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lucrărilor Conferinței 
județene de partid !

Astâri are loc, la Huned oara, Conferința organizației 
județene de partid.

Eveniment de însemnătate deosebită in viața comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii din județul Hunedoara, Conferința 
județeană de partid se desfășoară in contextul angajării ple
nare, al efervescenței creatoare cu care întregul nostru popor 
a pășit in cel de-al doilea sfert de veac al Republicii, in cel 
de-al treilea an al actualului cincinal, cu hotărirea nestrămutată 
de a înfăptui exemplar obiectivele trasate de partid pentru dez
voltarea in ritm accelerat a țării, pentru edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate in patria noastră.

Rezultatele cu care colectivele de muncă intimpină Confe
rința județeană de partid ilustrează atașamentul plenar al hu- 
nedorenilor, față de întreaga politică a partidului, angajarea 
unanimă, cu întreaga lor putere creatoare, pentru a da patriei 
mai mult cărbune și oțel, mai multe grine și produse ale indus
triei bunedorene, pentru a grăbi mersul societății noastre pe ca
lea prosperității, a civilizației. Cele 1 319 tone fontă, 243 tone 
cocs, 750 tone de oțel, 410 tone laminate și alte cantități în
semnate de produse, realizate peste sarcinile de plan în prima 
decadă a acestei luni, cărora li se alătură succesele obținute 
de numeroase brigăzi și sectoare miniere din Valea Jiului, sînt 
doar citeva din realizările pe care oamenii muncii hunedoreni 
le închină ca un fierbinte omagiu adus, prin muncă, partidului, 
care îndrumă cu fermitate poporul pe cclea înfăptuirii celor mai 
înalte idealuri ale celor ce muncesc, idealurile făuririi unei vieți 
tot mai înfloritoare.

In contextul muncii pline de elan și dăruire cu care colec
tivele hunedorene, in frunte cu organizațiile de partid, au pășit 
intr-o nouă etapă, conferința dezbate problemele dezvoltării mul
tiple a județului, va jalona direcțiile de activitate pentru orga
nele și organizațiile de partid, pe linia perfecționării in conti
nuare a muncii politico-ideologice a organizării conducerii eco
nomiei. a învățămîntului și culturii, pentru înfăptuirea hotărîri- 
lor Congresului al X-lea al partidului, ale Conferinței Naționale

j in sectorul II al minei ’
Uricani, după o ma- I 

tură chibzuință, a fost de
clanșată către toate forma- I 

Ițiile de muncă de la lucră- I 
rile de pregătiri ale mine- I 

Ilor din Valea Jiului o în- | 
suflețitoare chemare — i 
.100 METRI LINIARI A- 

I VANSARE IN MEDIE IN 
I FIECARE LUNA”. Scopul 
I acestei inițiative, ai cărei •—

Unitate i 
I deplină I
I între |

cuvînt 
| și faptă j

Din prima decadă

Minerii din Vulcan 
la înălțimea exigențelor 

noului an
Colectivul minei Vulcan, mobilizat și insuflețit in mun

că de exemplul comuniștilor și folosind in mod eficient do
tarea tehnică și mai ales linia de front activă de care dis
pune, a incheiat prima decadă a lunii ianuarie cu un plus 
de producție extrasă de 190 tone, obținind astfel un prim 
succes de prestigiu in acest an. Din abatajele frontale de 
pe stratul 13 în care lucrează brigăzile conduse de Nicolae 
Stoian și Constantin Ciobănoiu și din cel cameră de pe 
stratul 3 al brigăzii lui Florea Petrișor au fost extrase in 
prima decadă a lunii ianuarie cantități sporite cu pină la 
100 de tone de cărbune.

Prin modul exemplar în care și-au realizat și depășit 
sarcinile de plan pe prima decadă, respectiv cu 620, 312 
și 265 tone de cărbune, colectivele sectoarelor III, V și IV 
s-au situat in fruntea celorlaltor colective ale minei.

(Continuare in pag. a 3-a)

I animatori sînt minerul co- ■
munist CONSTANTIN I 

I GRĂDINARU, brigada sa. j
I din care fac parte șefii de I I schimb Aurel Șoșoi, Ale- '

xandru Danciu și Ion Rusu I 
III. este accelerarea ritmu- j

lui la lucrările de deschi- I 
Idere și pregătire, asigura

rea accesului spre și pune- I 
Irea în valoare, mai devre- !

me, a unor noi rezerve de I 
■ cărbune. .
| In coloanele ziarului nos- I 
Itru s-a relevat la timpul i

potrivit ecoul acestei iniția- | 
Itive a comunistului Grădi- I

naru, Însușirea ei de că- I
T. ȚAȚARCA | 
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Vizita președintelui Consiliului 
de Stat, tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU,
în Pakistan

Plecarea din Lahore
Președintei? Consiliului de 

St^t al Republicii Socialiste 
România, Nirolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
părăsit, joi dimineața, orașul 
Lahore, capitala provinciei 
Punjab, îndreptlndu-se spre 
Karachi, ultima etapă a vizitei 
oficiale în Pakistan.

Pe aeroportul international 
al orașului Lahore a avut loc, 
cu acest prilej, ceremonia o- 
ficială de rămas bun dintre 
oaspeții români și președin
tele Republicii Islamice Pa
kistan, Zulfikar Aii Bhutto.

Aerogara era, ca $î in a- 
jun, la sosire. împodobită săr
bătorește. Au fost arborate 
drapelele de stat ale celor do
uă țări. O mare mulțime l-a

salutat din nou cu simpatie și 
cordialitate pe conducătorul 
României socialiste.

Pe podiumul instalat în fata 
aerogării au luat loc pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Zulfikar AU Bhut
to. Au fost intonate imnurile 
celor două țări, după care o 
unitate a forțelor militare pa
kistaneze a dat onorul.

Cei doi șefi de stat au tre
cut in revistă garda de onoa
re.

La sfirșitul ceremoniei, gar
da de onoare a defilat prin 
fata podiumului unde se a- 
flau cei doi conducători de 
stat.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena

Ceaușescu și-au luat apoi ră
mas bun de la guvernatorul 
provinciei Punjab, Ghulam 
Mustafa Khar, de la ministrul 
principal al provinciei, Meh- 
raj Klalid, de la celelalte o- 
ficialităti locale.

La rindul său, președintele 
Zulfikar Aii Bhutto iși ia ră
mas bun de la persoanele o- 
flciale care îl Însoțesc pe șe
ful statului român în vizita 
sa în Pakistan — George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor 
externe, Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exte
rior. Gheorghe Oprea. ronsi-

(Continuare in pag. c 4-a)

Dineu în cinstea președintelui
Nicolae Ceaușescu

Suferea atunci de o ar
trită păcătoasă șeful de 
b-igadă Ion Onuț și ce s-a 
gindit inginerul șef de sec
tor Pavel Vitan ? Să-l ia 
de la grupă și să-l pună pe 
post de maistru... Și bine 
gindul nu-l rosti că s-a tre
zit înconjurat de oamenii 
lui Onuț :

— Tovarășu’ inginer, lă- 
sați-l la noi!

— Bine, dar poat' să lu-

De la schimb 
la schimb

Ortacii 
au 

hotărît...
ere in abataj ?

— Păi să stea, dar să fie 
cu noi. acolo la noi...

— Și ce să facă ?
— Sa ne împartă lucrul, 

să ne coordoneze, ni-i dea- 
juns...

Au vrut ortacii și Onuț 
a rămas cu ei. Și a pus 
brațul și umărul lingă al 
lor.

...Și ce întrecere s-a în
cins intre brigada lui Ion 
Onuț. din panoul 1. și cea 
a lui Grigore Moldovan de 
la panoul 11 al stratului 5... 
Ambele aceste frontale ale 
sectorului III de la mina 
Lupeni sint dotate cu cite 
o combină 2K-52...

...9 ianuarie a.c. „Măi, cit 
au dat peste, pină az' ai lui 
On ț T1 ..Păi, peste 300 de 
tone..." „Și noi ce plus a- 
vem ?" ..Am trecut de 250...“ 
„Apăi, fraților, să-i dăm 
tare, să-i intrecem!“

T. MORAR

La E.M. Petrila

Tinerii mineri știu câ 
ANUL BUN SE CUNOAȘTE 

DIN PRIMELE ZILE
In acest Început de an care anunță roade bogate la 

toate exploatările miniere din municipiu, am vizitat mina 
Petrila. Scopul investigației : cum participă tinerii mineri la 
demarajul producției de cărbune, ce măsuri concrete au în
treprins organizațiile U.T.C., încă din primele zile. In spri
jinul producției ?

La întrebările de mai 
sus au răspuns:

VASILE NICA, proaspăt 
calificat în meseria de ajutor 
miner, sectorul IV:

— Ortacii au hotărît ca 
schimbul _ nostru să dea pes
te plan anul acesta peste 600 
de tone de cărbune. După 
cum am început, sînt convins 
că ne vom îndeplini anga
jamentul. Vom intensifica 
munca voluntar-patriotică în 
sprijinul producției ; de la 
începutul anului brigada 
noastră, condusă de Eugen 
Voicu. a lucrat două schim
buri-

Ne-am mai propus ca toți 
noii angajați să fie îndrumați 
spre calificare. Un sprijin 
deosebit îl avem de la secre
tarul organizației noastre 
U.T.C. ing. Constantin Iones- 
cu, care este permanent prin
tre noi. N-aș mai putea spune 
altceva decît faptul că a- 
nul trecut ne-am înțeles foar
te bine cu toții, ne-am reali
zat planul, dar nu numai a- 
tît : ne-am mai îmbogățit ex
periența în meseria noastră, 
am învățat mai bine ce în
seamnă ortăcia. Cu tot ce am 
..cules" anul trecut, anul a- 
cesta brigada noastră va mer
ge mult mai bine.

MIRCEA BULA, miner II, 
sectorul III !

Noi, cei care sîntem mai 
tineri în brigadă am hotărît 
să ne dăm toată silința la lo
cul de muncă, să fim exem
ple în disciplină. Șeful nos
tru de brigadă, Ion Jurca, un 
om cu multă experiență, ne 
ajută și ne îndeamnă numai 
spre bine; la fel secretarul 
U.T.C.. Ștefan Bartok.

Prima zi a acestui an a fost 
o zi plină...

Aștept adunarea organiza
ției noastre din această lună, 
cînd vom discuta sarcinile de 
plan pentru noul an 5Î vom 
stabili concret ce vom face 
pentru realizarea lor. Eu am 
deja o propunere de făcut pri
vind calificarea, și anume: tine
rii să se poată califica In mai 
multe meserii. Prin aceasta 
se vg reuși o mai mare sta
bilitate a forței de muncă.

FRANCISC BARABAS. șef 
de schimb în brigada lui Ar
pad Kadar, sectorul XI :

— Toți ne străduim. Din 
primele zile am pornit tare, 
am inițiat o întrecere între 
schimburi în cadrul brigăzii 
și ambiția de a clștiga între
cerea a dat roade.

I. FIERARU

(Continuare in pag. a 3-a)
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i Programul IV pentru săplămina viitoare i

Minerul Ion Paca din brigada condusă de Vespasian Că- 
tană de la sectorul II al minei Vulcan — sector care prima 
decadă a acestei luni a încheiat-o cu rezultate frumoase, 
discută cu doi ortaci in fața graficului cu realizări despre 
ritmicitatea producției șl ridicarea mai sus a ștachetei mun
cii.

La Palatul guvernatorului din 
Karachi a avut loc, joi sea
ra, un dineu oferit în cinstea 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
de către guvernatorul pro
vinciei Sind, Mir Rasul Bux 
Talpur.

La dineu au participat per
soanele oficiale române care 
îl însoțesc pe președintele 
Consiliului de Stat în vizita 
sa in Pakistan ; au luat parte 
conducători ai organelor pro
vinciale. reprezentanți ai vie
ții publice din Karachi și pro
vincia Sind.

La dineu, desfășurat într-o 
atmosferă cordială, guvernato
rul provinciei Sind și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi.

In toastul său, guvernato- 
ru provinciei Sind a arătat: 
Este pentru mine o cinste și 
o mîndrie de a avea prilejul 
să adresez, în această seară, 
un cordial bun venit dum
neavoastră, domnule președin
te Ceaușescu, și doamnei 
Elena Ceaușescu, în numele 
meu personal, al colaborato
rilor din guvernoratul pro
vinciei Sincî, în numele Între
gii populații.

Am fi dorit sincer să fi 
putut petrece mai mult timp 
in mijlocul nostru, dar vă 
sintem recunoscători și pen
tru iaceastă scurtă vizită. Poa
te că omul obișnuit de la noi 
nu știe prea mult despre geo
grafia sau istoria României, 
dar cu toții știm, și cu atît 
mai mult știm acest lucru du
pă vizita dumneavoastră, că 
in România trăiesc oameni a 
căror prietenie ne este deose
bit de scumpă.

Am fi dorit ca dumneavoas

tră, domnule președinte 
Ceaușescu, și doamna 
Ceaușescu, să fi avut mai 
mult timp pentru a vedea ce 
eforturi depunem in lupta îm
potriva subdezvoltării. Aceas
tă luptă se desfășoară în fie
care domeniu, in fiecare din 
străzile aglomerate ale orașe
lor noastre, în cele mai înde
părtate cătune.

Angrenați în această luptă, 
urmărim cu admirație marile 
progrese pe care le înregis
trează poporul român re ca
lea bunăstării.

In încheiere, quvernaDorul 
provinciei Sind a toastat 
în sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena Ceaușescu, pen
tru prietenia trainică dintre 
poporul pakistanez și po
porul român.

In toastul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus: 
Este pentru noi o deosebită 
plăcere că am putut să ne în- 
tîlnim cu dumneavoastră, să 
vizităm Karachi să cunoaștem 
cite ceva din preocupările și 
munca dumneavoastră. Aș do
ri să vă adresez un salut căl
duros dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor din Karachi și din 
provincia Sind.

In cursul zilei de astăzi am 
vizitat trei uzine care au un 
rol important în dezvoltarea 
economico-socială a Pakista
nului. Adăugind acestea la 
ceea ce am vizitat in alte pro
vincii, avem impresii deosebi
te despre eforturile pe care 
le face poporul pakistanez pe 
calea dezvoltării sale, pentru 
crearea unei economii puter
nice, independente.

Ca și Pakistanul, România 
a cunoscut vreme îndelungată 
asuprirea străină, a pășit la 
crearea unei economii socialis

te, independente cu numai 25 
de ani în urmă și, de aceea, 
știm din propria noastră ev pe- 
riență ce eforturi trebuie să 
facă un popor care dorește 
să-și asigure o viață demnă, 
liberă și fericită. Dar tot din 
propria noastră experiență 
știm că numai prin munca fie
cărui popor, prin eforturile 
susținute ale fiecărui popor și 
in colaborare, pe bază de de
plină egalitate cu alte state se 
poate asigura construirea unei 
societăți moderne, care să a- 
sigure bunăstarea și fericirea 
întregului popor.

Deși vizita noastră în Pakis
tan nu a fost prea lungă, ea 
a fost deosebit de rodnică. îm
preună cu președintele Bhutto 
am semnat declarația care 
consemnează principiile de 
bază ale relațiilor dintre țări
le noastre și dorința ambelor 
popoare de a conlucra activ 
în viitor. Am convenit, de a- 
semenea, să se elaboreze un 
acord de colaborare economi
că și tehnico-științifică de 
lungă durată și pot spune că, 
în cursul zilei de astăzi, repre
zentanții României și Pakista
nului s-au întîlnit și în Karachi 
pentru a discuta căile de dez
voltare a acestei cooperări, 
Sper că, în cadrul cooperării 
dintre țările noastre, provin
cia și orașul Karachi vor avea 
un loc important.

Adresînd tuturor locuitorilor 
din Karachi și din provincia 
Sind, ca și întregului popor 
pakistanez, urări de succese 
tot mai mari pe calea dezvol
tării unei economii puternice, 
independente, multă prosperi
tate și fericire, președinție 

Nicolae Ceaușescu a toastat 
pentru colaborarea și prietenia 
dintre poporul român și popo
rul pakistanez.

Concurs de reportaje, portrete 
și însemnări

IDin dorința de a stimula activitatea 
publicistică a corespondenților voluntari 
Idin mine, fabrici și uzine, de pe șantiere 

de construcții, din transporturi, din ins- 
tituții etc., in prezentarea muncii și vieții 
omului zilelor noastre, de a descoperi și 

’ promova talente autentice în gazetărie, I ziarul nostru și Filiala Uniunii ziariștilor 
ORGANIZEAZĂ IN CURSUL LUNII IA- 

j NUARIE A.C. UN CONCURS DE RE- 
i PORTAJE, PORTRETE ȘI ÎNSEMNĂRI.

Cîștigătorilor concursului Ii se atribuie 
premii în obiecte, diplome și mențiuni. 
Decernarea premiilor va fi făcută de că
tre un juriu alcătuit de Uniunea Ziariș
tilor și redacția noastră.

Totodată, concursul are ca scop și o 
preselecție a celor dornici să candideze 
la CONCURSUL DE ADMITERE LA FA
CULTATEA DE ZIARISTICA DIN CA
DRUL ACADEMIEI „ȘTEFAN GHEOR
GHIU".

I 
I
I
I
I
I
I

Mențiune I în întrecerea pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a localităților

Atestarea responsabilității
civice a locuitorilor orașului Vulcan

Ieri, la Clubul sindicatelor 
din Vulcan, a avut loc in
tr-un cadru festiv adunarea 
reprezentanților cetățenilor din 
orașul Vulcan, în cadrul căre
ia s-a decernat Diploma de 
fruntaș pe țară — Mențiunea 
I, obținută de orașul de la 
poalele Strajei în întrecerea 
pentru buna gospodărire și în
frumusețare, desfășurată între 
orașele cu peste 10 000 de lo
cuitori.

Tovarășul Petru Barbu, pre
ședintele comitetului executiv 
al Consiliului popular orășe
nesc, a prezentat o informare 
cu privire la rezultatele obți
nute în acțiunea de înfrumu
sețare și bună gospodărire a 
orașului Vulcan în anul de 
muncă patriotică încheiat, 
principalele obiective ce stau

în fata edililor și a gospodari
lor orașului în acest an.

In aplauzele entuziaste ale 
întregii asistențe, tovarășul 
loan Chirilescu, vicepreședin
te al Consiliului de Stat pen
tru Economia și Administrația 
Locală, după ce, în cuvintul 
său, a remarcat roadele deo
sebite obținute în întrecerea 
patriotică a anului 1972 de is- 
cusiții și harnicii gospodari ai 
orașului, a înmînat tovarășului 
Petru Barbu, primarul orașului 
Vulcan, Diploma de oraș frun- 
taș pe tară în munca de înfru
musețare și bună gospodărire, 
urînd locuitorilor Vulcanului 
noi și însemnate succese în 
viitor.

După ce, cei mai harnicj din
tre... cei harnici — 100 la nu
măr — au primit insigna de

cinste „Fruntaș în gospodări
rea orașelor", Alexandru Plic, 
Dumitru Crăciun, Tudor Mu- 
cuță, Stelian Corobea și Ma
ria Mihuț, în numele cetățeni
lor orașului, s-au angajat de 
a participa, in acest an, cu și 
mai multă însuflețire la fina- 
liz.area tuturor acțiunilor edi- 
litar-gospodărești, pentru ca 
orașul Vulcan să poată aspira 
in viitor la un loc și mai... sus, 
în ierarhia celor mai înflori
toare orașe ale României so
cialiste.

Tovarășul Stelian Popescu, 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popu
lar județean Hunedoara, a re
levat apoi, in alocuțiunea sa, 
frumosul succes obținut de o- 
rașul Vulcan, care face o cin
ste deosebită orașului și oa

menilor lui, succes care trebu
ie să constituie o „rampă de 
lansare" a unor realizări și 
mai fructuoase și să determi
ne o angajare unanimă, plena
ră pentru o muncă și mai spor
nică în viitor.

O sumară trecere în revistă 
a rezultatelor obținute în a- 
nul de muncă patriotică inche
iat ne arată că pe raza orașu
lui Vulcan au fost realizate, 
prin hărnicia gospodărească a 
cetățenilor, lucrări în valoare 
de peste 26 milioane lei, de- 
pășindu-se cu 10 milioane an
gajamentul luat.

Frumoasele realizări obținu
te sînt rodul muncii neobosite 
a celor mai harnici gospodari 
ai orașului, a celor ce nu și-au 
drămuit forțele pe șantierele 
înfrumusețării și bunei gospo

dăriri, spre a transforma Vul- 
canul într-un adevărat oraș al 
înnoirilor continue, din an în 
an mai înfloritor.

Participant» la adunarea 
festivă au trimis, în încheiere, 
o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care locuito
rii orașului Vulcan se anga
jează că vor răspunde oricînd, 
cu abnegație și nețărmurită în
credere, chemărilor partidului, 
punîndu-și elanul, talentul și 
energia creatoare în slujba în
deplinirii exemplare a planu
lui pe 1973. a realizării sarci
nilor actualului cincinal înain
te de termen. Un cuvînt de o- 
noare, pe care cei aproximativ 
30 000 locuitori ai Vulcanului 
îl vor respecta prin fapte dem
ne 1

V. TEODORESCU
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La sup 
! loi/mp

La suprafața dependințelor 
bucătărie, chlcinetfi, baie, 
• Amară. vestibul, antreu, 
tindă, verandă, culoar, de
bara. oficiu (lei/mp)

l?șh

-
8

1.80 2,20 2 50 2,70

0.72 0 88 1.00 1,00 1,00

£ s

o 2,_ 
_ c.

Tariful de baza în luncile de 
salariul larifar sau pensia 

chiariașului

«c o —
5.x ăl

STABILIREA $1 PLATA CHIRIEI
următoarele riterii 
. ărora se stabilește 
tru locuință ; tariful de baza, 
qradul de confort al locnin- 
țel și salariul fariiar lnnai 
sau pensia chiriașului.

Potrivit legii, tariful de bază 
este unic pe întreg cuprinsul 
tării. Indiferent de proprie-

tarul locuinței. La 
tariful do baza 
de logo in funcție 
nația spațiului (lo.uinț 
pondințe, boxe, trras< 
perite, el-.) și salariul tarifai 
sau pensia chiriașului.

Tarifele de bază stabilite 
astfel, sînt următoarele:

locuințele 
ii di 

electricitate. sau 
ori unele dinlro acestea, 
ducere de 10 la suta j 

lenlru locuințele constru» 
inferioare 

chirpici, 
• de 10 In

0.36 0.44 0 50 0,50 0.50

A

En atenție activitatea
extrașcolară

Elevii din școlile 
slnt ' uprlnsl în

:<• mtivități

i care nu sînt 
isionari. chiria 
luîndu-se in 

> Imz3 prevă- 
ru venit ta- 

de peste 1 600 
re primesc 

irifar prevăzut 
cu venit de

t>ili de mun- 
â din cauza bătrînetii sau 
’Olii. coi lipsiți de mijloace. 
>rpi um si studenții fără alte 
•■nituri decît bursă, dacă lo- 
uiost sinquri, plătesc o chirie 

ilculează pe baza ta- 
■ bază prevăzut pen- 
ilariu tarifar sau pen- 

e pină ia 800 lei.
In arul în care o locuință 
•o ocupată de o familie în 
irc sînt mai mulți salariați 
iu pensionari, chiria se cal- 
iloa/ă pe baza salariului ta-

ui d<

rifar sau pensiei celei mal 
mari.

Tarifele de bază prevăzute 
de lege sl arătate mnl sus, se 
majorează astfel :

a) pentru locuințele cu în
călzire centrală și gaze la 
sobe majorarea este de 30 % ;

b) pentru suprafața locui
bilă excedentară care depășeș
te norma locativă, se aplică o 
majorare progresivă de :

— 25 la sută pentru primii 
10 mp ai suprafeței ; — 50 la 
sută pentru următorii 10 mp 
și — 100 la sută pentru rostul 
suprafeței.

c) la chirie, după calculare 
pe baza criteriilor expuse, se 
adaugă 12 lei lunar pentru ba
ie cu cadă și 8 lei pentru ba
ie numai cu duș.

Pentru anumite categorii de 
locuințe legea prevede urmă-

— n« 
ilc din materiale i 
cum ar fi paianta, 
lemn, etc. o reducere 
sută.

Reducerile tarifelor 
in < .i/urile menționate se apli- 
(ă cumulativ. Asta înseamnă, 
dp exemplu, ■ ă în cazul unei 
locuințe aflate la o mansardă 
sub acoperiș, fără instalație de 
apă și construită din lemn, re
ducerile legale se aduna și în 
final chiria se va stabili pe 
baza unu| tarif do bază redus 
cu 35 la sulă.

Atit reducerile cit și majo
rările tarifelor de bază se apli- 
. ă pentru întreaga suprafață 
locuibilă.

Pentru suprafețele subtnchl- 
riate chiria este cea cuvenită 
pentru suprafața respectivă în 
condițiile legii, la care se a- 
daugă un spor de pină la 15 
la sulă. In cazul în care su
prafața subînchiriată est< 
bllată. majorarea 
pină la 150 la sută 
fortul oferit.

Cu privire la

genera- 
nenumă- 

extra școlare, 
onrepute șl desfășurate sub 

îndrumarea organizațiilor 
U.T.C., sprijinite direct șl ron- 
cret do diriginți, do întreg 
cori ui didactic.

Organizațiile U.T.C. din 
școli eonlucrind cu cadrele 
didactico trebuie? să valorifice 
și să formeze tinerelului șco
lar prin acțiuni organizate in 
afara orelor de curs, recepti
vitate fată do valorile socie
tății, trăsături de 
<nm ar fi optimismul, 
mismul, spiritul de 
și do inițiativă, să 
elevilor spiritul de 
dență și autoconducere in ac
tivitate.

Edificatoare pentru ideile de 
mai sus sini unele activități ce 
s-au desprins din agenda de

muncă a organizațiilor U.T.C. 
din srnllle petroșănene in tri
mestrul trecut ; s-au remar- 
< at înttlnlrlle m foști membri 
U.T.C., oameni de seama ai 
municipiului, cu actori al Tea
trului „Valea Jiului" (Școa
la generală nr. 4 și nr. 6 
Petroșani) intilniri <u pro
fund r arar tor educativ.

Școala generală nr.
troșani a mobilizat elevii la 
campionatul de fotbal al șco
lii. Nu s-au lăsat moi prejos 
nici uteclștli din școlile ge
nerale nr. 3. 2, 1,6 unde Insă, 
cadrele didactice
tate n-au sprijinit 
activitatea sportivă.

Trecînd
te domenii de activitate poli-
lico-ideoloqică șl distractivă 
din școlile generale din ora
șul Petroșani, se poale con
cluziona că nu întotdeauna

Pe-

mo- 
poate fi 

după con-

modul de 
plată al chiriei, legea stabileș
te că pentru locuințele deți
nute in clădiri proprietate de 
stat chiria se reține de la an
gajați și cei asimilați acestora 
de către organizația undo 
(hiriașul este angajat, pe sfa
tul de salarii, din remunera
ția lunară cuvenită. Reține
rea în acest mod a chiriei se 
face indiferent de orice alte 
rețineri chiar dacă s-ar depă
și cuantumul legal de rețineri. 

Chiria pentru locuințele de
ținute în clădiri proprietate 
personală se achită în modul 
in care s-a prevăzut în con
tractul de închiriere.

Horia NELEGA 
procuror

Răspundem cititorilor
R. R. — Lupeni: Statul 

acorda particularilor credi
te, numai pentru construi
rea unor locuințe, nu și pen
tru repararea acestora. Re
parațiile ce doriți să le e- 
fectuați, le puteți contracta 

Lupeni,

vâ rugăm a vedea rubrica 
noastră din 1 septembrie 
1972.

concediu de odihnă plătit.

cu sectorul I.G.L. 
plata făcîndu-se în rate.

In legătură cu a doua 
problemă ce ne-o relatați,

MIHAI JABA — Petro
șani : In cazul in care v-a(i 
angajat în aceeași unitate, 
în 90 de zile de la satisface
rea serviciului militar, 'be
neficiat 1 de vechime neîn
treruptă și ca atare și

DUMITRU CIOCHINA — 
Petrila : Intrucîi. potrivit 
funcției ce o dețineți, aveți 
răspunderea ambelor raioa
ne (revire),. este legal ca sa
larizarea să se facă avîndu- 
Ș6‘ în Vedere rezultatele pe 
întregul sector și nu doar 
Pe un singur raion (revir).

Experți ai Organizației Na
țiunilor Unite au încheiat re
cent un studiu privitor la o- 
voluția celei mai tinere in
dustrii — turismul — a cărei 
apariție și dezvoltare a că
pătat largi implicații de or
din economic, sociologic șl 
cultural, ou adinei rezonanțe 
în preocupările a sute de mi
lioane de oameni. Datele in
serate în aceste studii relevă 
faptul că în 1971 au fost în
registrați pe glob 700 milioa
ne de turiști. Aceleași surse 
indică faptul că in 1980 nu
mărul acestora va depăși un 
miliard. S-a calculat, de ase
menea, că î 
transportați 
nelc circa 
turiști.

Intrata în circuitul mondial 
al țărilor turistice, România 
a cunoscut în ultimii ani un 
impresionant progres în acest 

. domeniu. Industria turismului, 
ca formă economică, dar și 
ca eficient mijloc de valorifi
care a excepționalului nostru 
tezaur de frumuseți naturale, 
de valori materiale și spiri
tuale ale poporului, a stat de 
la început in atenția partidu
lui și statului. Au fost create 
o bază materială complexă, 
necesară acestui sector, pre
cum și o structură organizato
rică — continuu perfecționa
tă. Cîteva cifre sînt elocven
te. Numai în perioada 1966- 
1970 au fost alocate fonduri 
do investiții pentru construc
ții și amenajări cu destinație 
turistică, in valoare de 3,5 
miliarde lei, pentru actualul 
cincinal fiind prevăzute, în a- 
celași scop, sume cu circa 
L5 miliarde lei mai mari. Re
zultatul practic al’acestor c- 
forturi financiare il constituie 
realizarea, intr-un termen reltf- 
tiv scurt, comparativ cu alte 
țări, a unei largi rețele ho
teliere, care însumează
sfert de milion de locuri pen-

tru cazarea pe noapte. Dar a- 
cest spațiu este mult mai 
marc, datorită organizării pe 
plan local a unui vast sistem 
de qăzduire a turiștilor in
terni șl străini în sale de va- 
(antă, camping-uri, moteluri, 
cămine și locuințe particulare. 
Concomitent, a fost asigurată 
o gama variată de servicii - - 
care vizează sfere diverse de 
activități, de la cele oferite

în 1970 au lost 
numai cu avioa-
300 milioane de

caracter 
dina- 

afirmare
■ ulii ■. o 

indepen-

de spoc.iali-
îndonjiins

în revistă celelnl-

cadrele didactice au dat aten
ția >uvenltă muncii organiza
țiilor U.T.C. din școli. De 
multe ori nu participă la ac
țiunile care ar treimi organi
zate direct sub îndrumarea 
lor. Aceasta e situația in cla
sele VIII C, VIII D, VIII 
de la Si oala generală nr. 
si clasele a IX A, IX B, X 
de la Școala generală nr.

< are, au rămas restante 
temele de la Invățămintul po
litico-ideologic.

Inccplnd din noul trimestru, 
este necesar să depășim nea
junsurile din primul trimestru, 
Iar organizațiile U.T.C. din 
școli, In colaborare perma
nentă cu cadrele didactice să 
aibă mereu In vedere același 
țel — educația multilaterală » 
elevilor.

lacob IMIING
activist U.T.C.

B.
5
A
l 

cu

casa cu zece
atenția, în Iscroni. oricui... are ochi de văzut 

n siguri că, in ultimele luni, numai cine n-a că.
aici n-a fost ..furat de peisaj" — rampa de gu- 

nui a Întreprinderii de gospodărie comunală. Deși e im- 
vrejmuită frumos, cu un grilaj de prefabricate și dotată 
cu o poartă majestuoasă de fier, rampa de la Iscroni... 
. de o bună bucată de vreme, cerindu-și cu insisten
ță dreptul la spațiu. E tic încăpătoare, nu mai are unde să 

‘■xtindă ? Da. de undei Loc in continuare, acolo unde 
■::i ..ochiul liber4* nu mai reușește să ajungă, există bere- 
chet... Șoferii I.G.C.-ului insă — din Petroșani, Vulcan,

A

Însemnare
o Aninoasa, „beneficiari" de drept ai acestui spațiu de 
olectare a gunoaielor — și-au depozitat „marfa", in de- 
ur.'ul ultimelor luni, cit mai in apropierea porții (de ce 

mai deplaseze cițiva metri, cind au „călătorit" atita 
timp ?!). Și chiar de la intrare, azi. te intimpină morma
ne!" de gunoi, care dacă ar avea darul graiului, sigur ar 
vorbi decis: ..Pe aici nu se trece.'" Ca la „casa cu zece 

— - orba proverbului — pisica moare de sete... Prea 
mulți sînt ..stăpinii" acestei rampe, pentru ca vreunul să 
■"b>"rve. totuși, că ..domeniul" pe care-l au in îngrijire 
mai necesită din cind in cind și mici „retușuri"! Ne-am 
interesat care-i motivul pentru care buldozerul I.G.C.-ului 
nu-și intră in atribuții, să niveleze — pentru că loc, re
petăm. există suficient — „munții" de gunoi de la intra
rea in rampă, facilitind in continuare depozitarea și de- 
terminindu-i pe șoferii salubrizării să nu mai „uite" gu
noiul unde se nimerește, in afara rampei, dincolo de șo- 
sea... Nu există nici un motiv. S-ar părea doar că in do
tarea I.G.C.-ului nu se găsește o platformă de transport, 
un trailer adică, care să aducă de la Petroșani la Iscroni 
buldozerul de atita vreme așteptat 1... Oare, așa să fie ?

Poate, pină la primăvară (bineînțeles glumim, fiind și
curi că serviciul salubrității de la I.G.C. nu va aștepta vre
mea venirii... muștelor), un buldozer va nivela, totuși, gu
noiul de la rampa din Iscroni. Nu de altceva dar salariații 
qarajului T.C.M.M., aflat in apropiere, nu vor avea posibili
tate să-și desfășoare activitatea in condiții „atmosferice" 
: orespunzătoare... Și nu numai ei.

Adrian CONDOR

nești. Călimănești, Amara, 
Herculane. Techlrghlol, Băile 
Felix și altele, vestite și pes
te hotare. Simultan, rețeaua 
de drumuri și șosele turisti
ce a început a fi moderniza
tă, crelndu-so accese comode 
spre zone de mare interes is
toric, cultural și sportiv, inac
cesibile odinioară.

Care a fost efectul acestor 
măsuri ?

TURISMUL
o industrie

în plină dezvoltare
de restaurante, pină la baze
le de agrement și sport. Zeci 
de mii de cadre au fost spe
cializate In țară și străinătate, 
precum și la cursurile inter
naționale organizate în 
noastră, în colaborare 
O.N.U.

Programe speciale au 
la transformarea litoralului ro
mânesc intr-o salbă de loca
lități balneare, de înaltă ți
nută arhitectonică și confort, 
rlvalizînd cu cele mai moder
ne 
pe 
au 
in 
zone ca nordul Moldovei, Del
hi Dunării, Valea Prahovei, 
Țara. Blrsei. O deosebită grijă 
se acordă dezvoltării turismu
lui montan, precum și stațiu
nilor balneo-climaterice speci
fice pentru tratamente medi- 

diverse, sînt Olă-

țara 
cu

dus

stațiuni de acest qen de 
continent. Alto programe 
avut ca rezultaț puterea 

mai mare valoare a. unor

In ultimii ani, statisticile 
internaționale relevă prezența 
consecventă a României în 
rindul țărilor cu cea mai di
namică circulație turistică. Po
trivit datelor publicate de in
stituțiile specializate ale O.N.U., 
în perioada 1965-1970, numă
rul turiștilor străini sosiți in 
România a crescut in medie, 
anual, cu 28 la sută, în timp 
ce rata medie a sporuluî in 
Europa a fost, în aceeași pe
rioadă, de 7,3 la sută. T~ 'r''" 
Ministerul Turismului 
gistrat G milioane de 
români in circulația 
internă, dar numărul 
ra a fost mult mai mare, da
torită turismului individual 
care nu poate fi. cuprins in 
statistici. In același an au 
venit în România 2,8 milioa
ne de turiști străini, cifră de 
4 ori mai mare decît aceea din 
anul 1965. Anul 1972 a maf-

In 1971, 
a înre- 
cetățeni 
turistică 
acesto-

•at o nouă areștere a circula
ției turistice.

Care sini perspectivele tu
rismului ?

Dotările realizate in ultimii 
ani, punerea In valoaro a u- 
nor zone turistice noi, au a- 
vut ca urmare situarea Româ
niei printre puținele țări din 
Europa care pot oferi vizitato
rilor toate formele de turism 
posibile. Acest privilegiu in
tră acum în calculul specia
liștilor caro îl corelează cu 
studiile asupra piețelor turis
tice internaționale, cu datele 
privind dezvoltarea în conti
nuare a turismului intern, în 
condițiile creșterii standardu
lui de viață. Potrivit prospec
țiunilor respective, țara noas
tră urmează a atinge, pină la 
sfîrșitul actualului cincinal, o 
circulație de 16 milioane vi
zitatori voniți de peste hotare. 
Aceste prospecțiuni stau la 
baza unor programe actuale 
de dezvoltare sau creare a 
unor noi zone turistice, cum 
ar fi cea de la Porțile de Fier, 
Oașul, . vestigiile daco-roma- 
ne ale Daciei Felix, salba de 
peșteri și minăstirile din nord- 
vestul Olteniei, noile stațiuni 
montane de la Volneasa și 
djn Munții Făgăraș și din alte 
părți ale țării. Alte programe 
includ măsuri pentru perfec
ționarea produsului ‘ "
(care cuprinde baza 
materială de cazare, < 
tie și transport, 
prestările de servicii, 
de comerț, autenticitatea ro
mânească sub toate aspectele 
pozitive).

îndeplinirea acestor proiecte 
va duce, in mod direct, la 
consolidarea pozițiilor Româ
niei pe arena turismului in
ternational, la maturizarea in
dustriei turismului în țara 
noastră, la ridicarea eficienței

CALEIDOSCOP
De 12 ori circumfe

rința Pămîntului cu

tractorul

i

turistic 
tchnico- 

alimenla- 
Incluzlnd 

, fondul

Gh. BRATESCU
un

ATITUDINI

MASA ROTUNDA

Foto: Ion L1C1U T. JIANU
f//Z/////Z/////////////////Z/////ZZ/Z/Z/////Z/Z//Z/////////////Z//Z////ZZ/////////ZZ

ral și cineclubul Optimfilm cu 
semnificative aspecte filmate 
ale bilanțului de dezvoltare 
a Vulcanului in anii construc
ției socialiste.

,coboa- 
1 etc.

în 
din

La clubul sindicatelor 
Vulcan a avut loc 
masa rotundă cu tema 
azi și mîine in orașul nostru".
La reușita acțiunii a colabo-

din 
marți, 
„Ieri,

Ion Thoress, unul dintre 
cei mai vechi tractoriști din 
țara noastră, a ieșit la pen
sie, începuturile activității sa
le de muncitor sînt legate 
de anul 1947, cind s-a an
gajat la centrul de închiriat 
mașini din Biled. De atunci, 
a muncit neîntrerupt pe trac
tor. Ișl amintește cum a lu
crat pe „Fordson", „Lanz Bul
dog", pe primele tractoare 
românești - IAR-22, IAR-23, 
apoi pe toate tipurile fabri
cate la uzina din Brașov. In 
1972, de pildă, a avut în 
primire un tractor „Legumi- 
col-400". Ion Thoress a par
ticipat, de asemenea, activ 
Ia transpunerea in viață a 
Rezoluției Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 3-5 martie 1949, 
cu privire la transformarea 
socialistă a agriculturii. El 
vorbește cu emoție de prime
le brazde pe care le-a tras, 
în urmă cu două decenii, pe 
tarlalele Gospodăriei agrico
le colective din Biled, ime
diat după înființare. In 
decursul sfertului de veac pe
trecut pe tractor, Ion Thoress 
ar fi putut parcurge de 12 
ori circumferința Pămîntului, 
la Ecuator.

legate

Port pe Mureș lingă

Alba Iulia

Numai și urechi,
copiii ascultă basmul cu... 
„Cocoșul roșu" in cadrul 
unei audiții in colectiv cu 
grădinița, la Casa de cul
tură din Petroșani.

Scopul imediat al progre
sului tehnic este să aducă 
omului foloase în toate do
meniile în care iși găsește 
posibilități de aplicare. A- 
titudini, gesturi, care nu 
vin în întîmpinarea acestei 
forme de expresie a noului 
riscă să fie catalogate ca 
anacronice și. do ce să n-o 
spunem, fac notă stridentă 
la tabloul general în care 
colectivitatea se străduiește 
să plămădească lucruri care 
să facă viața mai frumoasă, 
să dea cale liberă celor mai 
ingenioase soluții în rezol
varea unor probleme coti
diene Și a celor de perspec- 
tivă mai îndepărtată.

Dacă cele do perspectivă 
privesc mai mult pe specia
liștii din domeniul respec
tiv, de cele cotidiene ne iz
bim la orice pas, din care 
cauză se vor consemna In
tr-un fol. Autobuzele cu cu
re călătorim zilnic devin pe 
zi ce trece mai confortabi
le, mai bine utilate tehnic. 
Mai toate sînt înzestrate cu 
semnalizatoare optice sau 
sonore între taxatoare — 
șofer dur, cu toate acestea, 
cele mai mu1 • 
toare nu se pot debarasa de 
obiceiul „clasic** de a anun
ța cu voce tare invariabilul 
„gata la urmă“ sau 
ră (sau nu coboară)** 
Magazinele specializate 
desfacerea mezelurilor 
Petroșani și Lupeni și une-

le unități cu autoservire au 
fost înzestrate cu mașini e- 
lectrice de tăiat aceste pro
duse. Cu toate acestea, de 
ani de zile vinzătoarele taie 
manual salamul, iar cele mai 
puțin îndeminatice In arta 
felierii taie destul de ines
tetic, în timp ce mașinile de 
tăiat stau nefolosite. In ul
tima vreme, frunțile maga
zinelor de pe artera comer
cială a Petroșaniului 
îmbogățit 
minoase 
mulțimea 
noase nu 
cîteva și 
grafie știrbă. De ce au fost 
oare montate dacă nu înde
plinesc nici măcar elemen
tara funcție pentru care au 
fost create ; s«î lumineze ? 
Aproape în totalitate, cofe
tăriile noastre au fost înzes
trate cu clești pentru ser
virea clientelei cu prăjituri } 
cu toate acestea, fetele din 
partea cealaltă a tejghelei 
apucă cu mîna prăjitura 
preferată, în timp ce cum
părătorii dau din cap a ne
dumerire.

Concluzionînd pe margi
nea celor relatate se vrea 
exprimată o altă nedumeri
re. Este suficient oare să pă
trundă peste tot noul, sau e 
nevoie ca și atitudinea noas
tră față de acesta să fie pe 
măsura funcționalității lui ?

cu diademe lu-
multicolore. Din
de firme lumi-
funcționează decît
acelea cu o caii-

Intr-unul din cele mai ve
chi ghiduri turistice din Eu
ropa, datînd de la începutul 
secolului trecut, se vorbește, 
între altele, despre orașul 
Alba Iulia. Autorul mențio
nează, in context, existența 
unul port pe Mureș, în preaj
ma localității. Nu este altul 
decit actuala comună Partoș 
(Portu Marusli), acolo unde 
a existat un depozit de sare, 
produs care se transporta o- 
dinioară cu bărcile pe riu. 
Transportul sării pe calea a- 
pei s-a practicat, de altfel, 
si pe Olt, in secolul trecut. 
El se făcea cu ajutorul unor 
ambarcațiuni din lemn, cu 
fundul plat, smolite.

Piese arheologice și alte 
documente istorice arată in
să că aceste două mori riuri 
ou fost folosite pentru navi
gație incă din cela mai ve
chi timauri. Unul dintre aces
te riuri - Oltul - va deveni 
cu adevărat navigabil abia 
în anii noștri, prin înfăptui
rea unui amolu program de 
amenaiare complexă hidro
tehnică. aflat in curs de exe
cuție.

Mhpnrnpntul de la

Ghelința
In catalogul U.N.E.S.C.O. 

al marilor monumente ale lu
mii a fost înscrisă biserica 
romano-catolică din comuna 
Ghelința, județul Covasna. 
datînd din secolul al Xlll-lea. 
Biserica este construită_____ în 
stil romanic, extrem de rar 

a 
nume-

Călăreții
dinastii de ciopendozi, oa
meni pentru care această pa
siune este singura rațiune de 
t trăi. Bălrinul Tursen, care 
administrează crescătoria de

Pe ecrane

filmul „Călăreții", al re
gizorului american John 
I rankenheimcr dur a binecu
noscutul roman al scriitoru
lui francez Joseph Kessi-1, 
-j- rentueaza latura profund 
umană a unor oameni ex-
■ opționali, intr-o atmosferă 
de impetuoasă poveste orien
tala. Intr-o provincie din 
Yfqanistan, „bu/kași-ul", jor 
practicat de călăreți in ste
pele din nord, reprezintă 
pentru localnici cel mai im- 
i ortant eveniment al anului. 
Hanii Iși cresc și dresează
■ aii anume pentru acest 
joi. Sini cai iuți, curajoși, 
inteliqenți, pe care nu pot 
(rilări decit ciopendozii, cel 
mai buni dintre miile de că
lăreți. Există. în această pro
vincie Maimana. adevărate

cai a unui bei, este cel mai 
In virstă dintre ciopendozii 
regiunii. Gloria lui. devenită 
legendară, ii confeiă o auto
ritate neegalată. Fiul luj ii 
moștenește mlndria și în
drăzneala, dorința pătimașa 
de a înfrunta țcricolul, de 
•i reînnoi legendarele Isprăvi 
ale tatălui. Dar, deși dis
pune de cel mai buri al. 
dresat de tatăl său. Ura/

este eliminat din jor. pentru 
că-șl fracturează un picior. 
El suferă pentru eșecul său 
>i se simte umilit pentru ca 
n-a fost la înălțimea tatălui. 
Pentru a învinge dezonoa
rea și a-și dovedi sie însuși 
valoarea. întreprinde cu ris
cul vieții, un drum lung șl 
extenuant pentru a se re
întoarce acasă. De-a lungul 
acestui drum el dovedește, 
trecind j rjn nenumărate pe
ricole, neobișnuita forță mo
rala.

.Călăreții" (film în c-are-l 
găsim pe Omar Sharif In
tr-un ro| excepțional) des- 
< rle mentalitatea unui po
por, legile sale stabilite de 
tradiție, civilizația sa secu
lara. Rulează Fi cinemato
graful din Lonea.

Aflăm de la organele de ordine
© Mihai Uilaki din Lupe- 

i, strada Ploj’ilor nr. 7/6, de 
profesie conducător auto, a 
uitat probabil că odată aflat 
sub influența băuturii alco
olice, nu mai avea voie să so 
urce la volan. A uitat ori, mai 
precis spus, a încălcat acea
sta obligație profesională ele
mentară și in ziua de 25 de
cembrie trecut, conducînd In 
st in- de ebrietate autovehi
culul nr. 31 HD 1586. propri
etatea secției do drumuri și 
poduri Iscroni, a pierdut, după 
cum era do aștei tat, contro
lul volanului, a trecut peste 
un stllp de susținere a liniilor 
telefonice șl s-a oprit.,, un
deva In afara părții carosa
bile a șoselei.

Pentru a-i aminti 
ai Îndelungat că

voie să conducă sub influen
ța alcoolului, organele miliți
ei circulației i-au oferit lui 
Mihai Uilaki o amenda de 
530 lei și suspendarea permi
sului pe timp de o lună. 
Totodată el a fost obligat la 
suportarea valorii reț arațiilor 
datorah? Oficiului municipal 
de poștă șl telecomunicații.

un timp 
nu are

0 Tinerii Vasile Saviuc, 
Viorel Dumanschiu, Ion Dea- 
conu. Petru Feliei, toii anga
jați la Uzina de utilaj minier 
Petroșani, împreună cu ospă
tară Euqenia Boată de la cra
ma „Odobeștl" Petroșani 
fost recent sancționați c 
menzl contravenționale 
prinse intre 50 și 500 de lot.

cu
au
a-

eu-

Cititorii, și cu atit mai mult 
tovarășii din comitetul U.T.C. 
al uzinei amintite, sînt îndrep
tățiți să afle motivul sancțio
nării. Nu vom ocupa spațiul 
>u toate amănuntele, 
spune numai că în loc să-și 
găsească prerupări mai folo
sitoare, In primul rind lor, 
toți cei patru, după ce cu con
cursul ospătarei au depășit cu 
mult limita la pahar, s-au dat 
in spectacol, lansîndu-se In ma
nifestări care au provocat 
indignarea consumatorilor. Dp 
aceea, considerăm indicat ca 
măsura de sancționare să fie 
completată de analizarea com
portării lor In colectivele din 
rare fac | arte, iar conduce
rea T.A.P.L. este datoare cu 
o „răsplată" împotriva ospă-

tarei Eugenia Boată care s-a 
făcut vinovată de Încălcarea 
prevederilor H.C.M. 2502/1909.

V om
• Deși șofer < u vechime 

și multă experiență, Francine 
Miclea a săvlrșlt o abatere pe 
cit de elementară pe atit de 
costisitoare. Conductnd auto
buzul I.G.C. 31 HD 2511 pe 
ruta Petroșani — Petrila. la 
tunel, nu a înscris corect 
autovehiculul pe direcția de 
mers, lovind cu partea stin
gă din față basculanta 31 HD 
3207, proprietate a S.T.R.A., 
producind avarii ambelor ma
șini. Firesc,, constatîndu-i
vinovăția, organele de 
dine, pe lingă amenda 
nistrativă. l-au obligat 
suportarea contravalorii 
rațiilor necesare ambelor 
vehicule.

întilnit in această parte 
continentului. Printre 
roasele aspecte de mare in
teres istoric și artistic pe ca
re le posedă monumentul: 
o frescă veche de 700 de ani, 
un plafon din lemn casetat, 
dotind din 1628, balconul, 
scara și orga bisericii, ame
najate in anul 1766. taberna
colul cu nervuri gotice, se a- 
flă și picturile murale execu
tate pe pereții exteriori ai 
bisericii.

Ideea frescelor pe fațade 
prezintă un deosebit Interes 
pentru istoria odei, o aseme
nea manieră de plasare a 
picturilor opărind îndeosebi 
la vechile mănăstiri din nor
dul Moldovei.

Monumentul de la Ghelin
ța este supus unei minuțioa
se opere de restaurare, in 
vedereo includerii sale in 
circuitul turistic al marilor 
valori de artă ale țării.

CALEIDOSCOP
auto-
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Succes deplin lucrărilor 
Conferinței județene 

de partid !
(Urm o re dm peg. 1)

o P.C.R. si Plenarei CC. ol P.C.R. din 20-21 noiembrie 1972, pen. 
tru traducerea in tioță a prețioaselor indicații ale secretarului 
general ol partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, date cu pri
lejul vizitei de lucru in județul Hunedoara. Chemata să facă o 
temeinică și exigentă analiră, critico și autocritică, a activității 
desfășurate in ultimii doi ani, conferința județeană de portld 
va adopta măsuri corespunzătoare, menite să contribuie la per
fecționarea activității organelor și organizațiilor de partid, să 
deschidă noi orizonturi in munca fiecărui colectiv, a fiecărei uni
tăți economice, va contura sarcinile de viitor pe măsura poten
țialului cerator al oomenilor muncii hunedorenl.

Minerii, oțelarii, energeticienii, constructorii, harnicii agri
cultori, intelectualii, toți oomenii muncii din județul nostru, ro
mâni, maghiari, germani și de alte naționalități, privesc cu în
credere nețărmurită spre partid, urmează neabâtuti îndemnurile 
sole, muncesc cu dăruire și abnegație pentru infâptuirea cinci
nalului incinte de termen, reflectlnd adeziunea lor fierbinte față 
de politico partidului, dorința nestrămutată de a transpune in 
fapt principiile acestei politici clarvăzătoare și înțelepte care 
călăuzește întregul popor spre comunism.

Puncte de vedere

(Urmare din pag. 1) 

tre un însemnat număr de 
brigăzi de le acest gen de 
lucrări, De aceaMft dată, 
vom arunca o sumară pri
vire asupra modului cum 
chiar inițiatorii ei și-au 
respectat cuvintul asupra 
demarajului luat dc briga
dă in noul an dr muncă, 
latft faptele. Brigada și-a

Unitate

dueția incaplnd din luna a- i 
ceaMa.

( uni au Pășit minerii a- . 
ceste! cutezătoare brigăzi In I 
anul 1973 In prima daca- ’ 
dă a lunii ianuarie, conți- I 
nuind s& lucreze intr-o ga- • 
lerie ce interceptează stra- I 
(u| 17 — 1R in același bloc, | 
brigada n excavat in plus i 
aproape 10<l metri <ubi. I 
ceea <e echivalează cu o

deplină
între cuvînt și faptă

onorat cu prisosință cuvin- 
tul-angajament, realizind 
o avansare medie lu
nară dc 127 metri liniari, 
obținind in cursul anului 
trecut 103 metri liniari ga
lerie peste sarcinile de 
plan. Prin aceasta au fost 
devansate cu aproape două 
luni lucrările de pregătire 
a trei noi fronturi dc lucru 
in stratul 17 18, blocul 4 1.
Primul abataj frontal din 
acest bloc va intra in pro-

realizurc a sarcinilor de 
plan in proporție de 133 la 
sută.

...Așa a ințeles minerul 
comunist Constantin Grădi
na ru să demonstreze viabi
litatea și valoarea propriei 
lui inițiative, unitatea de
plină dintre cuvint și fap
tă ; acesta este o parte din 
palmaresul de fapte cu ca 
r« minerul Grădinarii II 
reprezintă astăzi pe comu
niștii dc la mina Hrlcani la 
conferința județeană de 
partid.

Foto: V. IORDACHESCU

i

Lipsește
o condică !
Deși se numără printre 

unitățile fruntașe ale O.C.L. 
Alimentara, despre magazi
nul nr. 42 din Petrila (com
plexul S Martie) nu se poate 
spune că nu ar 
nevoi’ 
pane 
cum ar fi acelea ale contro
lului obștesc, că 
avea nevoie de îndrumările 
competente ale cetățenilor, 
exprimate, in mod organi
zat. prin intermediul repre
zentanților obștei. Dar. nu 
toată lumea socotește că lu
crurile stau așa.

In primul rind cei care nu 
socotesc ca noi, sint mem
brii comisiei de control ob
ștesc care au in atribuțiu- 
nile lor această unitate. Do
vada ne-o furnizează fap
tul ca magazinul nu a fost 
vizitat de multă, foarte mul
tă vreme de echipa in ca
uză. ca și de faptul că ne- 
maisolicitind nimeni condica 
controlului obștesc, aceasta 
s-a cam rătăcit prin mica 
arhivă a magazinului. In a-

mai avea 
de sprijinul unor or- 

■u Iar atribuțiuni.

nu ar mai

coastă situație, intr-adevăr
i zicem noi) e mai bine că 
membrii echipei n-au mai 
dat pe la magazin, unde ar
ii rămas, cu siguranță sur
prinși dc efectul lipsei lor 
de activitate.

Ce s-ar cuveni intr-o ase
menea situație ? O condică 
pentru... controlul obștesc ? 
Sau. poate, pentru factorii 
răspunzători din cadrul or
ganelor competente in 
drumarea echipelor de 
trol obștesc.

in- 
con-

Pentru
călători

După repetate semnalări 
critice. unor autobuze de 
pe traseele Văii Jiului nu le 
mai lipsește nici punctuali
tatea, nici buna frecvență 
și, mă rog, nici alte „of"-uri 
care qenerau unele neajun
suri. Repetăm — este vor
ba doar de unele autobuze 

doar de unele neajunsuri. 
Căci, altele continuă să râ- 
mină „in pană" de prompti
tudine și operativitate.

Dar totuși. seva ta lipseș
te tuturor autobuzelor.

Scară de seară, călătorii 
care așteaptă in stații, fac 
eforturi (de care ar putea fi 
scutiți) pentru a ghici ce 
cursă. intră in stație. O fi 
„6" ? O fi „7“ ? Sau, o fi 
cumva „2" — Aeroportul ? 
Dc multe ori dilema e dez
legată doar cu ajutorul ta
xatoarelor, in care caz că- 
lălorut urcă in 
.să întrebe, apoi 
zamăgit.

Se parc, că, 
seară, tăblițele 
ale curselor nu sint suficient 
luminate. Se mai pare că 
nici nu sint suficiente tăbli
țe. pentru a fi afișate și in 
față, și la ..urcare". In lipsa 
acestor tăblițe sugerăm 
l.G.C, să-ți îndrepte mai in
sistent privirile înspre par
brizul autobuzelor, pentru a 
descoperi locul anume des
tinat unor cifre indicatoare, 
loc prevăzut cu instalație e- 
lectrică. aflat in văzul tutu
ror, in „fruntea" fiecărei 
curse, care loc — folosit ca 
in toate urbele ce se respec
tă — ar scuti călătorii de 
un efort in plus.

I. M.

autobuz ca 
coboară de-

pc timp de 
indicatoare

Mobiiă modernă și confortabilă
întreaga rețea o mogazinelor 

de mobila 
noaște, în aceste zile de înce
put de an, o mare afluență de 
cumpărători. Motivul ? E lesne 
de înțeles. Aceste unități spe
cializate ale O.C.L Produse in
dustriale dispun de o vastă și 
variată gamă sortimentală

din Valea Jiului cu.
mobilă modernă, elegantă 
confortabilă.

Concepute șl realizate cu 
osebit bun gust, dormitoarele 
„Felicia", „Ponor", „Bocșa" șl 
„Vaslui" atrag cu osebire maso 
cumpărătorilor. De asemenea, 
după cum am fost informați, 
mult solicitate sint și... compo
nentele sufrageriei „Dacia", ca-

Și

de-

napelele extensibile, bibliotecile 
„Bistrița", ,.lza‘‘ și ,,Doris", mo
bila de bucătărie „Măgura" și 
..Ruxandra". Pentru completarea 
armonioasă a apartamentelor, 
magazinele noastre dispun și de 
elegante fotolii (Neholul" și 
..Eleonora"), mobile de vestibul 
,,Orion", birouri de lucru, mese 
T.V. etc.

Anul bun se cunoaște
din

(Urmare din pag. 1)

Cit privește disciplina în 
brigada dc tineret a lui Ra
dar, nu s-a auzit vreodată dc 
întîrzicri 
în viitor 
tradiția.

sau 
vom

nemotivate iar 
păstra desigur

★
apoi pe tova-L-am rugat , 

rășul Aurel Colda secretarul 
comitetului U.T.C. din exploa
tare să ne relateze mai amă
nunții despre acțiunile între
prinse de organizația U.T.C. în 
sprijinul producției.

„înainte de a se încheia 
anul, activul U.T.C s-a întru
nit și a fixat jaloanele muncii 
noastre Pe 1973. Cîteva din 
aceste jaloane sint: întărirea 
disciplinei în muncă, reduce
rea fluctuației, acțiuni vo
luntar patriotice în sprijinul 
producției, urmărirea concretă 
a îndeplinirii sarcinilor de 
plan.

Am învățat că cea mai e- 
ficientă metodă de atragere 
a tineretului la o activitate 
eficientă osie munca de la 
om la om. S-a dovedit că 
atunci cind lucrezi cu omul, 
îl înțelegi și-l ajuți cind 
are nevoie de ajutor, 
•îl cîștigi pentru totdeauna.

De asemenea, am început 
instruirea tinerilor in ve
derea participării la întrece
rea inițiată de C.C. al U.T.C, 
..Tineretul, factor activ în 
îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen1*.

Mai avem în vedere, relua-

primele zile
rea „Olimpiadei minerilor" 
dur, spre deosebire de anul 
trecut preconizam ca acest 
concurs să aibă un caracter 
mai larg de masă. Desigur, 
întreaga noastră activitate, 
indiferent în ce domeniu sc 
resfrînge direct asupra pro
ducției.

Ar mai fi multe de spus dar 
vom lăsa faptele să vorboas-

că pentru noi în viitor.
Cele relatate mai sus 

interlocutorii noștri, ca și roa
dele muncii încă din prime
le zile ale anului, ne dau si
guranța efi tinerii mineri de 
la Petrila vor participa cu 
pasiune Și dăruire la înfăp
tuirea datoriei lor dc onoare 
— sporirea producției do căr
bune.

MICA PUBLICITATE

de

fochiști pentru centralele termice 
din Valea Jiului, 

pe perioada de iarnă
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ionel Puica, 

eliDerată do Preparația cărbunelui l.upenL O declar nulă.

Se pot angaja și pensionari, cu îndeplinirea 
condițiilor prevăzute de Legea nr. 279966.

Informații suplimentare se pot primi zilnic 
la serviciul personal al I.G.L. Petroșani, 
Cuza Vodă nr. 23, telefon 1667.

I

CAUT femeie pentru îngrijirea a doi copii. Str. Viito
rului bloc 14/2 Aeroport.

Lecția a 33-a (reluare }RADIO
Tragerea Loto ;VINERI, 12 IANUARIE

EVEN1MENTF

V

Soarele răsare la ora 
și apune la ora 16,58, 
trecute din an — 12. 
rămase — 353.

Atenție la... neatenție;CALENDAR

® 1866 — A murit Aron 
Pumnul, cărturar, partici
pant la revoluția din 1848 
în Trasilvania (n. 1818) :
«j 1973 - Al XXlV-lea
Congres al Partidului Co
munist din Danemarca (12 

14); 0 1876 — S-a năs
cut scriitorul american Jack 
London (m. 1916).

DUMINICA 14 IANUARIE

8,15 Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica pentru toți ;

8,30 Cravatele roșii;
10,00 Viața satului •, 
11,10 "Portretul unui dirijor i 

Ghenadi Rojdestvenski ; 
De strajă patriei ; 
Emisiune In limba 
qhiară ; 
360 de grade ; 
Film serial pentru 
neret. Plerduți in 
tiu — Episodul XII - 
„Războiul roboților" ;
Vetre folclorice. Nun

tă In podgoriile Aradu
lui Film ; 
1001 de seri; 
Telejurnal, 
Rc-rortM TV 
contemporană. 
Mim artistic; 
producție a 
lor engleze ;

62,50 Telejurnal

12,00
12,30

19,00

19,20
19.30
20-00

rna-

ti- 
spa-

Oliver — 
-ludiouri-

Sport.

LUNI 15 IANUARIE

17,30 Deschidere emisiunii.
— Curs de limba fran
ceză Lecția a 37-a
(reluare);
Căminul ;
Ecranul - emisiune de 
actualitate și critica 
inematograficft ;

19,00 Săptămina în imagini ;
19,20 1001 de seri;
19,30 Telejurnal ;
20.00 Reportajul vizitei tova

rășului Nicolae Ceaușescu 
in Pakistan ;

20 45 Avanpremieră;

K- ■ W

20,50 Roman foileton : Des
tăinuire — Dramatizare 
după romanul „Necu
noscuta de la Wlldfall 
Hall" de Anno Bronte;

21,35 Steaiua fără nume, E- 
misiune-concurs pentru 
tineri interpret! do mu
zică ușoară ;

22,30 24 de ore.

MARȚI 16 IANUARIE

9,00

9.05

'.30

10.00

10,30
11,10

13,00
15.00

18.00

18.20
18.35

Deschiderea emisiunii. 
Telex ;
Teleșcoală — chimie la
nul III liceu) Fonta ;
Matematică (clasa a 
VIILa). Drepte șj plane ; 
Curs de limba engleză 

Lecția a 36-a ;
Căminul (reluare); 
Film serial pentru 
neret: Plerduți 
tiu episodul 
„Dorință sub o 
(reluare);
Publicitate ;
52 do inițiative In 52 de 
-.aptămlni (reluare); 
Telejurnal j

16,00 Lecții TV pen
tru lucrătorii din agri
cultură. Organizarea Ju
rului în acord qlobal 

. I culturilor de cartofi. 
fd«ole și soia ;
Deschiderea emisiunii de 
după-amiazei. Cur> de 
limba rusă. Lecția a 36-a 
(reluare);
Panoramic științific. Lem
nul in circuit închis ; 
Cum vorbim ;
Tehnîc-club -,

ti* 
in spa- 
VII - 

stea"

PROGRAMUL 1. 6.00 
zică și actualități : 7,00 
diojurnal; 8,00 Sumarul 
sei: 9,30 Memoria pămîntu- 
lui românesc: 9,50 La trom
petă. Maurice Andre. 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Fol
clor

te; 20,45 Consemnări:
Din înregistrările basului. 
Mircea Buciu; 21,00 Revista 
șlagărelor: 21.25 Moment 
poetic: 21,30 Bijuterii muzi
cale ; 22,00 Radiojurnal;
22,30 Concert de seară: 24,00 
Buletin de știri; 0,03—6,00 
Estrada nocturnă.

muzical: 10,30 Harta 
la scara viitorului: 
Orchestra Perez Prado; 
Buletin de știri; 11,05 

muzica popoarelor: 
Litera și spiritul legii: 
Corul de cameră al 9,00 Deschidere* emisiunii; 

Telex ;

Muzică populară ;

Teleconferință de presa. 
Realizări și perspective 
in raționalizarea siste
mului de evidență in u- 
nitățile socialiste;

1001 de seri ;
19,30 Telejurnal;

20,00 Reflector -,

19,00 Caleidoscop cuilural-ar- 
tlstlc ;

19,20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal ;
20,00 Seară de teatru : Iașii 

in carnaval do Vasile 
Alecsandri ;

21.30 In actualitate — Școala ;
21,55 Gala maeștrilor. Arta 

Florescu — do la scenă 
la catedră ;

22.30 24 de ore. Contraste în 
lumea oapitalului.

MIERCURI 17 IANUARIE

9,00

0,05

9,25
9,55

10,00

18,25 Pentru sănătatea dv. 
..Nevoia do mișcare". 
Avatarurile civilizației 
moderne și sportul; 
Tragerea Pronoexpres ;
Cîntă orchestra de mu-

emisiunii.

e-

10,30

11.05

12,25
12.50
17.30

Deschiderea 
Telex ;
Bucureștlul necunoscut. 
„Cimpul Veseliei' 
vocare de Brunea-Fox;
Prietenii lui Așchiuță ; 
Publicitate ;
Curs de limba francezo 
Lecția a 38-a ;
Gala maeștrilor (relua

re). Arta Florescu — între 
scenă șl catedră ;
Teleclnomateca pentru 
copil. Prietenii din Pă- 
puriș (reluare); 
Tehnic-club (reluare); 
Telejurnal ;
Deschiderea emisiunii 
după-amlazd. Cur4 
limba germano 
a 36-a (reluare);
întrebări și răspunsuri 
pe temele : Perfecționa
rea formelor și metode
lor de organizare și ac
tivitate a statului socia- 
11 1. Corelația existentă 
socială — conștiință so
cială ;

de 
de 

Lecția

18,00

19,00

PETROȘANI — 7 Noiem
brie ; Fuga e sănătoasă ; 
Republica; Ferma din Ari
zona, seriile 1 — II ; PETRI
LA : Apa vie ; LONEA — 
Minerul : Călăreții ; ANI- 
NOASA : Ultimul tren din 
Gun Hill ; VULCAN : Ulti
mul țren din Gun H1U : 
LUPENI — Cultural Fan- 
fan la Tulipe ; Muncitoresc: 
Da-i înainte cowboy : UR1- 
CANl : Cinci pentru infern.

11,00 
Din
11.15
11.30 
sindicatelor sanitare din Bu
curești: 12,00 Discul zilei : 
Orietta Berti; 12,30 Ini Uni
re cu melodia populară și 
interpretul preferat: 13.00 
Radiojurnal; 13,30 Concert 
de prînz; 14,00 Compozito
rul săptămînil : Claude De
bussy; 14.43 Muzică de pro
menadă: 15.00 Buletin de 
știri; 15,05 Radloanchctă e- 
conomioă; 15,20 Melodii de 
estradă; J6.00 Radiojurnal;
16.15 Cîntă Maria Ciobanu:
16.30 Știința la zi: 16,35 Sui
te corale; 16,50 Publicitate 
radio: 17,00 Pentru patrie;
17.30 Melodii populare de 
virtuozitate; 17,40 Radioca- 
binet de informare și do
cumentare; 18,00 Orele serii; 
20,00 Zece melodii prefera-

9.05
9.30

9.50

10,00

10,30
10.40

11.45

9,00

9,05
9,35

JOI 18 IANUARIE

Deschiderea emisiunii.
Telex ;
România în lume;
O viață pentru o idee i

PROGRAMUL
pentru 

sâptâmîna 
viitoare

zică populara a Radiote- 
leviziunii ;
Timp și anotimp în 
qricultură ;
1001 de seri;
Telejurnal;

a-

cu

19.20
19.30 
20,00 Teleobiectiv ;
20.20 Cinlecc din Sălaj 

Sava Ncgrcan ;
20.30 Telecinemateca. Ciclul 

Jean Gabin. Străbătind 
Parisul. Cu i Jean Gabin, 
Bourvil, Louis de Funes;

21,55 Interpretul săplumînii; 
Stela Enache ;

22.10 Teleglob. Repere islande
ze — film documentar ;

22.30 24 de ore.

10,30

Dimitrio Voinov (relua
re) ;
Curs do limba rusă. Lec
ția a 37-a ;
De la Alfa 
Enciclopedie 
levi ;
Teleobiectiv

la Omega, 
pentru e-

10,50
11,10 Telecinemateca (reluare). 

Ciclul Jcan Gabin : Stră- 
bătînd Parisul j
Cîntă orchestra do mu
zică populară a Radio- 
teloviziunii;
Telejurnal;
— 16,00 Lecții TV pen
tru lucrătorii din agri
cultură ;
— 17,00 Teleșcoală. Ghi-

(reluare);

12,35

12,50
15,00

16,00

Teleenciclopedia ;
Teleglob. Iran — istorie 
și contemporaneitate ;

Tineri soliști de muzică 
populară.

Curs de limba germană. 
Lecția a 36-a ;

20,15 Film artistic: Decolarea.
21.45 Cercetări pentru viitor.
22,30 „24 de ore";

22.45 Din țările socialiste.

VREMEA
Publicitate ;

Ancheta T.V. „Dreptul 
la demnitate" :

Selecțiuni din emisiunea 
..Promenada duminicala" 
(reluare) -,
Telejurnal ;

16,00-17.00 Teleșcoală ;

17,30 Deschiderea emisiunii. 
Curs de limbă engleza.

Valorile temperaturii inre 
gistrate în cursul zilei de 
lori ;
• Petroșani : maxima — 2 

grade ; minima
• Parînq ;

grade ; minima .. .
PENTRU URMĂTOARELE 

24 DE ORE; Cerul se va 
menține variabil, semnalîn- 
du-se precipitații slabe inter 
miiente sub formă de ninsoa
re. Dimineața, pe alocuri cea 
ță. Vlnt slab pînă la potrivit 
din nord.

- 6 grade ; 
maxima — 9

— 12 grade:

mie (anul III
Fonia. Literatură 
nă. Aurul pergamente
lor ;

17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Emisiune 
în limba maghiară ;

18.30 La volan. Emisiune 
pentru conducătorii ^u- 
to ;

18,40 Studioul de poezie. Floa
re albastră. Spectacol 
litorar-muzical-coreqrafic;

19,20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal ;
20,00 Festivaluri folclorice ; 
20.15 Pagini de

trospeciivă Walt Disney; 
21.05 Concert simfonic al or

chestrei Radioteleviziu- 
nii (partea a doua) ; 

21,50 Tinerii despre ei înșiși ;
22.30 24 de ore ;

umor: Re-

VINERI 19 IANUARIE

(relua-

inter- 
Maca-

9,00 Deschiderea omisiunii. 
Telex ;

9,05 Teleenciclopedia 
re);

9.50 Melodii populare 
pretate de Blona 
rio ;

10,00 Curs do limbă germană. 
Lecția a 37-a ;

10,30 Interpretul săptămlnii s 
Stela Enache ;

10.45 Pagini de umor : Retros
pectivă Walt Disney ;

11.35 Studioul 
luare);

12,15 Teleglob
12.35 Pentru 

(reluare);
12.45 Telejurnal;

16 00 17,00 Teleșcoală. Ma
tematică (in ajutorul 
candidaților la concursul 
de admitere in î 
mîntul postllceal 
perior). Funcția 
nențiaia. Istoria 
niei. „Nici munții, 
furtuna vremllor 
ne-au despărțit vreoda
tă" ;

17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiaza. Curs do 
limbă engleză. Lecția a 
36-a (reluare);

18,00 Cunoașteți legile <* Emi
siune de Marin Stănes- 
cu |

18.15 Tragerea Loto , 
18,25 Școala campionilor 
18,50 Teleconferință de i 
19,20 1001 de seri ,
19.30 Telejurnal ; 
20,00 Reflector ;
20.15 Film artistic. Nu 

Peier I Producție 
diourilor cinematografice 
iugoslave. Cu : Loje Ros
man, Majda Potokar, 
Bart Setlnr;
Mai aveți o întrebare ? 
Proiecte qrandioase 
scară planetară i 
24 de ore;
Handbdl masculin : 
naur Baia Mare 
namo București (repriza 
a Il-a).

învăța- 
Si su- 
expo- 
Româ- 

, nici 
nu

9.20

21,55

22,35
22.50

de poezie (re-

(reluare); 
sănătatea dv.

SIMBATA 20

9,00 Deschiderea 
Telex ;

9,05 Cunoașteți 
luare);

A tost odată Cd nicio
dată... Prințesa tristă (I) ; 
De vorbă cu gospodine
le ;
Mai aveți o întrebare? 
„Proiecte qrandioase 13 
scara planetară" ; 
Festivaluri folclorice ; 
Cărți și idei (reluare); 

ai secolului 
XX (reluare);

12,10 Publicitate ;
12.15 Cînter de dor. Balet pe 

muzică interpretată de 
Maria Tănase (reluare);

12,45 Telejurnal ,
16.30 Emisiune în limba ger

mană ;
18.15 Ritm, tinerele dans-, 

Medalion 
loan Cuxa , 
1001 de seri; 
Telejurnal ;
52 de initiative in 52 de 
săptămini ;

20,(5 Teleenciclopedia. Falsuri 
artistice. Breviar. Zoora- 
ma ;

21,00 Pllm serial: Mannix ;
21.50 Varietăți Internationale, 

cu Rocky Roberts, Mi
na. Nana Muskhuri. lor- 
danka Hrlstova. Nadia 
Urbankova, Elvis Pres- 
lov, Raquel Welch. Folk 
studio Singers. Don 3a- 
cky, balete în coreqrafia 
lul Bruno Conferă ;

22.50 Telejurnal, 
23,00 Handbal masculin :

namo București — 
versitatea București 
priza a II-a);

9.50

10,05

10,45
11,00
11,25 Muzicieni

rresă ; 19,00

19,20
19,30

plinge 
a stu-

20,00

Alexandru

la

Mi- 
Di-

IANUARIE

emisiunii. Di- 
Uni- 
(re-
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Vizita tovarășului
Nicolae Ceaușescu in Pakistan

(Urmnre din pag. 1)

Upt el președintelui Consiliu
lui de Stat

La scara axionului, pre
ședintele Nirolae Ceaușescu 
5i tovarășa Elena Ceaușescu 
iși iau un călduros rămas 
jun de la președintele Zulfi- 
fcar Aii Bhutto.

„A lost o mare plăcere șl 
onoare pentru noi, pakistane
zii, să vă primim în țara 
noastră" — a spus președin
tele Pakistanului.

«Vă mulțumim domnule pre
ședinte și vă aster tăm in 
România" — a răspuns tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Cei doi șefi de stat și-an 
strlns apoi miinile cu cordia
litate și $-au îmbrățișat.

La ora 9.30 (ota locală), 
nava prezidențială a decolat, 
îndreptindu-se spre Karachi.

Oaspeții români au călătorit 
la bordul unui avion special 
pus la dispoziția lor de către 
președintele Pakistanului.

La Karachi, cel mai 
important centru urban 

și economic al Pakistanului
Dură un zbor care a durat 

aproape două ore, avionul pre
sidential a sosit la Karachi, 
rapitala provinciei Sind. cel 
mai important centru urban și 
scor, ornic al Pakistanului. O- 
rașul a cunoscut in ultimii 
mi un ritm rapid de dezvol
tare. Dacă la proclamarea in- 
iependenței tării. în 1947, 
rind a fost ales capitala nou- 
ui stat. Karachi, avea doar trei 
sute de mii de locuitori, el 
aumără astăzi circa patru mi
lioane. Marele oraș s-a năs
cut din lupta aspră a omului 
:u nisipurile, după cum ară- 
a și vechea sa denumire — 
Callachi (orașul dunelor). Si
tuat la întretăierea a nume
roase linii maritime și aerie- 
le. Karachi, a continuat să cu
noască o dezvoltare intensă 
>i după mutarea capitalei tă
rii la Islamabad. El concen
trează o bună parte a tinerei 
industrii pakistaneze — mari 
jnităti siderurgice, petrochi
mice. de construcții de ma
șini, textile. Numeroase edi
ficii noi și moderne au fost 
ridicate în ultimii ani, iar rada 
cortului cunoaște o vie și in
tensă activitate. Toate acestea 
conferă orașului de pe țărmul 
Golfului Oman atributele u- 
□ei adevărate metropole. A- 
:esta este orașul care găz
duiește ultima etapă a vizitei 
oficiale a președintelui Nicolae 
Zeaușescu în Pakistan

Aproape de ora prînzului, 
avionul prezidențial a ateri
zat pe aeroportul internațio- 
îal Karachi. In întimpinarea 
președintelui Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, și a tox’arășei 
Elena Ceaușescu, a celorlalți 
oaspeți români au venit gu- 
verantorul provinciei Sind, 
Mir Rasul Bux Talpur, minis
trul principal al proxdnciei, 
Mumtax Aii Bhutto, alte ofi
cialități civile și militare.

Cortegiul oficial se indreap- 
:ă spre Mausoleul lui Moh
ammad Aii Jinnah, fondatorul 
statului pakistanez, care este 
supranumit Quaid-e-Azam (pă
rintele națiunii).

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a depus o coroană de flori la 
Mausoleul Iui Mohammad Aii 
Jinnah. $eful statului român, 
persoanele oficiale române și 
pakistaneze care l-au însoțit 
au păstrat un moment de re
culegere.

Dură ceremonia de Ia mau
soleu. cortegiul oficial s-a în
dreptat spre reședința rezer
vată oaspeților români. Pala
tul guvernatorului provinciei 
Sind.

★

In continuare, tox’arășul 
Nicolae Ceaușescu este invi
tat de guvernatorul provinciei 
Sind să ia cunoștință de cîte- 
•a obiective economice im

portante din imediata apropie
re a orașului : Centrala ato- 
mo-electrică Kanupp. Societa
tea națională de rafinare a 
petrolului, Uzina de mașini- 
unelte Pakistan, ilustrări vii 
ale transformărilor înnoitoare 
care se petrec în această țară.

Elicopterul special pus la 
dispoziția șefului statului ro
mân aterizează pe un platou 
din vecinătatea centralei ato- 
mo-electrice. Președintele Con
siliului de Stat al României, 
tox’arășul Nicolae Ceaușescu. 
și persoanele oficiale care-1 
însoțesc sint salutați cu căl
dură, în numele Comisiei pa
kistaneze pentru energia ato
mică, de S. M. N. Zaidi, direc
torul general, de ceilalți mem
bri ai conducerii centralei.

Construită, după cum infor
mează gazdele, cu asistența 
tehnică și financiară a Cana
dei, centrala, care are o ca
pacitate de 137 MW, a in
trat in funcțiune în octombrie 
1972, printre oamenii de ști
ință invitați să asiste la cere
monia inaugurării numărin- 
du-se și reprezentanți ai Co
mitetului de Stat pentru e- 
nergia nucleară din România. 
Odată cu aceasta, arată spe
cialiștii pakistanezi, a fost 
realizat primul pas pe calea 
traducerii în viață a unor 
proiecte de perspectix’ă, vi- 
zînd folosirea pe scară largă 
a atomului ca sursă energeti
că spre a acoperi decalajul 
dintre nevoile crescînde de 
energie ale economiei națio
nale pakistaneze și posibili
tățile limitate de a satisface 
aceste nevoi prin mijloace 
clasice. Rezervele de combus
tibil obișnuit sint reduse, iar 
folosirea potențialului energe
tic al tării ridică, în condiți
ile naturale ale Pakistanului, 
serioase dificultăți de ordin 
economic. In cadrul acestor 
proiecte, se urmărește ca pî- 
nă la sfirșitul secolului o trei
me din energia electrică a 
țării să se bazeze pe atom ; 
se studiază, de asemenea, po
sibilitatea construirii unor 
reactoare, așa-zise de irigație, 
care să pompeze la suprafață 
apele subterane sărăturoase 
și apoi să le desalinizeze, 
ceea ce ar contribui mult la 
rezolvarea problemei apei, 
foarte importantă pentru Pa
kistan. Toate acestea explică 
atenția care se acordă cerce
tărilor nucleare, posibilităților 
de folosire a energiei atomi
ce în scopuri pașnice.

Vizitînd sala de control a 
reactorului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează de 
principalele caracteristici ale 
acestuia, de termenii de dare 
în folosință a diferitelor con
strucții. Șeful statului român 
este informat că se folosește 
uraniu natural drept combus
tibil, iar ca moderator apa 
grea. Se arată, totodată, că 
cea mai mare parte a specia-

Protocol privind dezvoltarea 
cooperării economice 
și tehnico-științifice 

dintre România și Pakistan
Joi. a fost semnat un pro

tocol privind dezvoltarea co
operării economice și tehni- 
co-științifice dintre România 
și Pakistan. In protocol se 
stabilesc măsuri prix'ind 'în
făptuirea hotăririi celor doi 
președinți ca in cel mai scurt 
timp să fie încheiat un acord 
de cooperare economică și 
tehnico-științifică și să fie în
ființată o Comisie mixtă in-

terguvernamentală de coope
rare. Sint stabilite, de aseme
nea, unele domenii în care 
urmează să se dezvolte aceas
tă cooperare.

Din partea română protoco
lul a fost semnat de Nicolae 
M. Nicolae. ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțu
lui Exterior, Iar din partea pa
kistaneză de Aziz Ahmad, se
cretar general în Ministerul 
Afacerilor Externe.

lîștilor de înaltă calificare c* 
desenase centrala sint pakis
tanezi.

In continuare, președintele 
Consiliului de Stat este invi
tat în salonul ofidal. unde 
semnează în Cartea de onoa
re. Directorul general al cen
tralei, S. N. M. Zaidi, ține să 
exprime satisfacția Comisiei 
pakistaneze pentru enerqia a- 
tomică, a specialiștilor și teh
nicienilor centralei pentru 
marea cinste rare li se face, 
pentru această vizită. „Noi, 
lucrătorii Comisiei pakistane
ze yentru energia atomică, — 
spune vorbitorul — ne bucu
răm profund do înfăptuirile 
oamenilor de știință și ingi
nerilor din România pe dru
mul dezvoltării economice și 
industriale a țării. Centrala 
pe care ați vizitat-o, a spus 
el în continuare, reprezintă 
doar un modest început în 
direcția dezvoltării energiei 
atnmo-electrice în Pakistan. 
Am fi foarte fericiți să avem 
schimburi de vizite cu oame
nii de știință, inginerii, teh
nicienii, ca și între organis
mele pentru energia atomică 
a celor două țări".

Răspunzînd, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
pentru amabilitatea manifes
tată de conducerea uzinei. 
„Cred că între atomiștii ro
mâni si cei pakistanezi se 
vor dezvolta relații de cola
borare. De altfel, in cadrul 
discuțiilor cu președintele 
Bhutto, s-a ajuns la o înțele
gere in acest sens.

Următorul obiectix’ vizitat. 
Societatea națională de rafi
nare a petrolului din locali
tatea Korangi, situată la 15 
km de Karachi, face parte din 
cele 33 de întreprinderi de 
bază care au fost trecute in 
ultimele luni sub controlul 
guvernului, măsură menită să 
anihileze puterea celor 22 de 
„mari familii" care controlau 
două treimi din întreaga pro
ducție industrială a Pakista
nului. Această măsură permi
te statului dirijarea dezvoltă
rii economiei potrivit intere
selor generale ale tării.

Prelucrind țiței din Iran și 
Arabia Saudită, transportat 
pînă în portul Karachi cu a- 
jutorul petrolierelor, iar de 
aici prin conducte, rafinăria, 
dotată cu instalații speciale, 
produce in primul rind dife
rite sorturi de lubrifianți, ca
re înainte se importau. A- 
ceasta asiqură o rentabilitate 
înaltă, valoarea unei tone de 
țiței brut prelucrată în acest 
fel fiind de circa două ori 
și jumătate mai mare decît în 
cazul rafinăriilor in care se 
obțin produse de combustie.

Poarta de intrare în incinta 
uzinei este dominată de o 
mare lozincă în limbile româ
nă și urdu : „Bine ați venit!". 
Ghirlande de stegulețe româ
nești-ji. pakistaneze dau un 
aspect sărbătoresc clădirilor 
uzinei. La trecerea oaspeților, 
muncitorii aplaudă cu multă 
căldură, fac semne priete
nești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este invitat intr-un mare cort, 
instalat pe un platou din in
cintă. Aici s-au adunat cadre 
de conducere, muncitori, ingi
neri, tehnicieni, specialiști. Di
rectorul general al Societății, 
M. A. Allaxvala, rostește o 
scurtă alocuțiune, în care ex
primă gratitudinea întregului 
personal al uzinei pentru a- 
ceastă vizită, expresie a sen
timentelor de pritenie dintre 
cele două țări. „Ne simțim o- 
norați pentru că sînteți repre
zentantul unei țări considerate 
pionier în domeniul tehnologi
ei hidrocarburilor, domeniu în 
care și noi sîntem angajați. 
Urmărim cu mare interes pro
gresele realizate de România 
în dezvoltarea industriei în 
qeneral și a tehnologiei petro
lului în particular*1, a ținut să 
sublinieze vorbitorul. El a pre
zentat apoi principalele date 
referitoare la uzină, mențio- 
nînd că întregul personal este 
pakistanez. Infățișînd în înche
iere proiectele de viitor ale 
uzinei, el a arătat: „Planurile 
noastre pot părea ambițioase, 
dar nu ezităm să concepem a- 
semenea proiecte îndrăznețe, 
deoarece știm că avem prie
teni buni, care au multă ex
periență în acest domeniu și 
cu al căror ajutor putem face 
ca aceste proiecte să devină 
realitate".

LuJnd cuvlntul, tox’arășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis 
un salut cordial colectix’ului 
uzinei din partea sa, precum 
și din partea petroliștilor ro
mâni.

Sîntem bucuroși, a decla
rat președintele Consiliului de 
Stat, că avem prilejul să vizi
tăm rafinăria dumneavoastră, 
care asigură o parte importan
tă a lubrefianților necesari 
pentru întreaga dumneavoastră 
tară și care — așa cum arăta 
si domnul director — constitu
ie o realizare importantă a pe
troliștilor din Pakistan.

Avind în vedere că indus
tria petrolieră, industria pe
trochimică au perspective 
foarte mari, sperăm că între 
specialiștii dumneavoastră și 
specialiștii români se va dez
volta o colaborare foarte ac
tivă. Noi dorim ca în următo
rii ani să realizăm o astfel 
de colaborare pentru dezvolta
rea rafinăriei dumneavoastră, 
inclusiv prin construirea unor 
secții de petrochimie, în așa 
fel incit Korangi să devină un 
important centru petrochimic 
al Pakistanului. Trebuie să vă 
spun că in convorbirile cu 
președintele Bhutto am ajuns 
la o înțelegere pentru a dez
volta o cooperare largă între 
România și Pakistan și a reali
za prin colaborare mai multe 
unități industriale. Sperăm că 
in acest cadru, petrolului și 
petrochimiei le vor reveni un 
rol important.

In încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat co
lectivului uzinei succese cit 
mai mari în activitatea sa, în 
dezx’oltarea unei puternice in
dustrii petrochimice în Pakis
tan, în realizarea unei cola
borări intre petroliștii români 
și pakistanezi. Cuvintele con
ducătorului statului român 
sint subliniate cu îndelungi a- 
plauze de cei prezenți.

După ce este invitat să sem
neze în Cartea de onoare, to
varășul Nicolae Ceaușescu vi
zitează hala centralei de con
trol, unde, în fața unei mache
te și a unor diagrame, pri
mește ample explicații asupra 
diferitelor faze ale procesului 
tehnologic. Oaspetele este, de 
asemenea, informat că actuala 
capacitate de prelucrare de 
550 000 tone țiței brut anual 
urmează să . fie sporită la 
2 000 000 tone.

In încheierea vizitei, se fa
ce cu mașinile un tur la dife
ritele instalații răspîndite pe 
o întinsă suprafață. Și aici, la 
trecerea oaspeților, petroliștii 
aflați la locurile de muncă 
manifestă prin aplauze și sem
ne prietenești bucuria de a 
avea in mijlocul lor pe repre
zentanții unei țări prietene.

Aceeași atmosferă de căldu
ri și prietenie domnește și la 
uzina de mașini unelte. „Pakis- 
țan“, ultimul din obiectivele 
vizitate. Aicr se produc mașini 
de- frezat, strunguri, precum 
și o serie de subansambluri — 
cutii de viteză, transmisii, pen
tru tractoare, autocamioane și 
autoturisme de teren. Se par
curge una din halele principa
le. Directorul general al uzi
nei, A. R. Faridi, și alți spe
cialiști dau explicații amănun
țite asupra parametrilor diver
selor mașini, asupra caracte
risticilor de fabricație ale pro
duselor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază modul de 
organizare a procesului de 
producție, tehnologiile folosi
te. Trecînd prin fața diferite
lor mașini, se întreține cu 
muncitorii, dă mina cu aceștia.

Oaspeții sint invitați apoi 
în sala de primire a uzinei, 
unde se întrețin cordial cu 
gazdele.

Luîndu-și rămas bun, tova
rășul Nicolae Ceaușescu urea
ză colectivului de aici noi 
succese în muncă, exprimînd 
speranța că între această uzi
nă și constructorii de mașini 
din România se vor stabili re
lații de colaborare.

Vizita făcută aici, ca și la 
Centrala atomo-electrică și la 
rafinărie, a oferit o imagine 
din cele mai grăitoare ale ma
rilor eforturi pe care statul 
pakistanez le depune pentru 
dezvoltarea unei industrii pro
prii, pentru progresul general 
al tării, cale sigură a bunăstă
rii întregului popor.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :

Ion CÂRJE 
Romulus CÂPLESCU 
Ion PUȚINELU

Paris

Conferința cvadripartită 
în problema Vietnamului

PARIS 11 (Agerpres). — La 
Paris a avut loc, joi, cea de-a 
173-a ședință plenară a con
ferinței cvadripartite în pro
blema Vietnamului.

Adjunctul șefului delega
ției Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, Dinh Ba Thi, 
a relevat că în Vietnamul do 
sud există in mod real două 
administrații, două armate, 
două zone de control și trei 
forte politice. Pretențiile 
S.U.A. de a recunoaște „su
veranitatea lui Nguyen Van 
Thieu asupra întregului Viet

nam do sud" — a subliniat 
vorbitorul — înseamnă ne
garea adevăratei stări de fapt 
pe care chiar partea ameri
cană a recunosrut-o în oc
tombrie 1972. Guvernul Re
voluționar Provizoriu s-a năs
cut in forul luptei populației 
sud-vietnameze pentru Inde
pendență și libertate și este 
reprezentantul autentic al a- 
cestei populații. In prezent, 
G.R.P. controlează vaste zone 
eliberate din Vietnamul de 
sud și a stabilit relații diplo
matice cu peste 30 de țări 
ale lumii.

Vizita președintelui
Pompidou la Moscova
MOSCOVA 11 (Agerpres). 

Președintele Franței, Georges 
Pompidou, a sosit joi la 
Minsk, unde a fost întimpinat 
de Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., 
membru al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. 
îndată după sosire, la Zaslavl, 
lingă Minsk, a avut loc o con
vorbire îndelungată, 
examinate, într-o 
feră de lucru 
nească, probleme

Au fost 
atmos- 
priete- 

actuale
ale dezvoltării relațiilor din
tre Uniunea Sovietică și Fran

ța, precum și probleme inter
naționale de interes comun, în 
primul rind probleme ale se
curității europene.

In aceeași zi, Leonid Brej- 
ne\’ a oferit un dineu în o- 
noarea lui Georges Pompidou. 
Din partea sovietică au fost 
prezenți Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe, Piotr 
Abrasimov, ambasadorul Uni
unii Sovietice în Franța, alte 
oficialități, iar din partea fran
ceza — Maurice Schumann, 
ministrul afacerilor externe, și 
alte oficialități.

| 6. Marchais
despre campania 
electorală pentru 

alegerile 
legislative

PARIS 11 (Agerpres).— Geor
ges Marchais, secretar general 
al Partidului Comunist Fran- 
tez, a ținut, joi după-amiază, 
o conferință de presă, în care 
i-a referit pe larg la campania 
electorală pentru alegerile le
gislative din luna martie. A- 
iirmînd că in rîndurile popo
rului francez se manifestă dn- 
rțnța de schimbare, vorbitorul 
a subliniat faptul că programul 
cpmun al stingii oferă posibi
litatea unor reale transformări 
iri sensul aspirațiilor generale.

Referindu-se la desfășura
rea campaniei electorale de 
către frontul stingii, secreta
rul general al P.C.F. a subli
niat că, in ultimele luni, uni
tatea celor trei formații ale 
stingii s-a cimentat fără în
cetare. „Am început și vom 
continua să realizăm o mare 
dezbatere democratică la sca
ra întregii țări" — a spus 
Georges Marchais. El a rele
vat că atașamentul Partidului 
Comunist față de dreptatea so
cială, independența Franței și 
adevărata democrație constitu
ie o garanție pentru cei ce 
doresc o schimbare în viața 
tării.

FAPTUL
DIVERS

PE GLOB
GENEVA (Agerpres). —• 

Cunoscuta actriță de film So
phia Loren a născut, la 6 ia
nuarie, într-o clinică din Ge
neva, un băiețel. Este cel 
de-al doilea copil al celebrei 
actrițe, care este acum în 
virstă de 38 de ani.

★
BERLINUL OCCIDENTAL 

(Agerpres). — Membrț ai 
brigăzii de stupefiante din 
Berlinul occidental au desco
perit 10 000 de doze de LSD 
și 10 kilograme de hașiș as
cunse într-un automobil Volk- 
swagen. Poliția fusese alerta- 
lă de funcționarii unei bănci 
in momentul în care proprie-
tarul automobilului încerca 
să schimbe bancnote de 20 
dolari, considerate de 
tia ca fiind false.

★
LONDRA (Agerpres).

Hoții de buzunare din

aceș-

Lon-
dra nu manifestă prea mul
tă considerație față de renu-

Intîlnire confidențială 
între Le Duc Tho- 

Henry Kissinger
PARIS 11 (Agerpres). — La 

11 ianuarie, la Paris a avut 
loc o nouă intîlnire confiden
țială între Le Duc Tho, consi
lierul special al delegației
R. D.V. la conferința de la Pa
ris, și Henry Kissinger, consi
lierul special al președintelui
S. U.A. La convorbiri au parti
cipat, de asemenea, Xuan Thui, 
conducătorul delegației R.D.V., 
și V. Sullivan, conducătorul 
delegației americane la con
vorbirile de la Paris, precum 
și experții celor două părți.

O alocuțiune a ministrului
chilian al

SANTIAGO DE CHILE 11 
— Corespondentul Agerpres, 
Eugen Pop, transmite : In ca
drul unei alocuțiuni radiotele
vizate, ministrul chilian al fi
nanțelor, Fernando Flores, s-a 
referit pe larg la o serie de 
măsuri preconizate de guvern 
in legătură cu problemele a- 
provizionării și combaterea 
pieței negre.

Ministrul Flores a relevat 
că guvernul unității Populare 
va întreprinde măsuri vizînd 
producția, distribuția mărfuri
lor cu ridicata și distribuția

finanțelor
cu amănuntul. In acest sens, 
va fi înființat un organism de 
stat — „Secretariatul național 
al distribuției" —, depinzînd 
de Ministerul Economiei. Se
cretariatul va încheia „con
tracte de exclusivitate*1 cu în
treprinderi particulare care 
produc bunuri de larg consum, 
pentru ca produsele acestora 
să fie comercializate prin ca
nale centralizate. Guvernul iși 
reafirmă, totodată, hotărirea 
sa de a canaliza grosul produc
ției agroalimentare spre meca
nismele comerțului de stat.

■ EaEEHHaEia

© Potrivit datelor publicate 
de Biroul canadian de statis
tică, în luna decembrie 1972 
numărul șomerilor a crescut 
în Canada cu 60 000 ajun- 
gind la un total de 584 000 
persoane.

• Personalul benzinăriilor 
din întreaga Italie a declarat 
o grevă de protest de 48 de 
ore, cerînd încheierea unui 
nou contract colectiv care să 
prevadă îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de viață. 
Greva afectează circulația ru
tieră în întreaga țară.

© Un puternic atac lansat 
de forțele Pathet Lao a constrins 
trupele inamice să se retragă 
din capitala provinciei Sara- 
vane, din Laos, situată la 280 
mile sud-vest de Vientiane, a- 
nunță agenția Associated 
Press.

• La Berlin au fost semna
te documentele privind acor
darea de către R.D.G. a unui 
ajutor Republicii Democrate 
Vietnam în anul 1973, schim
burile de mărfuri și plățile 
dintre R.D.G. și R.D.V. pe a- 
nul în curs, precum și partici
parea R.D.G. la construcția u- 
nor ateliere de producție și 
reparații în R.D. Vietnam.

Delegația R.D. Vietnam, con
dusă de Le Thanh Nghi, vice- 
premier al Consiliului de Mi
niștri al R.D. Vietnam, care a 
participat la convorbirile din 

I R.D.G., a fost primită de Erich
Honecker, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G.

® O echipă de medici ja
ponezi a pus la punct un ri
nichi artificial portatlx’. a a- 
nunțat miercuri firma „Takeda 
Chemical Industries**, care va 
comercializa aparatul, înce- 
pind din luna mai a acestui 
an. Aparatul are gabaritul u- 
nei mașini de spălat de dimen
siuni reduse și poate fi trans
portat la bordul unui autotu
rism. Capacitatea rinichiului 
artificial este de 30 de litri li
chid epurator, iar costul este 
cu mult inferior celui al apa
ratelor clasice, care utilizea
ză 300 litri de lichid.

(§) Guvernul Unității Popu
lare din Chile a recunoscut o- 
ficial, la 9 ianuarie a.c., Gu
vernul Regal de Uniune Națio
nală al Cambodgiei, stabilind 
in același timp, relații diplo
matice la nivel de ambasadă.

@ Ministrul sud-yemenit al 
Informațiilor, Abdallah Al

Khameri, reprezentant perso
nal al președintelui Salem Ro- 
baya Aii, a declarat că, in 
cadrul convorbirilor pe care 
le-a av'ut cu Abdullah Hom- 
ran, reprezentantul personal 
al șefului statului nord-yeme- 
nit, Abdul Rahman Al iriani, 
a fost realizat un acord pri
vind schimbul de prizonieri 
intre cele două țări. După cum 
transmite agenția Reuter, mi
nistrul sud-yemenit a subliniat 
că prizonierii capturați în tim
pul luptelor care au avut loc 
anul trecut la granița dintre 
cele două țări vor fi repatriați 
spre sfirșitul lunii în curs, de 
îndată ce listele respective 
vor fi completate.

® Francois Mitterrand, se
cretarul general al Partidului 
Socialist Francez, a afirmat, în 
cadrul unei emisiuni televiza
te, că alianța dintre socialiști 
și comuniști va rămine solidă 
și după alegerile din luna mar
tie — transmite agenția Fran
ce Presse.

© Agenția China Nouă in
formează că Ciu En-lai, premi
erul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, a oferit, joi, la Pekin 
o recepție în onoarea lui Mo
butu Șese Seko, președintele 
Republicii Zair, și a persoane
lor care-1 însoțesc în vizita în 
R«P. Chineză.

IRAN — dezvoltarea căilor de comunicații
Rețeaua rutieră iraniană a- 

coperă, in prezent, 40 000 de 
kilometri — drumuri, dintre 
care aproximatix’ o șesime 
sint asfaltate. Tronsonul ira
nian al autostrăzii ..Asia" este 
acum terminat, astfel incit poți 
străbate țara, de la frontiera 
cu Turcia pînă la cea cu Af
ganistanul, pe o șosea moder
nă, construită pentru a rezis
ta la orice intemperii. Din Te
heran, căile rutiere pornesc 
în toate direcțiile. Trei șose
le. care ofe-ră vederi panorami
ce, duc spre țărmul Mării 
Caspice, altele se îndreaptă 
spre sud (Abadan, Ispahan, 
Shiraz și Bouchir) și spre vest 
(Hamedan și Kermanchah). Im
portanța acestei rețele rutiere 
pentru toate sectoarele eco
nomiei, ca și pentru dezvolta
rea turismului, este considera
bilă. Un program prix’ind con
struirea de noi drumuri este 
în plin avint.

Calea ferată transiraniană 
leagă, pe o distantă de 1 400 
kilometri, localitatea Bandar 
Chapour, de pe țărmul Golfu
lui Persic, de Bandar Chah, de

pe litoralul caspic. Două im
portante căi ferate au fost 
terminate In anul 1971 : linia 
Kerman — Ispahan, destinată, 
îndeosebi transportului de 
cărbuni și minereu de fier 
spre noua oțelărie de la Is
pahan, și linia care leagă ora
șul Tabriz de frontiera cu Tur
cia.

In cursul ultimilor ani, Ira
nul s-a plasat in fruntea ță
rilor din Orientul Mijlociu în 
ceea ce privește aviația civi
lă. Orașele Teheran și Aba
dan sint deservite de aproxi
mativ 30 de companii aeriene 
internaționale. Numărul zbo
rurilor a crescut atît de rapid, 
incit aeroportul din Teheran 
este suprasolicitat. Se inten
ționează. de aceea, ca actualul 
aeroport al Capitalei iraniene 
să fie rezervat liniilor națio
nale și să se construiască un 
nou aeroport internațional, la 
50 kilometri de capitală.

In cursul celor nouă ani de 
existentă a sa. compania na
țională ..Iran Air" și-a inten
sificat considerabil activitatea. 
Flota sa aeriană cuprin

de avioane cu reacție pen
tru curse de durată lungă, me
die și scurtă, care deservesc 16 
orașe iraniene și asigură, tot
odată, numeroase transporturi 
în zona Orientului Mijlociu și 
spre Europa.

Principalele planuri de dez-

Din presa 
străină

voltare a aeroporturilor pre
văd montarea unor instalații 
noi și operațiuni ample de re
novare. Printre altele, orașele 
Rezaiyeh, Zahedan și Bandar 
Abbas vor fi deservite de a- 
eroporturi internaționale, în 
timp ce un nou aeroport, la 
Rasht, va permite o legătură 
rapidă intre toate stațiunile 
balneare de pe țărmul caspic 
și capitală.

In ceea ce privește traficul 
maritim, cele mai multe 
schimburi comerciale, mai ales 
exporturile petroliere, se fac 
prin porturile din Golful Per
sic, îndeosebi Khorramshahr,

Bandar Chahpour, Kharg și 
Bandar Mahchahr.

Numeroase cargouri de 
cursă lungă ancorează în a- 
ceste porturi. Din anul 1968, 
li s-au alăturat și navele 
companiei „Arya National 
Shipping Line", cu capital ex
clusiv iranian.

A fost un timp cînd servici
ile poștale, telegrafice și tele
fonice iraniene erau conside
rate insuficiente, dar, în ulti
mii cinci ani, au fost înregis
trate progrese remarcabile în 
acest domeniu. Nucleul nou
lui sistem de telecomunicații 
este constituit dintr-o rețea de 
stații de emisie pe unde ultra
scurte, care deservește întrea
ga țară și a cărei primă legă
tură a fost inaugurată in anul 
1965. Ulterior, s-a realizat le
gătura intre Teheran și orașe
le Ispahan și Shiraz, astfel In
cit festivitățile care au mar
cat cea de-a 2 500-a aniversa
re a fondării imperiului per
san au putut fi transmise tele
spectatorilor din întreaga lu
me, prin intermediul sateliți
lor artificiali, cu ajutorul sta

ției terestre de la Assadabad. 
Această stație, terminată în a- 
nul 1969, asigură legătura in
tre Iran și restul lumii, gratie 
unui satelit geostaționar, pla
sat pe o orbită deasupra (li
ceanului Atlantic.

Rețeaua de stații de emisie 
pe unde ultrascurte, a cărei 
instalare a costat 175 milioa
ne dolari, urmează să fie ter
minată in curind. Iranul va fi 
astfel dotat cu una dintre re
țelele de telecomunicații cele 
mai moderne din lume. Ea va 
lega 60 mari orașe șl sute de 
localități mai mici dispersate 
in toată țara.

Așadar, Iranul este in pre
zent dotat cu un sistem de co
municații și telecomunicații a- 
decvat. Guvernul intenționea
ză să facă și mai mult in a- 
cest domeniu ; de aceea, cre
dite importante în vederea dez
voltării comunicațiilor au fost 
prevăzute în cadrul celui de-al 
patrulea plan de dezvoltare e- 
conomică a țării.

(„JOURNAL DE TEHERAN")

Redacția șl administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr. 90. telefon i 1662

mele celor mai cunoscuți de
tectivi britanici. Dovada a 
făcut-o recent un tînăr care, 
profitînd de o busculadă în- 
tr-un vagon de metro, i-a fu
rat agenda din buzunar lui 
M. Peter Brodie, unul din 
foștii ..mari patroni11 ai Scot
land Yardului.

★
NEW YORK (Agerpres). 

O tînără de 26 de ani din 
localitatea Northbrook (S.U.A.) 
a dat naștere, într-un spital 
din Evanston la cinci copii 
— trei fete și doi băieți. Sta
rea mamei și a copiilor — 
născuți cu o lună înainte de 
termen — este excelentă.

★
(Agerpres). — Gro- 

la Lascaux, unde 
celebrele picturi ru-

PARIS 
tele de 
se află 
pestre, nu se vor mai degra
da, ca urmare a măsurilor 
pentru conservarea lor, pe 
care le are în vedere Minis
terul Culturii al Franței.

Pentru conservarea picturi
lor multimilenare, acoperite 
pe unele porțiuni de micro
organisme de origină vegeta
lă, au fost studiați parametrii 
echilibrului vieții din pește
ră. iar astăzi acest echilibru 
este menținut în mod artifi
cial. Singura problemă ră
masă încă neelucidată pe 
deplin este găsirea unui pig
ment natural în vederea e- 
fectuării lucrărilor de res
taurare. De asemenea, pentru 
a nu lipsi publicul de cunoaș
terea acestor capodopere, es
te în curs de apariție un do
sar cu 
rilor.

reproduceri ale pictu-

★
YORK (Agerpres). 

nexv-ydrkeză a arestat 
traficant de stupefiante

NEW
Poliția 
un 
de origină panameză, Joseph 
Averso, considerat unul din
tre principalii lideri ai rețe- 
lelor care introduc în Statele 
Unite heroină de provenien
ță latino-americană. Averso a 
fost acuzat oficial de impor
tul fraudulos a unei canti
tăți de 70 kg heroină, cu o 
valoare pe piața neagră a- 
mericană de peste 35 mili
oane dolari .

★
ROMA (Agerpres). — Co

loane groase de fum alb au 
început să se ridice, 
din craterul central 
cratere laterale ale 
lui Etna.

Potrivit aprecierii 
liștilor, se pare că nivelul 
magmei s-ar fi ridicat în in
teriorul craterelor.

Condițiile atmosferice ne- 
| favorabile împiedică însă ob- 
J servarea mai atentă a feno

menului.

sîmbătă. 
și două 

vulcanu-

specia-

OI ANDA. — Pentru a patra oară in istoria sa. fabr ica de praf de pușcă de la 
Muiden a fost complet distrusă din cauza unor explozii. Dar populația de aici și-a pier
dut răbdarea, nevoită să sufere fără nici o vină deteriora rea din cauza exploziilor a 
propriilor lor locuințe și de aceea protestează vehement împotriva reconstrucției fa
bricii in oraș.

In foto: Populația inlo cuind cu plastic geamurile șl ușile sparte de explozie.
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