian. 
Ministrul o. precizat că a- 
ceastă măsură a devenit 
necesară, deoarece numărul

MONTREAL 22 
pres), 
de 
au 
de 
10

scaunul . din spate al unui, 
automobil aparținind unui 
cetățean american. Vîndu- 
tă, heroina ar fi adus pro
prietarului său aproape 6 
milioane dolari.

balenelor se micșorează în
grijorător.

Canada se pronunțase 
pentru interzicerea totală 
a pescuitului balenelor tn 
întreaga lume, pe o perioa
dă de 10 ani cu prilejul 
conferinței de la Stochkolm 
privind problemele mediu
lui înconjurător.

ROMA. Mai mulți spărgători, rămași neindentificați, au dis- 
trus un vitraliu deosebit de prețios de la biserica Santa Maria 
Novella, din Florența, în momentul în care voiau sâ se stre
coare cu cele 14 candelabre furate. Vitraliul era opera picto
rului Filippino Lippi, elev al lui Boticelli, și fusese pictat în se
colul al XV-lea. Dupâ încercarea lor de a părăsi incinta bise
ricii pe fereastră, hoții au distrus și ușa celebrului monument 
de artă.

CHICAGO 
—Un dvion 
aparținind companiei ame
ricane „Horth Central Air
lines" s-a prăbușit mier
curi pe un aeroport din 
Chicago. în momentul de
colării, și ulterior a luat 
foc. 11 persoane și-au pier
dut viața, 22 au fost răni-

22 
de

(Agerpres). 
tip “Dc-9“ Lu

de la turnul de 
al aeroportului au 
că accidentul se 
ce ții foarte den

s-a menținut pe 
decolare in tot

te și numai opt au reușit 
să scape nevătămate, 
crătorii 
control 
declarat

datorează
se, care 
pista de
cursul zilei.

INTR-UN ARTICOL publicat de cea mai prestigioasă re
vistă medicală din Marea Britanie, „The Lancet" (Lanțeta), se arată 
că apariția bolilor cardiace este mult mai frecventă la consumatorii 
de cafea. Astfel, la cei care beau mai mult de cinci cești de ca
fea pe zi, riscul apariției unui atac cardiac este de două ori 
mai mare decît la cei care nu beau deloc. Cercetătorii afirmă, 
de asemenea, că fumatul este, in această privință, mai puțin 
periculos decit consumul de cafea.
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