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Adeziune totală, aprobare unanimă fată de măsurile

luate de partid pentru ridicarea
continuă a nivelului de trai al întregului popor

In întregul municipiu, hotărireei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului Superior al Dezvoltării Economice și Sociale și a 
Consiliului de Miniștri adoptată in ședința comună din 13 iulie a. e. a stirnit un viu ecou. Reporterii ziarului nostru s-au aflat, ieri, în mijlocul colectivelor de 
muncă, al cetățenilor municipiului consemnind adeziunea unanimă, acordul deplin față de măsurile adoptate, înțelegerea profundă a acestora, hotărirea de a 
contribui cu dăruire 
de la orașe și sate,

la infăptuirea noilor măsuri luate de partid pentru dezvoltarea economiei naționale, pentru creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii 
al întregii populații a țării.

în folosul nostru, în interesul nostru
convins că 
corespund pe 

societății

măsurile 
deplin 

noastre,

„Sint 
propuse 
intereselor 
ale tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii". Vedeți, dum
neavoastră mă întrebați des
pre conținutul Hotărîrii publi
cate în ziar, iar eu vă răspund 
printr-o frază pe care a rostit-o 
secretarul nostru general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, in șe
dința comună de vineri. Am 
reținut-o ușor, dar știți de ce ? 
Pentru că nu sînt numai cu
vintele conducătorului nostru.

-Sint și cuvintele mele.
Interlocutorul nostru''este un 

miner intre două virste. Un om 
liniștit, cumpătat, pe care l-am 
cunoscut ieri, după ieșirea din 
mină, la Lupeni. Se afla 
ziarul în mină, și, așa cum 
semne s-a petrecut de 
ori, pe 
măsură 
ținutul 
fiecare 
propriul său limbaj, s-a regăsit 
in fața propriului său mod de 
a judeca lucrurile. „Sint și cu
vintele mele" - a mai repetat

cu 
pe 

atîtea 
măsură ce a citit, pe 
ce a luat act de con- 

hotărîrii de partid, la 
paragraf s-a întîlnit cu

râminindo dată interlocutorul, 
apoi puțin pe gînduri.

— Ortacul meu are 
ne-a spus un alt miner. Tot așă 
vedem și noi lucrurile. E în fo
losul nostru,'în interesul nostru, 
al întregii societăți, ceea ce 
s-a hotărît.

Cu al doilea interlocutor am 
făcut cunoștință cîteva minute 
mai tîrziu. Primul se numește 
Victor Sbîrnă, cel de-al doilea 
Emil Kopandi. Amîndoi conduc 
cite o brigadă depregătiri în 
sectorul V, amîndoi se bucură 
de meritate aprecieri din 
partea ortacilor, a conducerii 
sectorului. Amindoi au un ce 
comun care-i recomandă pen
tru o discuție de opinie. Re
comandarea e așezată pe su
portul faptelor de muncă dato
rită cărora au fost declarați 
fruntași în producție : in anul 
1972 nici o lună fără planul în
deplinit, consecvență pe care 
o mențin și in acest an, cînd 
sint hotărîți să păstreze, să îm
bogățească tradiția.

Am discutat, cu cei doi mi
neri, mai mult timp. Către sfîr- 
șit, în carnetul de însemnări

mai aveam înscrisă o adnotare 
. pe care o copiez, fără modi

ficări :
- Dacă ar fi să definesc 

conținutul măsurilor luate, a 
spus Victor Sbîrnă, aș folosi un 
singur cuvînt : echitate.

Pe drum, înspre redacție, 
apoi la masa de scris, am re
flectat ■ îndelung la opiniile in
terlocutorilor mei. lată - mi-am 
spus în gind - doi oameni care 
știu să înțeleagă ceea ce ci
tesc, știu să pătrundă în esența 
fenomenelor, știu să privească 
in viitor.

Despre ce am discutat cu 
interlocutorii ? Despre faptul 
că măsurile adoptate prin re
centa hotărire a conducerii su
perioare de partid au o anumită 
rațiune a lor. Că vizează îm
bunătățiri aduse in perspectiva • 
viitorului. Că echitatea („trebu
ie să se'realizeze 'reducerea 
diferențelor dintre sat. și oraș, 
ridicarea bunăstării țăranilor,

(Continuare in pag. a 3-a)

0 dezvoltare armonioasă
Hotărîrea Plenarei Comitetului Centra) al Partidului Co

munist Român, a Consiliului. Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României și Consiliului de Miniștri, adoptată în 
ședința comună din 13 iulie 1973, după cum afirma tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea rostită în această ..ședință, 
cuprinde „măsuri de importanță deosebită pentru progresul 
economic și social al țării noastre, pentru realizarea, progra
mului elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională 
și, totodată, pentru înfăptuirea măsurilor de creștere a ni
velului de trai al întregului nostru popor"-Aceste măsuri au 
ca prim efect, stimularea producției în zootehnie — una din 
ramurile importante ale agriculturii, ramură de care depinde 
aprovizionarea populației cu o serie de produse alimentare 
de bază — iar, pe de altă parte, trecerea la majorarea sala
riilor și compensarea cheltuielilor determinate de modificarea 
prețurilor la produsele din carne.

Pe această linie, întrucît prețurile de achiziție și contrac
tare .existente pînă în prezent nu reușeau să acopere cheltuie
lile de producție ale producătorilor agricoli, in special la 
bovine și porcine, pentru o stimulare a dezvoltării zootehniei, 
a apărut necesitatea sporirii corespunzătoare a prețurilor de 
contractare si achiziție pentru unele animale, o scădere pen-

Vizita tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

în piețele și magazinele 
bucureștene, la expoziția
noilor produse alimentare

Ne-am obișnuit să-l întllnim 
pretutindeni pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prezent 
permanent, în mijlocul po
porului, discutînd de la om la 
om cu cetățenii, ascultînd cu 
atenție părerile lor, stilul pro
priu .activității conducătorului 
partidului și statului nostru 
în truckipîrid exemplul celui 
mai profund democratism, 
mărturie grăitoare a faptului 
că' la treburile țării participă 
întreaga noastră națiune.

Acest dialog neîntrerupt cu 
cei ce făuresc destinele țării 
s-a desfășurat ieri în contex
tul ' unui eveniment cu pro
funde și pozitive implicații 
pentru fiecare om al muncii: 
prima zi a aplicării Hotărîrii 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Consi- 
liului'Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale și Consi
liului de Miniștri.

Este o realitate cu putere de 
simbol ca fiecare hotărîre a- 
doptată de conducerea parti
dului și statului să fie primită 
cu cel mai viu interes și una
nimă aprobare de cetățenii 
patriei. Căci fiecare știe prea 
bine că masurile care se iau 
au un unic țel — progresul ne
întrerupt al țării, creșterea 
bunăstării întregului popor.

Ziarele de ieri, abia ieșite 
din rotative, nu apucau să 
stea nici cîteva clipe la chioș
curile difuzării; oamenii le 
cumpărau și, acolo pe Ioc, în
cepeau să citească importan
tele documente. Cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Hotărîrea adoptată, prezentau, 
într-o strînsă și firească legă
tură, măsurile cu privire la 
noile prețuri de contractare la 
animale și produse animalie
re, precum și Ia cele de desfa
cere cu amănuntul, pe sorti
mente și calități, la unele pro
duse animaliere, preparate, și 
conserve de carne, păsări și 
ouă, ca și majorarea salariilor 
la un număr de aproape 4,6 
milioane persoane.

întreaga vizită de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în piețele și' magazinele bucu- 
reștene, la expoziția noilor 
produse alimentare care vor 
urma să fie puse la dispoziția 
populației, întîlnirilă și discu
țiile sale cu locuitori ai Capi
talei, cu țărani cooperatori, lu
crători din 'comerț, au reflec
tat cu pregnanță ceea ce su
blinia cu o zi înainte conducă
torul partidului și ștatului: 
„Sînt • convins că țărănimea, 
muncitorimea, intelectualitatea 
vor privi, aceste măsuri în mod 
pozitiv, văzînd în ele expresia 
preocupării partidului și statu
lui pentru dezvoltarea în ritm 
înalt a întregii economii, pen
tru asigurarea .unui echilibru 
corespunzător și a unei unități 
între diferitele sectoare de ac
tivitate — aceasta fiind una 
din condițiile hotărîtoare ale 
mersului nostru înainte".

O vizită de lucru care a fost 
consacrată totodată constată-

rii la fața locului a modului 
cum se aplică din primele ore 
aceste măsuri cum înțeleg or
ganele de partid și de stat să 
acționeze cu promptitudine în 
spiritul sarcinilor trasate la 
ședința comună de secretarul 
general al partidului, precum 
și acum o lună și jumătate, 
cu prilejul examinării piețelor 
și complexelor comerciale ale 
Capitalei, în ceea ce privește 
îmbunătățirea aprovizionării 
și deservirii populației.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de tovarășii Virgil Tro- 
fin, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul co
merțului interior, și Gheorghe 
Cioară, primarul general 
Capitalei, a fost 
pretutindeni cu 
dragoste de bucureștenii aflați 
la aceste ore ale dimineții du
pă cumpărăturile cotidiene, 
care îi urează cu căldură să
nătate. ani mulți și putere de 
muncă, mulțumindu-i din ini
mă Dentru grija sa permanen
tă fată de om și nevoile lui, 
pentru modul personal și di
rect în care urmă’-crff, înfăp
tuirea măsurilor de 
continuă a 
al celor ce

Cetățenii 
bucurie pe 
al partidului, subliniind 
fiecare vizită a sa prin piețele 
orașului și în magazine deter
mină noi îmbunătățiri în a- 
provizionare și în desfacerea 
produselor.

Intr-adevăr, atît în maga
zine, cît și în piețe, cumpără
torii găsesc sortimente variate 
de mărfuri agroalimentare, le
gume și fructe de sezon, t.a 
halele ..Traian" și „Obor", 
carnea si preparatele din car
ne. păsările. Drodusele lactate 
sînt în cantități îndestulătoare, 
iar cumpărătorii sînt serviți 
operativ. De asemenea, Ia 
standurile si tonetele comerțu
lui de stat și. cooperatist, ale 
producătorilor individuali se 
remarcă abundență de legu
me, zarzavaturi, fructe. Mercu
rialul este afișat Ia Ioc vizibil 
și prețurile sînt mai scăzute, 
în raport cu zilele preceden
te. Aceeași imagine ofâră și 
stipermagazinul din Piața fi
nirii, a cărui bună aprovizio
nare atrage un mare 
de cumpărători. In 
locuri, ca și tn multe 
se simte mîna bunului 
dar. Magazinul „Fortuna", în

al
întîmpinat 
însuflețită

ridicare
nivelului de trai 
muncesc.
salută cu multă 
secretarul general 

că

(Continuare in pag. a 3-o)

va vizita

număr 
aceste 
altele, 
gospo-

loan BARDAC, 
procuror la Procuratura locală 

Petroșani

Ion MUSTAȚĂ

(Continuare in pag o
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neral de armată Jean Bedel Bo- 
kassa, cu sofia, doamna Cathe
rine Bokassa. vor efectua o vi
zită neoficială în țara noastră, 
in a doua parte a lunii iulie

I CULlURk - ARJH\

pofida caracterului său repre
zentativ și a prestigiului cîș- 
tigat pe drept cuvînt datorită 
bogăției de produse, se înfăți
șează de data aceasta cu mi
nusuri, prezentind doar un 
sortiment restrins de legume. 
Exprimîndu-și nemulțumirea 
pentru această stare de lucruri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cere să se ia pe loc măsurile 
de aprovizionare corespunză
toare a magazinului.

La fiecare Ioc vizitat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu se in
teresează despre cantitățile de 
mărfuri primite la primele ore 
ale dimineții, dacă sînt sufici
ente produse.

Adresîndu-se în repetate 
rînduri cetățenilor, secretarul 
general al partidului îi în
treabă dacă sînt mulțumiți de 
aprovizionare, le solicită pă
rerea în legătură cu recentele 
măsuri.

La hala ,.Traian", Elena 
Marinescu, educatoare la gră
dinița ,.l Mai", subliniază, în 
aprobarea gospodinelor, care 
împreună cu ea, înconjoară cu 
dragoste pe secretarul general 
al partidului, că cetățenii an 
primit cu vie satisfacție hotă
rîrea, socotind că este în in
teresul general ca sectorul zoo
tehnic să se dezvolte, pentru 
a se asigura o și mai bună a- 
provizionare. Ea a subliniat, 
totodată, faptul că prin aloca
țiile speciale care, se acordă, 
prin majorările de 
practic populația nu 
diferența fată de noile prețuri. 
In plus, reducerea prețului la 
unele produse animaliere, pă
sări și la o serie de preparate 
vine în sprijinul cetățenilor.

Numeroase alte gospodine 
vin să completeze impresia 
bună, largul ecou pe care l-au 
avut măsurile recent adoptate.

Tn aceeași piață, la raionul 
unde se vînd păsări vii la noul 
preț — cu 2,50 pînă la 3 Iei 
mai puțin kilogramul — cum
părătorii erau mai numeroși 
ca de obicei. „Am vîndut de 
astăzi dimineață de trei ori 
mai mult ca ieri" spune vîn- 
zătorul.

In Piața Traian, printre 
cumpărători se afla și Vasile 
Dragn.ea, muncitor construc
tor. Eucrînd în schimbul de 
după-amiază, el a venit să-și 
facă aprovizionarea, acum, la 
sfîrșit de săptămină. 
tîndu-i părerea despre

Președintele
Republicii Africa Centrală 

România
La invitația președintelui 

Consiliului de Stat al Republi
cii , Socialiste România. Nicolae 
Ceausescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele 
Republicii Africa Centrală, ge-

salarii, 
suportă

Solici- 
noile
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FAPTE DE VREDNICIE ÎN CINSTEA 
MARII ÎNTRECERI

PREPARATORILOR
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• 6 625 tone de brichete 
peste plan

"at

te la

4 180 tone cărbune spă-

Un -ciștig" de 0,3 punc- 
recuperarea globală.

Bilanțul de producție în
cheiat Ia preparația Petrlla tn 
prima jumătate a anului re
flectă convingător hărnicia 
muncitorilor, inginerilor si 
tehnicienilor care-și valorifi
că aici, o dată cu rodul mun-

cil minerilor, propria iscu
sință și măiestrie profesiona
lă. Ca urmare a dăruirii cu 
care au muncit, a măsurilor 
avind drept scop buna func
ționare a instalațiilor, indice
le de recuperare a fost îm
bunătățit cu 0,3 puncte, iar 
la producția netă s-a reali
zat un spor de 4 180 tone. Un 
alt succes al preparatorilor de 
la Petrlla obținut tn semes
trul I a.c., il constituie produ
cerea peste sarcinile de plan 
a 6 625 tone de brichete 
bună calitate.

de

Roadele efortului colectiv In dotarea

Inițiativa gospodărească la ea acasă,

în toate cartierele orașului!

Primele luni ale anului în 
curs la sectorul de itivestitii 
al Exploatării miniere Lonea 
s-au soldat cu rezultate nu 
tocmai mulțumitoare. Din mo
tive multiple, între care tre
buie amintii gradul de dificul
tate al lucrărilor și, pe prim 
plan, așa cum se recunoaște 
acum, lipsa de fermitate și de
cizie a colectivului de condu
cători ai procesului nemijlocit 
de săpare și susținere a lucră
rilor miniere de deschideri și 
pregătiri. Ca urmare cifra mi
nusurilor creștea lună de lu
nă...

La începutul trimestrului U 
s-a produs schimbarea, reviri
mentul mult așteptat, deter
minat. așa cum declarau cîfi- 
va comuniști cu care am dia
logat, în mare măsură de ve
nirea în fruntea sectorului a

unui cadru competent, cu ex
periență îndelungată la mina 
Lonea, inginerul Ștefan Robu. 
Această reînviere a bunului 
mers a debutat prin depășirea 
ritmică a sarcinilor lunare pe 
tot parcursul trimestrului II. 
perioadă In care s-au recupe
rat din minusul cumulat in pri
mele trei luni, 67,8 
crări miniere.

Un plan înclinat 
de fiecare dată, 
sector de investiții 
lucrare de mare interes. O ase
menea lucrare, asupra căreia 
colectivul sectorului își ațin
tește 
mod 
unui

minelor

ml de lu-

reprezintă 
pentru un 
miniere, o

actualmente privirile în 
deosebit, este în execuția 
cunoscut brigadier. Teo-

Valeriu BUTULESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Baza de aprovizionare, 
transport și prestări de ser
vicii, unitate specializată a 
Centralei cărbunelui Petro
șani, a achiziționat de la fur
nizori interni și din import, în 
cursul semestrului I a.c., pen
tru exploatările miniere din 
Valea Jiului, utilaje in va
loare de 162 515 000 lei.

Printre alte mașini și utila
je intrate în acest an în do
tarea minelor se numără 4 
combine.de abataj și 2 com
bine de înaintare, 9 750 grinzi 
de susținere, 10 150 stilpî hi
draulici, 22 locomotive de 
njină, 8 transportoare cu ban
dă și 200 transportoare cu ra- 
clete, 373 ventilatoare. 21-1 
trolii, 2 095 vagonete precum 
și 324 cărucioare pentru 
transportul lemnului.

...Orașul nostru 1 Orașul in 
care trăim și muncim e, de
sigur, orașul nostru. Al nos
tru, al tuturor celor ce-l 
populăm. Ne simțim legați 
de el, de străzile lui, de ca
sele și arborii Iui și il vrem 
mereu mai frumos. Mal 
prosper. Mai înfloritor. Sun 
toate aspectele 1 La toată 
nivelurile !... „Și cartierele 
mărginașe în care locuim — 
ni se scrie direct, răspicat, 
din Morișoara de sus, Vul
can, — chiar dacă sint îm
brăcate intr-un aer., sim
plu, idilic, sint tot ale noas
tre, ale orașului nostru. Ne 
doare inima cînd observăm 
cum centrul orașului crește 
de Ia an Ia an, iar periferia 
rămîne... tot periferie. Dacă 
și deputății noștri, dacă noi, 
toți, cei ce locuim în aceste 
cartiere mărginașe, am fi 
altfel, mai gospodari, mai 
preocupați..." Fără a subesti
ma ceea ce s-a făcut și ceea 
ce se construiește, momen
tan, în Vulcan, pentru locui
torii lui, dimpotrivă — re- 
levînd eforturile eficiente, 
încununate de succese, ale 
edililor Vulcanului, ale gos
podarilor orașului pentru 
înălțarea acestuia pe verti
cală și extinderea frumosu
lui citadin pe orizontală, am 
considerat cele cîteva „re
pere", expuse în scrisoarea 
cititorilor noștri, prilejul li
nei intervenții, al unui raid- 
fulger prin cartierele — noi 
și vechi — ale Vulcanului 
de azi.

Constatările noastre — in 
cele ce urmează...

In centru - 
multiple 

dovezi ale 
hărniciei

ti 
tn 

Vulcan1:' o dată cînd străbate 
orașul la pas, cînd parcurge 
străzile curate, luminoase și

Trecătorului obișnuit 
place, desigur, de două ori

Ploaia nu stinjenea însă nici 
entuziasmul și nici hotărîrea 
oamenilor de a nu lăsa pe mîi- 
ne ceea ce doreau să facă 
astăzi. Aceleași picături reci 
ale unei obișnuite ploi de vară, 
care-i gonea pe alții 
străzi, nu au avut nici un efect 
demobilizator asupra a peste 
cincizeci de salariați ai termo
centralei care s-au aflat la 
post: pe pîrîul Baleia, iar 
apoi pe malul Jiului, unde au 
încărcat basculantă după bas
culantă cu piatră, pentru fun-

de pe a parte 
ele nu 

dacă 
edilii

Pe patru benzi 
de circulație

A început excavarea la o 
adîncime de 80 cm a funda
ției pentru cea de a treia 
bandă de circulație a șoselei 
naționale pe porțiunea Slăti- 
nioara — pod — capătul car
tierului Aeroport. Lucrarea 
de lărgire a șoselei pe partea 
dreaptă a sensului de mers 
spre Tg. Jiu pe porțiunea 
menționată, cu o bandă de 3 
metri va fi terminată pînă 
Ia toamnă. Anul viitor va fi 
executată o bandă similară 
pe partea opusă a șoselei.

Aceasta va fi prima porți
une de șosea cu patru benzi 
de circulație din interiorul o- 
rașului Petroșani.

1Raidi-anchetă

care locuiesc : Fabrica de stîlpi 
hidraulci.

Pe șantierul viitorului sta 
dion s-au executat lucrări gre 
le. Urmează și în continuare 
altele la fel de grele, care ne 
sugerează o concluzie 
pentru aceste rînduri i 

. ar putea fi executate 
■Vulcanul, locuitorii și
săi, nu ar avea acumulată o 
bogată experiență, izvorîtă 
dintr-o practică îndelungată, 
din preocupări multiple și de 
durată, care au creat aici deja 
o tradiție : omul și casa, omul 
și strada, omul și orașul — un 
tot unitar, supus permanent 
înfrumusețării. Căci omul se 
înfrumusețează pe sine prin 
munca sa.

Microcentru 
pentru tratarea 

sterilității
Inttmpinarea dorinței 

a perechilor căsă- 
dar fără copii de a a-

largi, înconjurate de arborii 
ornamentali și zone verzi, ca- 
re-i conferă un plus de fru
musețe și nu numai atît. Care 
întregesc ansamblul urban al 
localității, îndeplinind o func
ție pe plan ecologic pentru în
frumusețarea mediului încon
jurător, mediu despre care în
vățăm în fiecare zi, că avem 
multiple datorii cetățenești. Și 
îi mai place, a doua oară, cînd 
vede acțiunea de înfrumuse
țare, cînd întîlnește oameni la 
fața locului, cînd face cunoș
tință cu inițiatiya și spiritul 
gospodăresc pe viu. Asemenea 
acestor 
noi de 
sionați.
minată
nu-1. putem trece cu vederea) 
că, în cea de a doua ipostază, 
cînd am văzut oameni angre
nați într-o acțiune civică, pa
triotică.. ploua.

trecători am rămas și 
două ori plăcut impre- 
Cu deosebirea (deter- 
de un fapt pe care

dația și lucrările de drenaj 
necesare pentru viitorul sta
dion al orașului.

Ne-am deplasat la șantierul 
stadionului.. Ne-a impresionat 
această lucrare care vorbește 
de la sine despre • aceeași hăr
nicie a vulcănenilor, suport 
concludent al atîtor aprecieri 
elogioase pe care vulcănenii 
le-au meritat și le vor merita 
în continuare.

încă un fapt notabil: cu cît- 
va timp înainte, la 
popular orășenesc, - 
Alexandru ■ Todor, 
ședințe al consiliului, 
tat de telefoane :

— Pe care șantier 
oamenii ?

— Cîte mașini avem la sta
dion ?

—- De cîți oameni e nevoie 
la Baleia ?

Erau salariați ai unei alte 
unități economice, preocupați, 
de înfrumusețarea orașului tn

In cartierele

Consiliul 
inginerul 
vicepre- 

era asal-

trimitem

mărginașe — 
mult loc 
pentru 

intervenția 
gospodarilor

Există in Vulcan și străzi 
oeriferice, Ca în orice oraș. E- 
xistă si oameni care le locu
iesc. Aceștia nu străbat numai 
strada pe. care se presupune că 
o doresc frumoasă, ci străbat 
$1 altele, unde văd ceea ce ve
deri cu toții: zeci de cetățeni, 
ieșiți la lucru, cu sape și lopeți, 
orietnd atunci cînd timpul li-

In 
firești 
torite 
vea urmași, în cadrul secției 
maternitate a Spitalului uni
ficat Lupeni a luat ființă un 
microcentru pentru tratarea 
sterilității feminine. Rezul
tatele incipiente îndreptă
țesc și încurajează eforturile 
de pînă acum ale micului dar 
Inimosului nucleu medical de 
aici.

Contelnere 
ia salubrizare

In cadrul Exploatării de 
gospodărire comunală Petro
șani se va trece la conteine- 
rizarea transportului rezidu
urilor menajere. In acest 
scop în cartierele Aeroport, 
Carpați și Constructorul sînt 
în curs de înlocuire vechii 
recipient! cu un prim lot de 
30 de conteinere.

(Continuare in pag. o 3-a)
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în activitatea cultural-educativă

experien

ța ceas tainic, de nimeni știut,

directorii caselorMasă rotundă cu născut din iubirea de țară;

de cultură și cluburilor din Valea Jiului iar florile-ascultă

FANFARA
> un

un susur de izvor,ca
ca freamătul naturii în amurgul de jâratic — România.

Uricani 
de pro- 
casa de 
oameni

cluburilor din Valea Jiului 
organizatorică in vederea

le 
in- 
a-

Și laudă cîntul 
grădina
- tărîm

- petale-n culori de vis, 
freamătă sub mîngîierea versului.

apele acestui pămint 
murmură printre pietre 
un cintec

și poartă grădina
— giuvaer de preț -

si realizările lor, trebuie să aibă un echivalent
Eforturile oamenilor muncii, inițiativele

N.BUdea - Fn Vulcan se află 
moi multe unități economice a 
căror problematică imediată și 
de perspectivă o urmărim per
manent Utilizăm în această pri
vință mai multe căi de cunoaș
tere, cea mai importantă fiind 
propunerile membrilor consiliilor 
de conducere, care reprezintă 
înseși întreprinderile. După un 
studiu realizat de comisia de 
propagandă a comitetului oră
șenesc de partid între 
ele fiecărei luni, am 
concluzia că aceste 
trebuie selectate (cele 
nificative sau mai

comitetelor 
consiliului 

adu- 
reți- 

utile. 
sesi- 
săli-

20 și 25 
ajuns la 

propuneri 
mai sem- 
indicate)

pentru programul lunii viitoare. 
O altă cale este aceea de a 
urmării planurile organizațiilor 
U.T.C. și comisiilor cultural-edu
cative din cadrul 
sindicale. Membrii
de conducere iau parte la 
nările grupelor sindicale, 
nind teme interesante, 
Mici sondaje de opinie, 
zările din cutiile aflate îți
ie de apel ale minelor comple
tează mijloacele de investigație 
folosite de către club. Am ajuns 
la concluzio că programele 
noastre cultural-artistice din să
lile de apel sînt bine primite 
de mineri, urmărite și eficiente 
(în special brigada artistică de 
agitație), fapt care ne deter
mină să le organizăm mai des 
și cu o structură mai bogată. 
Cu adevărat 
acele 
șoară 
locul 
tinut

V.
prea 
prea 
aceea de a fi centru cultural- 
artistic al orașului. Dar cealal
tă latură, esențială este munca 
politic-educativă 
nește cu viața 
pulsul orașului. Aceste 
componente se completează re
ciproc. Noi, la Lupeni, avem în 
vedere mai mult exploatarea 
minieră, iar celelalte întreprin
deri și instituții ne cam scapă 
din vedere. Și acest fapt are 
consecințe în participarea oa
menilor la activitățile de club. 
Uneori avem surpriza să cons
tatăm că acțiunile propuse de 
noi sînt asemănătoare sau iden
tice cu cele ale întreprinderilor. 
Firește că aceasta însemnează 
că sistemul nostru informațional 
e deficitar, deși folosim testări, 
discuții libere cu oamenii și alte 
metode practicate în mpi multe 
cluburi. Sigur este că prezența 
clubului în întreprinderi prin 
mîcroprograme a dat roade, re
prezentate fiind de sugestiile 
ulteriere.

reușite sînt doar 
acțiuni care se desfă- 

în mijlocul oamenilor, la 
de muncă, și au un con- 
bogat în fapte actuale. 
Țăndărică - Furați de 
multe solicitări ne gîndim 
puțin la menirea clubului,

care se hră- 
producței, cu 

două

acest pămint
Iubesc acest pămint, care-a născut eroi 
in multele-ncleștări cu asupritori,
iubesc eroii care-i naște-acum, 
ai frumuseților făuritori.

Iubesc acest pămint și oamenii săi dirji, 
ce se ridică zi de zi spre soare,
iubesc și florile ivite pretutindeni, 
ca noi izbinzi, din glia roditoare.

V.Molodeț - Dacă nu există 
o strinsă colaborare cu comisiile 
culturale ale sindicatelor din 
întreprinderi activitatea e com
promisă. Președinții comitetelor 
sindicale fac parte din consiliile 
noastre de conducere, ei au da
toria, cunoscînd cele mai sem
nificative aspecte de viață 
muncă din întreprinderi, să 
propună pentru ca noi să 
tervenim cu forme adecvate,

treprinderii. Cea mai potrivita 
intervenție o au brigăzile artis
tice de agitație, prezente în sala 
de apel, care au o eficiență po
litică și educativă mai mare decît 
ședințele zilnice de analiză. Efi
cientă este și inițiativa noastră 
de a plasa o gazetă satirică în 
holul clubului, axată pe viața 
exploatării și preparației. Pen
tru noi este clar că nu sîntem 
aceia ce trebuie să facem în

altă parte aș releva 
i în clubul nostru se a- 

mare valoare agitației 
inițiativelor, întrecerilor, 

decadale 
în mod

In activitatea caselor de cultură și 
se observă un efort de diversificare _ 
apropierii, chiar a integrării, in viața și preocupările colectivelor 
de muncă. Este un fapt firesc, instituția culturală neputînd fi 
concepută izolat, ruptă de preocupările oamenilor, nu poate face 
abstracție de strădaniile cotidiene orietate spre îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Dar acțiunile inițiate in întreprinderi nu trebuie 
să aibă un caracter unilateral, doar tehnic (uneori chiar tehni
cist) sau artistic, ci conținutul lor să fie mai bogat, izvorit chiar 
din viața economică în care există destule fapte de natură socia
lă, dorințe de instruire și cunoaștere cultural-educativă etc. CUM 
INTRĂ ACTIVITATEA ECONOMICĂ IN SFERA ATENȚIEI CLUBU
LUI ? PRIN CE MIJLOACE DE INVESTIGAȚIE O CUNOAȘTE ? 
PRIN CE FORME ADECVATE MUNCII POLITICO-EDUCATIVE Șl 
CULTURALE SE RĂSPUNDE ACESTEI PROBLEMATICI ? CARE ESTE 
EFICIENTA ACȚIUNILOR PROGRAMATE Șl CUM ESTE URMĂ
RITĂ ?

Sînt întrebări adresate, în cadrul unei mese rotunde, directori
lor caselor de cultură și cluburilor din Valea Jiului. Au participat: 
VASILE MOLODEȚ, director al Casei de cultură din Petroșani; 
DUMITRU RĂDOESCU, director al Casei de cultură din Uricani; 
VIOREL ȚĂNDĂRICĂ, director al clubului din Lupeni; NICOLAE 
BILDEA, director al clubului din Vulcan; EMILIAN FENIȘERU, di
rector al clubului din Aninoasa; TERENTE TRIPȘA, director al 
clubului din Petrila ; AUREL HLUȘCU, director al clubului din Lo- 
nea. A avut loc o discuție interesantă, cu valoarea unui schimb 
de experiență, fiecare participant exprimînd metode și un stil de 
muncă specific, determinat de înseși imperativele socio-culturale 
ale localității.

tractive. De pildă la Casa de 
cultură din Petroșani s-a inițiat 
acțiunea „Coordonatele cinci
nalului — ce reprezintă cincinalul 
la nivelul unei brigăzi" cu spri
jinul tov. Dumitru Enache de la 
mina Dîlja. După fiecare astfel 
de consfătuire, în care partici
pant se ridică la un nivel su
perior de înțelegere a sarcinilor 
de plan, urmează seri distracti
ve. S-a constatat un efort sporit 
în muncă, o productivitate mai 
mare după astfel de acțiuni.

Red. - Prin urmare, mijloacele 
de informare sînt sensibil ase
mănătoare, dar prin ce forme 
concrete sprijină clubul procesul 
muncii ?

T. Tripșa - Contribuția noas
tră e de altă natură decît a în-

structajele N.D.P.M., ci contri
buția noastră în bunul mers al 
producției are o formă educati
vă, specifică muncii politice de 
masă.

V. Țăndărică - La zilele bri
gadierului și ale, sectorului, oa
menii își împărtășesc experiența 
intr-un cadru mai larg, mai in
tim. Aceste schimburi de expe
riență s-au dovedit nu numai 
utile, ci și fructuoase in inițiative. 
Cu părere de rău trebuie să 
spunem că la aceste întîlniri to
vărășești nu participă și cadre 
din conducerea minei. Oare să 
nu-i intereseze deloc ? De pildă, 
ieșirea la pensie a minerului șef 
de brigadă Carol Naghi, desfă
șurată intr-un cadru sărbătoresc 
emoționant.

Pe de 
faptul că 
cordă o 
vizuale, i 
rezultatelor zilnice sau 
care sînt popularizate 
sistematic.

D. Rădoescu - Din 
ța noastră la Uricani știm că bri
gada artistică de agitație nu are 
nici un ecou dacă vorbește la 
modul general. Dacă are fapte 
concrete, dacă' face referiri la 
toată ierarhia economică, deci 
nu se oprește la un anumit nivel 
de critică, are o mare eficiență 
— oamenii pleacă discutînd a- 
prins. Problema absențelor ne
motivate rfe preocupă de mai 
mult timp. Cum procedăm ? în
registrările făcute la casa de 
cultură sau mină le transmitem 
la stația de radioamplificare. E 
o formă bună, educativă - ur
mărind periodic am constatat o 
diminuare simțitoare a acestui 
fenomen de indisciplină. Fn a- 
ceastă perioadă mina 
preia inițiativa „Brigada 
ducție și educație". La 
cultură vin grupuri de 
și discută în mod organizat a- 
cest fapt, posibilitățile, angaja
mentele. Se evită caracterul so
bru, rece iar oamenii se simt in
tr-adevăr bine.

E. Fenișeru — Avem, la Ani- 
noasa, o tradiție, o bună expe
riență a programelor în sala de 
apel. Pentru a fi utile e necesar 
să fie concrete, să cuprindă 
faptul viu. Folosirea stației de 
amplificare cu discernămînt ne 
poate sprijini în munca noastră 
politic-educativă, de mobilizare 
fa îndeplinirea sarcinilor de plan.

Red. - Ați urmărit eficiența 
muncii desfășurate ?

V. Țăndărică - Noi contri
buim în mare măsură la cunoaș
terea, popularizarea inițiativelor 
iar cei criticați o dată de bri
gada noastră, am observat că 
nu au mai recidivat. La Lupeni 
popularizăm cu bune rezultate 
cartea tehnică la locul de mun
că (prin biblioteci volante, pre
zentări etc.) și folosim proiec
țiile de filme în toate schimburi
le, în sălile de apel. Sînt proce
dee interesante și urmărite.

D. Rădoescu - De obicei 
nerea, la ieșirea din schimb, 
ganizăm activitățile noastre, 
care prilej ne informăm și

vi- 
or- 
cu

,__ # ... , ce
eficiență s-a realizat. In acest 
fel ne putem orienta spre un 
aspect sau altul, în modalități 
diferite, diferențiate.

T. Tripșa — Despre eficiență 
poate fi vorba numai dacă ini
țiem cicluri de acțiuni. E ade
vărat că nimeni nu ne împiedi
că în această privință...

Iubesc acest pămint căci și el mă iubește, 
m-a dăruit cu dragoste de țară, 
să-mi fie veșnic călăuză-n viață, 
s-aduc omagiu celor ce-o-nălțară.

Discuțiile, interesante sub aspect teoretic și practic, au vădit și 
e more carență: întreaga activitate este orientată doar spre ex
ploatările miniere, in timp ce în toate localitățile sînt neglijate 
o seamă de unități, mai mici sau mai mari, care își au viața lor, 
deci trebuie să ocupe un loc și în atenția cluburilor. Astfel sînt 
sectoarele E.G.L., E.G.C., construcții, comerț, cooperația meșteșu
gărească, spitale etc. 
tematic al cluburilor, 
in mecanismul funcțiilor 
Eforturile oamenilor muncii,

De aici 
nepăstrîndu-se 
de bază 

inițiativele

derivă dezechilibrul 
proporțiile reale 

ale unității culturale, 
și realizările lor

de fiecare zi, izvorite din dăruire in îndeplinirea cincinalului înain
te de termen, sînt o sursă permanentă de idei in alcătuirea pro
gramelor lunare de activitate a cluburilor. Contribuția lor la bu
nul mers al producției este indirectă, de natură educativă, creînd 
o opinie și un climat optime de muncă. Și în această privință, 
eforturile politic-educative trebuie să fie sistematice și convergen
te - ale întreprinderii și clubului — prin metode și forme specifi
ce, cuprinzînd însă dezideratele culturale ale omului.

T. SPATARU

proape în fiecare după 
amiază, pînă seara 
tîrziu, din sălile de re

petiții ale clubului muncito
resc din Vulcan răzbat frîn- 
turi de cîntece, ecourile or
chestrei de muzică populară. 
Am ascultat acest taraf bine 
închegat, armonios, cu sigure 
elemente de virtuozitate ar
tistică, în felurite concursuri 
de amatori și pe estrada în 
aer liber de la locul de agre
ment al orașului. Binevenită 
și întrutotul exemplară este 
evolufia acestui taraf într-un

acestor artiști amatori care 
reprezintă, acum, unul dintre 
cele mai bune tarafuri din 
Valea Jiului.

Alături de ei am ascultat 
soliști burii, la fel de credin
cioși formației, cu voci plă
cute, bine timbrate, dovedind 
o infelegere de spirit a melo
sului popular — Mia Stroia, 
cu repertoriul ei bănățean, pe , 
Mina Cerbu și Maria Maca- 
vei — cîntece moldovenești, 
duetul ardelenesc Violeta 
Savu și Gheorghe Ursu, Di- 
dina Dumitru, Dumitru Peagu

spectacole, vor fi prezentate 
cele mai semnificative selec- 
țiuni. Microturneele ce le în
treprindem mențin omogeni
tatea formațiilor noastre, le 
dau o satisfacție a muncii, 
permit o evoluție artistică 
prin confruntarea cu judeca
ta promptă și exigentă a du- 
blicului. După acest ansam
blu, pregătit de instructorul 
nostru Nicolae Baban, ne 
vom îndrepta atenția către 
un spectacol de varietăți și 
muzică ușoară.

Spre deosebire de alte clu-

II

Ansamblul folcloric, expresie a
evoluției muncii artiștilor amatori

♦
timp de un an, evoluție ce se 
constată atît din punct de 
vedere muzical, al acurateței 
sunetului, cît și în îmbogăți
rea repertoriului după criterii 
judicioase. De cîtva timp clu
bul pregătește un spectacol 
folcloric „Cintec mîndru-n 
tară auzi" în jurul căruia gra
vitează în acest timp 
rile artiștilor amatori.

In forma/ia de 
populară (dirijată de 
sorul Vasiie Repede) 
artiști amatori cu activitate 
continua și îndelungată. Prin
tre aceștia, la loc de frunte se 
află Ștefan Dumitrescu (țam
bal) împreună cu Constantin 
Berneanu, Constantin 
chiv, . Anghel 
Gheorghe Fieraru (vioară), 
Gheorghe Turcu (clarinet), 
Horea Pitigoi și Vasiie Pa- 
raschiv (acordeon). Gaza 
Muscă (contrabas). Continui
tatea, stabilitatea în formație 
siferf elementele principale ale

efortu-

muzică 
proie- 

se află

Paras-
Ligheanu,

și Eugen Amzulescu cu cînte
ce din folclorul muzical olte
nesc. Pornindu-se de la faptul 
că în Vulcan, ca în întreg 
municipiul, locuitorii provin 
din diferite regiuni ale tării 
și că sînt dornici să asculte 
melodii specifice acelor lo
curi, s-a conceput acest spec
tacol care poate să satisfacă 
o largă gamă de preferințe 
Același criteriu se află și în 
pregătirea formației de dan
suri (instructor Dumitru Lo- 
ghin, lăcătuș la E.M. Paro- 
șeni).

— Prima deplasare cu 
spectacolul „Cintec mîndru-n 
tară auzi", ne spune directo
rul clubului din Vulcan, Ni
colae Bîldea, o vom face 
punctul forestier Buta și
căminul cultural din comuna 
Cîmpu lui Neag. Apoi la E.M. 
Paroșeni și preparatia Corc
ești, precizînd că în sălile de 
apel, locuri unde mergem cu 
regularitate și nu numai eu

la 
la

buri din Valea Jiului, la 
Vulcan am constatat că se e- 
vită risipirea energiei în re
peți fii care nu se finalizează. 
Faptul își are un Corespon
dent foarte sensibil în conști
ința artistului amator a cărui 
pasiune îl face să-și consacre 
o mare parte din timpul liber 
activitd/ii cultural-artistice 
Constituirea unor ansambluri 
artistice au valoarea unui sti
mulent.

Artiștii amatori din Vulcan, 
prezenfi în sălile de apel, pe 
estrade și la club, reprezintă 
un exemplu de muncă organi
zată, gîndită în perspectivă. 
„Lăsati hora slobodă" era 
cîntecul pe care îl ascultam 
la repetifie, iar memoria re
chema o imagine mai veche 
— prezenta lor pe scena rle 
la Brazi, unde erau 
cu îneîntare de mii de 
meni...

scena 
aplaudați 

oa-

Ts.

în care soarele
scalda în aur eterne frumuseți

nume

Ciihiană-n infinit

O treaptă, apoi alta, succesiuni de trepte, 
Vibrează cald, văzduhul... Și încă nu e tot 
Fnvăț să fiu un sculptor al lumii noastre drepte, 
O altă existență nu pot s-accept. Nu pot!

Intens mai arde dalta în mine, grav, întoarsă, 
Și-i sunet al ideii in marmură cioplit.
Prin viscol alb, fierbinte, stirnit de timpla arsă 
Se răsucește, suplu, coloană-n infinit...

Ion BOTA, 
elev - Liceul Uricani

al bogățiilor blonde -

Ba sfîrșit de săptămînă răcorosul parc din Lupeni este 
locul spre care se îndreaptă pașii locuitorilor. Fanfara minei 
prelungește îndelungata tradiție și oferă oamenilor adevăra
te concerte care colorează atmosfera orașului, orele de odihnă 
și destindere. In acest oraș grija pentru timpul liber al omu
lui are un caracter sistematic, reverberațiile muzicale, por
nite din chioșcul cu această destinație, înfrumusețează, dau 
aspect sărbătoresc zilei. De ce doar în Lupeni există această 
preocupare și de ce se întîrzie extinderea faptului și în cele
lalte localități (deși promisiuni în acest sens s-au făcut), sînt 
întrebări cărora de mult timp trebuia să li se dea un 
răspuns... muzical concret.

Am întîlnit și dintre aceia care întîmpină ideea concer
telor de promenadă cu un zîmbet ironic îu colțul buzelor, 
ca și cînd ar fi ceva depășit de timp. Acestora le-am răspuns 
printr-o invitație — să privească atent efectul muzicii de 
acest gen asupra omului, reflectat de expresii. Există o des
tindere, o liniștită satisfacție pe chipuri cînd, pe oameni, în 
timpul plimbării, îi însoțesc acordurile unui vals sau o uver
tură dintr-o celebră operă sau operetă. Muzica de fanfară 
este mai penetrantă decît alte genuri, e o muzică de aer 
liber, de spațiu, care-și are corespondențe în suflete. In 
afara unor efecte de natură psihologică, relaxante, în mod 
indirect, dar foarte eficient, se produce o subtilă mlădiere a 
gustului, se exercită o educație muzicală. Atitudinile con
descendente și neîncrezătoare, e drept, destul de puține, își 
au sorgintea nu în valoarea muzicii de fanfară, ci în faptul 
că această frumoasă tradiție a concertelor de promenadă 
a fost abandonată, și-a pierdut contactul cu oamenii iar 
acum se reface greoi. Dar la Lupeni comunicarea a fost 
restabilită și este apreciată de oameni.

Sînt în Valea Jiului șapte fanfare care, în general, se 
pot vedea doar în diverse manifestări cu caracter mai larg 
sau, mai frecvent, în ocazii funebre. Doar la atîta se limi
tează legătura lor cu publicul ? Ii> repertoriile lor, ne-am 
convins de multe ori, se află bucăți din genuri diferite, de 
la marșuri și muzică populară pînă la muzică simfonică.

Așteptăm de la Consiliul municipal al sindicatelor și co
mitetele sindicale să realizeze aceste mult promise concer
te și să le dea o frecvență stabilă. Este singura cale prin 
care își vor gîștiga adeziunea oamenilor muncii și vor 
avea un loc real în viața muzicală a Văii Jiului.

NOTE DE LECTOR

Micul dicționar enciclopedic"
Lucrare de mari proporții, 

pe cit s-a reușit exhaustivă, 
cuprinde principalele infor
mații referitoare la noțiuni, ca
tegorii, curente, instituții, 
termeni de limbă, paralel cu 
datele esențiale despre creația 
materială și spirituală univer
sală. Un loc important îl ocupă 
aspectele gîndirii, culturii și ci
vilizației românești din trecut 
și de astăzi. Lucrare științifi
că elaborată în spiritul filozo
fiei marxist-Ieniniste, dicțio
narul constituie un valoros in
strument de informare și edu
care. Stilul concis și clar îi a- 
sigură accesibilitatea.

Prin numeroasele și variate
le informații pe care le oferă

„Micul dicționar enciclopedic" 
tinde să răspundă multiplelor 
și variatelor exigențe ale o- 
mului modern, dornic să asi
mileze un volum cît mai ma
re de cunoștințe atît de nece
sare în activitate. Prima parte 
a lucrării cuprinde 50 000 de 
articole — termeni comuni — 
iar partea a doua 25 000 —
nume proprii (personalități, 
țări, evenimente și localități, 
instituții și organizații, publi
cații etc). In volum s-a rezer
vat un loc aparte destinat ex
presiilor și locuțiunilor. Prin 
conținut și prezentarea grafică 
modernă „Micul dicționar en
ciclopedic” se impune ca o lu
crare indispensabilă oricărui 
cititor.

f»Istoria literaturii române1*, vol. III

Patrie spun, și un văzduh cuprind,
șuvoi de sevă urcă din pămînt spre frunte.
Lumina ta-i în focul ce-l aprind
Și care veșnicia vrea să-nfrunte !...

Aripa mi-e prinsă-n cadența vie, 
A zborului spre soarele din viitor

Brigada artistică de agita
ție din cadrul I. U. M. Petro
șani in acțiune : un bun prilej 
de afirmare a unor talente dar 
și de educare a colectivului 
prin arma redutabilă a sati-

Și lingă fiii tăi viața-mi știe.
Să asculte un cint nemuritor I...

loan CHIRAȘ, 
tipograf 

Cenaclul literar 
Meșterul Manole** Petroșani

I 
I
I 
I
I

Lucrare de interes națio
nal, volumul III al „Istoriei li
teraturii române" cuprinde 
studiul aprofundat al uneia 
dintre cele mai fecunde și mai 
interesante perioade a cultu
rii românești, epoca marilor 
clasici M. Em.’nescu I. Crean
gă, I.L. Caragiale, debutînd cu 
momentul 1870 și încheindu-se 
cu anul 1900.

Atît celor trei scriitori de 
mai sus cît și altor personali
tăți marcante ale epocii (Ion 
Ghica. Titu Maiorescu, Ioan 
Slavici, Alexandru Macedon- 
ski, Dobrogeanu — Gherea. 
Duiliu Zamfirescu, Barbu De- ’ 
lavrancea, Al. Vlahuță, Geor
ge Coșbuc) li s-au rezervat ca
pitole speciale, concepute mo
nografic. Un loc important o- 
cupă în volum descrierea a- 
mănunțită a revistelor vremii 
(Convorbiri literare, Literato
rul, Contemporanul, Evenimen
tul etc).

In procesul de evoluție a M-

ter-aturii române au fost 
prinse și grupările literare, 
sistîndu-se asupra interpretării 
judicioase a rolului fiecăreia 
(„Junimea" și adversarii ei, 
„Contemporanul"). Dezvoltării 
interesului pentru folclor : se a- 
cordă un spațiu deosebit prin 
prezentarea activității lui A. 
Lambrior, P. Ispirescu, G. Dem. 
Teodorescu, M. Gaster etc. Vo
lumul cuprinde, de asemenea, 
o bibliografie și un bogat ma-

. terial ilustrativ, pe cit s-a ou- 
tut inedit.

Volumul Iii al „Istoriei lite
raturii române" se adresează 
unui public larg, interesat de 
evoluția literaturii noastre, pu- 
nînd în același timp la îndemî- 
na specialiștilor cea mai com
pletă lucrare dedicată epocii 
marilor clasici și completând 
astfel tabloul literaturii noas
tre din momentul 1870, în care 
rămăsese volumul al Il-lea, 
pînă la sfirșitul secolului 
XIX-lea.
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Adeziune totală, aprobare unanimă față de măsurile 
luate de partid pentru ridicarea continuă a nivelului
1 de trai al întregului popor

Mă gîndesc nu numai Imbold sporirii producției
la mine...

I
animaliere

începuturi lăudabile 
la „porțile" 
Petroșaniulul

realizări

Ieri, la intrarea în schimburi, 
muncitorii de ia mina Dîlja 
— mind care și-a realizat pla
nul semestrului I in proporfie 
de 101,1 la sută — discutau 
cu deosebit interes măsurile 
adoptate de plenara Comite
tului Central al partidului, 
Consiliul Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale și 
Consiliul de Miniștri. Apro
bare deplină, încredere și 
înțelegere că prin această ho
tărîre se realizează o corela
re mai armonioasă a tuturor 
laturilor vieții, că reprezintă 
un impuls pentru dezvoltarea 
zootehniei în țara noastră și, 
deci, o aprovizionare mai bu
nă a populației cu produse de 
carne, iată care a fost nota 
dominantă a atmosferei la a- 
ceastă mină.

— Și eu am fost țăran — 
ascultam reflecțiile mecanicu
lui loan Constantin — iar pă
rinții mei sînt țărani îmi 
dau seama că aceste măsuri 
erau necesare și vor avea un 
efect pozitiv asupra vieții sa
tului prin majorarea prețuri
lor de contractare. Pentru noi, 
muncitorii, modificarea pre
țurilor cu amănuntul nu în
seamnă vreo scădere a buge
tului familial pentru că 
statul intervine prompt 
prin majorarea salariilor și 
crearea unor compensații, di
recte sau indirecte.

Cuvintele mecanicului loan 
Constantin erau ascultate cu

interes iar ideile sale se e- 
xempliiicau. Semnificativ în 
această privință ni s-a părut 
exemplul minerului Ion AI- 
beanu, din cadrul sectorului 
II, tată a cinci copii, care va 
primi cu 57 Iei mai mult în- 
tr-o lună drept compensare a 
cheltuielilor medii suplimen
tare.

— Grija partidului și sta
tului pentru nivelul nostru 
de trai — rețineam din spusele 
maistrului miner principal 
Petre Taraș — se manifestă 
și prin trecerea, de la începu
tul lunii viitoare, la majora
rea salariilor. Mă gîndesc nu 
numai la mine, ca individ, ei 
la ansamblul economiei na
ționale care face un efort în
semnat pentru ca viața noas
tră să se îmbunătățească ne
contenit. E dovada profundu
lui umanism al societății so
cialiste, a politicii partidului 
nostru.

Discutînd între ei, minerii, 
artificierii, maiștrii și meca
nicii, Ie deslușeam însăși gin- 
direa, înțelegerea semnifica
ției profunde a măsurilor a- 
doptate. Minerul, dovedind o 
conștiință cu adevărat comu
nistă, se consideră — și se 
judecă — drept un element ac
tiv într-un mecanism uriaș — 
ȚARA. Atașamentul mine
rilor față de măsurile parti
dului și statului își are rădă
cinile într-o înțelegere 
fundă.

Ștefan Fuier, unul din har
nicii gospodari ai Uricaniu- 
lui, a luat cunoștință cu satis
facție de prevederile referi
toare la modificarea preturi
lor de contractare la animale 
și produse animaliere. Lectu
ra deși fugară nu-1 împiedică, 
totuși, să sesizeze avantajele 
ce decurg din aceste preve
deri :

„Anul acesta am contractat 
și predat deja un vițel de 
350 kg și o vacă de 450 kg ; 
noile preturi îmi vor aduce 
pentru aceleași animale, un 
venit suplimentar de aproape 
2 000 lei, fără a mai socoti 
prima de 300 lei acordată 
pentru vifel. Pînă la sfîrșitul 
anului vreau să mai predau 
un vifel și un porc, deoarece 
sînt convins de avantajele ce 
le voi avea".

Părerea lui Ștefan Fuier nu 
este decît o exemplificare re
feritoare la gîndurile cu care 
țăranii din Uricani au primit 
recenta hotărîre a conduce
rii de partid și de stat referi
toare la modificarea preturi
lor de contractare și desface
re a produselor animaliere. 
Cu toții văd în prevederile 
hotărîrii un sprijin concret a- 
cordat gospodăririi lor, un 
îndemn la o mai bună valori
ficare a marilor posibilități 
de dezvoltare a 
matelor de care 
unea noastră.

In acest sens, 
hu(, secretar
popular al orașului Uricani, 
ne-a furnizat cîteva date re
feritoare la activitatea

creșterii ani- 
dispune regi-

tov. Ion Mi- 
al Consiliului

O dezvoltare

armonioasă
(Urmare din pag. 1)

tru altele, aduclndu-se corelativ și o modificare a prețurilor 
de desfacere. Prin majorarea unor prețuri la carne și produse 
din carne de bovine și porcine, prin reducerea prețurilor la 
carne de pasăre și, respectiv, prin rămînerea la același preț 
a unor alte produse, se asigură o corelare mai bună a prețu
rilor la carne, în funcție de calitățile nutritive și cheltuielile 
de producție. Ținîndu-se însă seama de cheltuielile suplimen
tare menite să asigure creșterea salariului real în concordan
ță cu prevederile planului cincinal, se acordă tuturor salaria- 
ților și pensionarilor o alocație specială neimpozabilă ce se 
va adăuga la salariu sau pensie și, totodată, se prevede ma
jorarea alocației de stat pentru copii. Compensări ce vor în
suma 1,1 miliarde lei (deci, cu peste 300 milioane lei mai 
mult decît cheltuielile suplimentare).

A doua măsură luată prin Hotărîre se referă la trecerea 
In continuare la înfăptuirea primei etape de majorare a sa
lariilor prevăzute pentru actualul plan cincinal, astfel ca pînâ 
la data de 1 noiembrie a. c. să se înfăptuiască noile majorări 
de salarii, de care urmează să beneficieze circa 4,6 milioane 
salariați, în acest sens salariul real ajungînd la sfîrșitul anu
lui 1973 eu 4,5 la sută mai mare decît în 1972. Cea de-a doua 
etapă a majorării salariilor se va înfăptui în anii 1974—1975 
și va aduce o ridicare cu peste 16 la sută, salariul minim p« 
economie ajungînd la 1100 lei lunar, iar salariul mediu la 
1 950 lei, permițîndu-se astfel o creștere a salariului real cu 
21 Ia sută.

Nu trebuie uitat că toate aceste măsuri de îmbunătățire 
apar posibile datorită realizărilor obținute de poporul nostru 
în dezvoltarea economiei, a măsurilor luate de partid și de 
stat pentru perfecționarea organizării și conducerii activității 
economice.

Recenta Hotărîre vine să sublinieze încă o dată preocu
parea conducerii de partid și de stat pentru dezvoltarea eco
nomică și socială a țării, pentru creșterea bunăstării întregu
lui popor, continuînd linia măsurilor luate în ultimii ani de 
coordonare echilibrată a tuturor sectoarelor economice, pentru 
creșterea cointeresării producătorilor agricoli, pentru ridica
rea necontenită a nivelului de trai al întregii populații.

T. SPATARF

folosul nostru

interesul nostruin
(Urmare din pag- 1)

- fapt ce se

contractare a produselor ani
maliere desfășurată în raza o- 
rașului Uricani.

„In orașul Uricani și așeză
rile subordonate, din 317 fa
milii deținătoare de animale, 
un număr de 283 au încheiat 
contracte de livrare către stat 
a tineretului bovin, miei, 
porcine, ovine, lapte de vacă 
și de oaie. S-au remarcat în 
această direcție deputății 
Gheorghe Barbu, Iosif Hamz, 
Ioan Ladislau, loan Dănescu 
și alții, care au înțeles impor
tanța asigurării fondului cen
tralizat al statului.

Pînă la data de 30 iunie au 
fost deja predate peste 60 to
ne carne de către gospodarii 
uricăneni. Totuși, cantitățile 
contractate pînă Ia această 
dată (din care o bună parte 
au fost predate) nu acoperă 
în întregime prevederile 
plan pe anul în curs.

După cum sublinia 
loan Mihuț, „din discuțiile 
purtate deja cu producătorii 
de carne din orașul nostru, a 
reieșit cointeresarea deosebi
tă care rezultă din aplicarea 
noilor prevederi destinate 
dezvoltării zootehniei. In aces
te condiții este cert că planul 
de contractări pe anul în curs 
va fi depășit în proporție de 
peste 25 la sută"

Măsură chibzuită, destinată 
integrării zootehniei în rit
mul rapid de dezvoltare a în
tregii economii naționale, re
centa hotărîre privind modi-, 
ficarea prețurilor de contrac
tare și desfacere a produse
lor animaliere a fost primită 
cu mult interes la Uricani, 
exprimîndu-se hotărîrea de a 
contribui -n mai ma c măsură 
la Îmbunătățirea producției 
animaliere.

După cum o demonstrează 
faptele de pe teren, în aten
ția secției de gospodărie a 
consiliului popular municipal 
a fost luat, în vederea schim
bării radicale a aspectului de 
pînă acum, un alt punct „ne
vralgic" s „poarta de sud" 
a Petroșaniului. Este vorba 
de spațiul din preajma cu
noscutei intersecții de la Li- 
vezeni și a motelului „Gam- 
brinus" unde pînă de curînd 
s-a aflat stația de preparare 
a asfaltului. Aici se va ame
naja un loc de parcare a ma
șinilor cu pasajele respective 
de intrare și ieșire din șosea-

ua națională și un scuar. 
Lucrarea se află în plină des
fășurare. Au fost fixate bor
durile viitoarelor pasaje și 
ale locului de parcare și ur
mează cTindrarea, apoi asfal
tarea lor, precum și amena
jarea parcului.

Ap fi bine dacă acest „pro
iect" de „schimbare la față" 
a locului menționat ar fi ex
tins și ar Include întronarea 
ordinei și curățeniei și în ju
rul stației de preparare a be
tonului, a punctului de achi
ziționare a fructelor de pă
dure, a Fabrici! de oxigen și 
chiar a motelului „ffiambri- 
nus".

gospodă

resti
5

Io Lupeni

Drumul 
spre puțul 
„ Victoria"

„Vom crește mai multe
Hotărîrea pe care am citi- 

< t-o în ziarul de ieri nu poate 
decît să ne bucure, pe noi 
gospodarii celor nouă cătu
ne țărănești care aparțin o- 
rașului Petrila. Această ho- 
tărîre este una dintre cele 
multe pe care partidul le ia, 
mereu, pentru îmbunătățirea 
nivelului de trai al întregii 
populații, ea însemnînd de 
data aceasta o grijă în plus 
pentru crescătorii de anima
le. Ea a fost așteptată și vine 
să rezolve o nevoie ce exista 
încă în agricultura noastră. 
Nu era normal ca în timp ce, 
an de an, producția de cere
ale creștea, ajungînd în anul 
trecut la o producție de pes
te 16 000 000 tone, producția 
animalieră să nu atingă și ea 
ritmuri mai repezi de dezvol
tare. Acum, aceasta se va în- 
tîmpla pentru că ceea ce s-a 
hotărît înseamnă în primul 
rînd, o mai bună cointeresa
re a țăranilor care au posi-

bilitatea să crească vite, să 
sporească atît numărul lor 
cît și greutatea la care le 
contractează, dat fiind pre
țurile majorate pe ear.e le 
primesc.

Nu există familie la noi 
care să nu aibă una pînă la 
trei, uneori mai multe, ani
male mari — bovine. Hotărî
rea. pentru noi, ca și pentru 
întregul popor este bine ve
nită. Să ne gîndim la cei 
3,25 lei jnai mult pe care îi 
eîștigă acum crescătorul pen
tru fiecare kilogram în viu 
la tineretul bovin între 
258—340 kg ceea ce e ușor de 
obținut. Să nu măi vorbim 
de grupa de greutate de pes
te 400 kg, calitatea I, la care, 
la fiecare kilogram, se vor 
primi cu 4,55 lei mai mult 
decît pînă acum.
vom crește mai 
male.

Am citit atent

Ca urmare 
multe ani-

și In con-

Roadele efortului
(Urmare din pag. 1)

dor Flutur, și a ortacilor săi. 
După cum mărturisea ingine
rul șef al sectorului, executa
rea acestui obiectiv de la sec
torul III este mult îngreunată 
de prezenta emanațiilor de 
metan — care impun necesita
tea pușcării în condiții spe
ciale — și a intercalațiilor de 
strate sterile.

Și totuși, aceste dificultăți 
i-au împiedicat pe minerii 
brigada lui Teodor Flutur 

realizeze 
metri de
ml peste

sare lunară.
șită și-au adus contribuția, ală
turi de minerii Mihai Anton,

nu 
din 
să 
de
3,5

în luna iunie 58 
plan înclina» cu 
sarcina de avan- 
La această re'i-

Mattei Mureșan, Vasile To
fan ceilalți componenți ai bri
găzii, și subinginerul Petru 
Cenușe, căruia i se datorează 
în mare parte sprijinul prompt 
și operativ oferit de persona
lul electro-mecanic al sectoru
lui.

După opinia inginerului 
Ștefan Robu, în revirimentul 
trăit de colectivul sectorului 
cel mai important rol l-a avut 
munca politică, dinamizatoare 
desfășurată de comuniști, pen
tru a suda oamenii într-un co
lectiv puternic, unit. Discuți
ile cotidiene purtate cu oame
nii. adunările generale ale or
ganizației de partid s-au dove
dit a fi rodnice. Dovedindu-se 
atenție fată de toate doleanțe
le și propunerile muncitori-

cointeresarea lor 
va răsfrînge în mod pozitiv a- 
supra tuturor1') este un princi
piu care concordă cu starea 
reală în societate. Am discutat 
despre toate acestea, în limba
jul aparte al minerilor, iar dis
cuția a alunecat de multe ori 
spre un subiect ce-și găsește 
multe puncte comune cu măsu
rile de îmbunătățire adoptate 
în cursul zilei de vineri :

— Din îndemnul secretarului 
nostru general am înțeles că

trebuie să ne înzecim eforturile, 
să realizăm o producție mereu 
mai sporită, ne-a relatat în în
cheiere, minerul Emil Kopandi. 
Chezășia bunăstării stă în mun
ca noastră, in noi înșine. Cu cît 
producem mai multe bunuri, 
cu atît bunăstarea generală a 
oamenilor muncii, a noastră, a 
tuturor va crește necontenit.

animale"
tinuare hotărîrea — acolo 
unde se referă la modifica
rea prețurilor de desfacere, 
ca și celelalte măsuri. Jude
cind toate acestea este clar 
că cei care vor cumpăra pro
dusele noastre nu au nimic 
de; pierdut; pentru că vor 
primi sume în plus lunar care 
să compenseze ■ cheltuielile 
medii suplimentare determi
nate de modificarea prețuri
lor la carne și preparate din 
carne, majorîndu-li-se, de a- 
semenea, peste scurt timp, 
salariile.

Am 67 de ani și sînt foar
te mulțumit de timpul 
care-1 trăiesc. Nici eu și 
altul lîngă mine, vreau
zic consătenii mei. n-au trăit 
viață mai fericită ca acum.

In cartierele
mărginașe

mult loc
pentru inter
ventia gas

pe 
nici 

să

podarilor
(Urmare din pag. 1)

Petru JURA, 
deputat in circumscripția 

nr. 45 Petrila, 
cătunul Lunca

colectiv

ber le permite. Primii întîrzie 
să ia exemplul celorlalți. Aș
teaptă poate un imbold. Sau aș
teaptă ca altcineva să facă în
ceputul lucrului. Să le... „spar- . 
gă gheata". Odată făcuți primii 
pași, ar prinde și ei curaj, ar 
porni cu mult-putinul lor elan

B. BOGDAN

Spectacole 
pentru 
mineri

Ansamblul folcloric al 
Consiliului județean al 
sindicatelor „Hațegana" 
a prezentat ieri trei 
spectacole pentru mine
rii din Valea Jiului în 
sălile de apel ale exploa
tărilor miniere Lupeni, A- 
ninoasa și la Casa de 
cultură din Petroșani. 
Sute de mineri au urmă
rit cu satisfacție, înain
te de a intra la locurile 
de muncă, evoluția a- 
cestui ansamblu de bună 
valoare, au aplaudat so
liștii Viorica Brîndușan, 
Maria Adam, Elena La- 
zăr și Ionică Moldovan.

Spectacolele s-au bu
curat de succes și o cal
dă primire, expresia cea 
maț convingătoare că ele 
trebuie să fie prezente 
în mijlocul minerilor Cu 
mai multă stăruință.

și cu mult-puțîna lor pricepere 
la acțiune...

Așa stau lucrurile, de e- 
xemplu în cartierul Cocoșvar. 
Tot așa stau lucrurile în Mo- 
rișoara de sus, în Morișoara 
de jos, pe străzile din spatele 
gării, în colonie.

Mai notăm un fapt: de pe a- 
ceste străzi nu lipsesc qospo- 
darii. Dacă privești în multe 
curți și grădini, dacă admiri ca
sele frumos aliniate, întreținu
te, cu grijă, constati că aproa
pe fiecare este în sine (și pen
tru sine) un bun gospodar. Dar, 
străzile, locurile virane de la 
capătul acestora de departe nu 
par să fie ale acelorași gospo
dari.

Un asemenea loc viran se a- 
flă la capătul străzilor Decebal 
și Caralman din Morișoara de 
sus. Un spațiu splendid unde 
pot apărea multe amenajări.

lor, trecîndu-se grabnic la so
luționarea lor s-a creat un cli
mat optim de munca. In același 
timp, în scopul sporirii vite
zelor de avansare și producti
vității muncii s-a acordat o de
osebită atenfie stimulării frun
tașilor. Efectele s-au făcut sim
țite. Luna trecută și-au reali
zat integral sarcina de avan
sare opt brigăzi din cele uns
prezece existente, mai 
decît 
dă.

m 
linie,
nicieni și ingineri, al sectoru
lui de investita al minei Le
nea este hotărît să găsească 
cele mai eficiente căi care să-l 
conducă pe drumul fertil al 
succeselor.

în oricare altă
mult 

perioa-

aceeașicontinuare. pe 
colectivul de mineri, teh-

Drumul de acces spre puțul 
„Victoria" prezenta un grad ri
dicat de 
terenului 
străbate, 
unui zid 
țiune de mai bine de 20 ml 
a unui taluz din betonite de 40 
metri lungime. Echipa de zi
dari compusă din Arpad Albert, 
Gheorghe Horvath și Slgis- 
mung Kerekeș a primit sarci
na să execute această lucrare 
și în prezent se poate spune 
că ea a realizat o treabă bună, 
un lucru durabil. Odată termi
nată această lucrare de conso
lidare a drumului spre Ipuțul 
Victoria, transportul muncito
rilor cu mașinile se face în 
prezent fără teama alunecări
lor d? teren.

dificultate datorită 
alunecos pe care-1 

Soluția 7 Construirea 
de sprijin pe o por- 

Și

îmbunătățiri 
la „5 Sud“..

Locul de agrement „5 Sud" 
este dat. în grija gospodăreas
că a minei Lupeni. Aîci se îm
plinea amenajarea platformei 
utilizate ca estradă și ring de 
dans, precum și nivelarea tere
nului din incinta locului de 
agrement. Această lucrare a 
fost încredințată lui Gheor- 
ghe Serecoveanu, loan Gioba- 
nu și Ludovic Radulea. Gel 
trei muncitori au construit un 
zid de betonite lung de 15 me
tri și. respectiv, platformă es
tradei. Concomitent cu aceas
tă lucrare s-a efectuat nivela
rea terenului, utîlizîndu-se în 
acest scop peste 2 500 mc de 
pămînt.

Mica publicitate
PIERDUT repartiție de 

muncă pe numele Butulescu 
Ion, eliberată de Grupul 
școlar minier Petroșani. O 
declar nulă.

PIERDUT repartiție de 
muncă pe numele Butulescu 
Simion, eliberată de Grupul 
școlar minier Petroșani. O 
declar nulă.

PIERDUT repartiție de 
muncă pe numele Dalcoș 
Marcel, eliberată de Grupul 
școlar minier Petroșani, 
declar nulă.

PIERDUT repartiție 
muncă pe numele Ghiță

o
de 

Ion,

Anunță deschiderea uni 
tații de bijuterie din Lupeni 
str. Tudor Vladimirescu nr. 
34, cu personal calificat

înaintea acestora sînt așteptați 
să apară însă, pe aceste locuri, 
deputății — oamenii inițiative
lor. Astfel, ca și aici, unde stră
zile cer nenumărate 
să troneze frumosul
majoritatea locurilor acestui o- 
raș premiat pentru hărnicia și 
spiritul civic al locuitorilor.

înnoir; — 
așa ca în

noțiune
o

la ordinea

eliberată de Grupul școlar
minier Petroșani. O declar
nulă.

VIND motocicletă Jawa
175 cmc,. str. Luminii 16 /3
Petrila.

VIND Wartburg lux 312,
Iscroni 76.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Băișan 
Dumitru, eliberată de E.G.C. 
Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT repartiție fle 
muncă pe numele Mustață 
Dumitru, eliberată de Grupul 
școlar minier Petroșani. O 
declar nulă.

care execută lucrări de con
fecții și reparații — bijuterii 
din aur. Lucrările se execu
tă numai cu materialul '■’1- 
enttilui.

nici măcar 
de... gata

Tendința 
desăvîrșire

a e- 
încă 
înăl- 
locul

can nu păstrează, 
în intenție, stadiu) 
pentru totdeauna, 
spre mai bine, spre
e aici mereu trează, mereu ac
tuală. Pretutindeni unde 
xistat un șantier persistă 
spiritul construcției. S-a 
tait, într-un timp rapid,
de agrement de „La Brazi". E 
frumos acolo, izvorul unei m.'- 
crostațiunl montane te întîm- 
pină încă de la intrare. Și ți se 
va întretăia ulterior, cu re
verberațiile construcției diur
ne. Cronica vie a muncit se 
scrie și pe șantierele celor trei 
ateliere-școală. Se fac aici lu
crări de extindere, de moder
nizare.

Nimic din ceea ce s-a făcut, 
dintre obiectivele date în folo
sință publică, nimic din ceea 
ce se construiește azi în Vul-

se aduc noi și no: fini- 
Obiective deja existen-

.Și la terenul 
de tenis

In orașul Lupeni se află un 
teren de tenis de cîmp care a- 
trage numeroși tenlsmeni a- 
matorf la practicarea frumosu
lui sport cu racheta. Putini 
însă știu cîtă muncă necesită 
întreținerea terenului respec
tiv. Alexandru Petrea, vetera
nul îngrijitor al acestui teren a 
primit un ajutor prețios din 
partea lui Carol Farcaș și loan 
Chiioreanu care l-au „secon
dat" la împrăștierea și tăvălu- 
girea unei cantități importante 
de zgură necesară pentru a fa
ce terenul de tenis propice 
practicării acestui frumos 
sport. Tot acești doi „reprezen
tanți" aî serviciului gospodă
resc de la mina Lupeni s-au 
îngrijit de repararea gardului 
ce împrejmuiește terenul.

Margareta MICA, 
de la subredacția Lupeni

te. Se lărgesc trotuare, străzi, 
se îmbogățesc spatiile de joa
că ale copiilor, se adaugă me
reu noi dotări microcomplexe- 
lor sportive.

Edilii orașului, gospodarii 
Vulcanului își dau perfect de 
bine seama că orașul lor be
neficiază de spațiu încă neuti
lizat. Și nu uită acest lucru. 
Am aflat intențiile lor. Mari, 
frumoase. Intenții ale unor gos
podari conștient! că pe „răsa
durile grădinii" lor pot apare 
încă alte ți alte flori, care să 
înmiresmeze cadrul ambiant. 
Iși dau seama că au la dispo
ziție un sol fertil, un perime
tru „îngăduitor”, rodnic și, des
toinici, nu-și pot 
uite... chemările 
Ale noului. Ale 
Și acest lucru se

permite să 
frumosului, 

desăvîrșirii... 
vede !

O singură 
concluzie

Concluzia ? E una singură. O expunem concis, precis. 
Pentru realizările obținute, în întrecerea de înfrumusețare 
și bună gospodărire a orașului, Vulcanul a obținut, in 1972, 
o mențiune I pe țară. Spiritul civic al locuitorilor orașului a 
(ost impulsionat și mai mult de acest rezultat. Hărnicia lo
cuitorilor, a gospodarilor orașului e revelatoare și în acest 
an. Importante, ample obiective social-gospodărești consti
tuie adevărate șantiere ale destoiniciei. Cetățenii răspund 
cu conștiinciozitate chemărilor la muncile patriotice lansate. 
Deputății de circumscripții se află in fruntea acțiunilor. Și 
totuși, in pofida unor rezultate concludente, care fac cinste 
locuitorilor orașului, in amplul proces de înfrumusețare con
tinuă a Vulcanului, există încă suficient loc pentru mani
festarea plenară a inițiativelor deputaților, ale cetățenilor 
spre a ridica, din punct de vedere edilitar-gospodăresc, în
tregul perimetru al orașului la nivelul exigențelor urbani
tății moderne, pentru ștergerea discrepanțelor încă existente 
intre arterele principale și cartierele mărginașe ale localită
ții. Ne exprimăm convingerea că locuitorii Vulcanului, bunii 
lui gospodari — care au transformat, esențialmente, de-a 
lungul ultimilor ani, o urbe muncitorească, „în care nu se 
întîmpla nimic", într-un oraș în continuă eflorescentă — 
vor ști să-și valorifice tot mai bine și tot mai mult imagi
nația, potențialul creator pentru înfrumusețarea continuă 
a' orașului de la poalele Strajei.

V. CEODORES6I5
i. Metâ/MpA
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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

ULTIMELE ȘTIRI

Qttu

Ultimele știri
A j

în piețele și magazinele bucureștene, 
la expoziția noilor produse alimentare

I ft
i

(Urmare din pag. 1)

măsuri luate, ne-a spus : „Sîn- 
tem acasă cinci persoane. Ne
vasta, lucrează și ea. E vînză- 
toare în comerț. Avem trei 
copii. In total vom primi, în 
fiecare lună, 44 lei alocație, iar 
de la 1 august ni se va majora 
salariul. Am stat și am făcut 
w socoteală simplă : ca mine 
sînt milioane de salariați. Asta 
înseamnă sute de milioane de 
lei din partea statului care 
face efortul pentru compensa
rea majorării prețurilor la 
carne și alte produse din car
ne. Și mai e ceva. Măsurile 
luate vin in sprijinul produ
cătorilor agricoli, care sînt în
demnați să crească mai multe 

~ ‘ ’ urmă,
va fi 
tuturo-

animale. Or, pînă Ia 
dezvoltarea zootehniei 
în folosul nostru, al 
ra“.

Tot aici, pensionara 
tha, venind în întîmpinarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tine să-i spună : „Vă mulțu
mim pentru tot ce faceți pen
tru noi".

Intîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu cetățenii 
Capitalei în cadrul vizitei sale 
de lucru a prilejuit abordarea 
și altor aspecte ale creșterii 
nivelului de trai, intre . care 
dezvoltarea construcției de lo
cuințe, domeniu unde se pre
vede numai pentru Bucu
rești realizarea, în 1973, 
28 000 de apartamente.

La halele Obor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se oprește 
în fața standurilor cu produ
se ale cooperatorilor din co
muna Afumați, stă de vorbă 
cu țăranii, care își exprimă sa
tisfacția față de măsurile a- 
doptate, subliniind caracterul 
lor stimulativ, și se angajea
ză să-și aducă contribuția, ală
turi de toti țăranii cooperatori, 
la sporirea producției agrico
le.

Pretutindeni în timpul vizi
tei, conducătorul partidului și 
statului nostru subliniază cu 
pregnanță necesitatea îmbună
tățirii neîncetate a aprovizio
nării populației cu produse 
agroalimentare, a activității 
comerciale în general, a desfa
cerii civilizate a produselor a- 
limentare. Secretarul general 
indică fâbtorilor de răspunde
re de lft Consiliul municipal, 
din comerț să acorde maxi
mum de atenție aprovizionării 
ritmice a magazinelor și pie
țelor, pentru a se reduce la 
minimum timpul necesar cum
părăturilor.

Ultimul obiectiv al vizitei 
îl constituie expoziția care re
unește produsele noi realizate 
de industria alimentară. .

Un mare număr de produse 
în curs de omologare sau care 
vor fi introduse în fabricație 
ilustrează concret modul în 
care sînt aplicate măsurile sta
bilite de conducerea partidu
lui, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind 
prelucrarea superioară a pro
duselor agrozootehnice, îmbu
nătățirea calității și diversifi
carea sortimentelor, pentru o 
valorificare corespunzătoare a 
subproduselor animaliere — 
acțiuni menite să conducă la 
îmbunătățirea întregii activi
tăți a industriei alimentare, 
astfel încit ea să corespundă 
cit mai bine necesităților de 
aprovizionare a populației.

Prin intermediul exponate
lor. graficelor și fotografiilor 
sînt prezentate produsele noi 
realizate în primii doi ani ai 
cincinalului a căror valoare 
totală depășește 9 miliarde lei. 
Șeful departamentului indus
triei alimentare, 
Iftode, informează 
cut cele circa 370 
și sortimente noi 
fondul pieței au 
16,5 la sută din totalul produc
ției industriei alimentare. In 
standuri, diferitele produse o- 
glindesc strădania cercetători
lor pentru lărgirea sortimen
telor de mărfuri alimentare, 
ponderea produselor noi în to-

S. Ber-

a

Constantin 
că anul tre- 
de produse 
livrate la 
reprezentat

talul producției urmind să a- 
jungă la 33,3 ,1a sută în anul 
1975.

Sectorul rezervat preparate
lor din carne oferă o imagine 
ilustrativă a preocupărilor în 
vederea valorificării integrale 
și superioare a materiei pri
me, îndeosebi a cărnii de porc 
și a grăsimilor, combinate cu 
diferite ingrediente și adausuri 
vegetale ce dau o deosebită 
savoare sortimentelor ; mostre 
de șuncă și ruladă, salamuri. In 
același stand sînt prezentate 
produse în curs de omologare 
care vor intra în fabricație în 
cel- de al doilea semestru al 
acestui an. Multe preparate și 
semipreparate sînt ambalate 
în cutii și pungi din' material 
plastic, care oferă un aspect 
atrăgător mărfurilor alimen
tare, permițînd totodată, o vî.n- 
zare mai rapidă în magazine.

Se vizitează, apoi; standul 
întreprinderilor agricole de 
stat care ilustrează activitatea 
desfășurată în acest sector în 
vederea realizării în. cantități 
industriale a afumăturilor și 
produselor „de casă", specifice 
unor regiuni ale țării ; în vi
trinele frigorifice, se află în 
tptal 36 de asemenea sor
timente. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat că 
din producția totală anuală de 
12 000 tone produse de carne, 
mai mult de jumătate o con
stituie sortimentele noi. Se 
vădește preocuparea organelor 
de resort de a diversifica, po
trivit indicațiilor conducerii de 
partid și de stat, sortimentele 
de produse din carne de pasă
re și pește. Miniștrii de resort 
informează' că - volumul semi- 
conservelor de pește- a crescut 
la 14 000 tone anul acesta, ur- 
min'd a ajunge la 20 000 tone 
la sfîrșitul cincinalului.

In standul de produse lacta
te se observă, ca o linie ge
nerală, tendința industriei - de 
a crea nu numai sortimente 
noi, ci și de a le pune în vîn- 
zare în pf earn bala je din mate
rial plastic special, în canti
tăți de la 100 grame la 1 kg, 
c.u avantajul menținerii calită
ților alimentare și comerciale 
un timp mai îndelungat.

Cu uii sortiment, larg - de 
produse noi tete prezentă la 
expoziție Centrala de Legume 
și fructe. Gazdele arată că 
industrializarea acestor pro
duse se realizează în 26 de fa
brici de conserve ți 82 secții de 
producție. Anual, întreprinde
rile acestei centrale prelucrea
ză 1 150 000 tone legume și 
circa 370 000 tone fructe,. în
tr-o gamă de peste 280 sorti
mente. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat că, în 
cadrul acțiunii generale de 
diversificare a fabricației se 
are în vedere folosirea. unor 
materii prime care nu consti
tuiau pînă acum o bază de 
producție pentru fabricile de 
conserve, precum și punerea 
la dispoziția consumatorilor a 
produselor gata pregătite și a 
unor sortimente din ames
tecuri de diferite legume. Sor
timentele noi introduse în pro
ducție se realizează în prezent 
în cantități ce depășesc 11300 
tone, îndeosebi de conserve de 
legume sterilizate sau deshi
dratate.

: In. încheierea vizitei are loc 
o discuție de lucru, la care 
participă factori de. răspunde
re din agricultură, industria 
alimentară și comerț. ' Sînt ■ a- 
bordate in amănunt o _ serie 
de probleme legate de înfăp
tuirea programelor de dezvol
tare a producției vegetale și 
anitnale. de valorificarea 'su
perioară'a acestei producții în 
cadrul industriei, alimentare, 
în scopul îmbunătățirii, apro
vizionării industriei și popu
lației.

Analizind unele din princi
palele prevederi ale acestor 
programe, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază că rea
lizarea lor trebuie să aibă in 
primul rînd în vedere asigu-

rarea producției de bază pen
tru aprovizionare, începind cu 
carnea și legumele.

In acest context, discuția se 
axează pe problemele sectoru
lui zootehnic, creșterii produc- 
țeii de carne, unde, în urma 
Hotărîrii adoptate la 13 iulie, 
există prețuri de contractare 
și de achiziții stimulatorii, me
nite să sporească și mai mult 
cointeresarea producătorilor 
agricoli.

— Trebuie să se acționeze 
cu fermitate atît pentru spori
rea numărului de animale, cît 
și pentru creșterea producției 
— subliniază secretarul gene
ral al partidului, recomandînd 
în acest sens industrializarea 
completă a producerii fura
jelor, îmbogățirea lor cu pro
teine și alte elemente de mare 
valoare nutritivă. Să trecem 
totodată Ia punerea in valoare 
a pășunilor și fînețelor, la va
lorificarea lor integrală. Să 
se aibă în vedere ca îngrășă- 
toriile de animale să fie am
plasate în apropierea bazelor 
furajere, pentru a se elimina 
transporturile costisitoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
atrage atenția așupra faptului 
că încă de pe acum trebuie 
să se treacă la rezolvarea aces
tor probleme, să nu se aștepte 
pînă Ia Consfătuirea din toam
nă a lucrătorilor din zooteh
nie.

— Esențial este să se ac
ționeze cu fermitate, să se 
treacă de Ia faza elaborării 
programurilor la aplicarea lor 
concretă în viață.

Interesîndu-se asupra pro
ducției de legume, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este infor
mat că în acest sector cantită
țile recoltate sînt în creștere, 
pe de o parte datorită lucrări
lor agricole executate in mod 
corespunzător, iar pe de alta 
datorită mecanizării. La fasole 
și mazăre, de pildă, mecaniza
rea este totală, prin folosirea 
unei combine foarte valoroase 
produse în țară.

— An de an planul nu s-a 
realizat însă — remarcă tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Tre
buie asigurată producția de le
gume. Mecanizarea 
este esențialul, cu 
mult eu cit forța de 
prezintă o pondere 
portantă în prețul

In timpul discuțiilor sînt a- 
bordate și probleme referitoa
re la creșterea producției de 
sfeclă de zahăr, de porumb și 
soia pentru ulei.

Apreciind rezultatele obți
nute, secretarul general al 
partidului remarcă faptul că 
producțiile Ia hectar sint încă 
sub nivelul posibilităților și al 
condițiilor existente, iar valo
rificarea porumbului și soiei 
sub forma unor sortimente va
riate de produse alimentare 
este incă redusă.

— Să îmbunătățim soiurile, 
relevă tovarășul Ceaușescu. 
Să asigurăm creșterea eficien
tei industrializării unor plante 
începind de la sporirea pro
ducției la hectar.

Ministrul Angelo Miculescu 
arată că există preocupări 
pentru remedierea acestor lip
suri, judicios observate aici.

— Toate măsurile preconi
zate să fie înfăptuite integral, 
arată secretarul general. Tre
buie ca și cercetarea științifi
că să-și aducă o contribuție 
eficientă mai ales în domeniul 
culturii de soia, pentru că a- 
ceasta este o plantă bogată 
în proteine.

In ce privește piscicultura, 
sint înfățișate unele detalii ale 
programului de creștere a 
peștelui în apele interioare 
ale- țării, prin amenajarea băl
ților, iazurilor și nurilor. Se 
arată că treptat se vor satis
face necesitățile populației de 
aprovizionare cu pește proas
păt ; peștele oceanic vs fi- 
utilizat cu precădere pentru 
preparate industrializate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

— aceasta 
atît mai 
muncă re- 
foarte im- 
de cost.

recomandă să fie urgentată 
îndeplinirea acestui program, 
realizarea lui cu mijloace efi
ciente.

— Avem toate condi
țiile, există multe lacuri care 
trebuie curățate și populate cu 
pește.

In contextul prezentării sta
diului industrializării unor 
produse, ministrul de resort 
se referă la tehnologiile unor 
fabrici de prelucrare a cerea
lelor, laptelui și cărnii, meca
nizării și automatizării fabri
cației.

In această ordine de idei, 
secretarul general al partidu
lui atrage atenția că proble
ma centrală o reprezintă cali
tatea produselor, ceea ce 
pune respectarea fermă a 
nologiilor de preparare în 
cesul fabricației.

Aceeași problemă — a 
bunătățirii calității și diversi
ficării sortimentelor de produ
se alimentare — a fost aborda
tă și prin prisma sarcinilor 
care revin cercetării.

— Trebuie ca cercetarea în 
industria alimentară să se pu
nă mai serios pe treabă, insti
tutele de cercetări și catedrele 
din facultăți să se preocupe 
de problema valorificării su
perioare a producției agricole 
— relevă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In prelucrarea lap
telui, a porumbului, In produ
cerea pastelor făinoase sînt 
probleme care își așteaptă so
luționarea rapidă. Desigur, ac
tivitatea de cercetare trebuie 
corelată cu necesitățile agri
culturii, ale producției.

In 1975 — subliniază tova
rășul Nicolae Ceaușescu — 
industria alimentară să 
prezinte cil mult schimbată 
față de acum în ce privește 
calitatea, diversificarea pro
ducției. Sînt începuturi bune, 
dar, cum se spune, cu o», floa
re nu se face primăvară. Aici, 
e drept, nu este numai o floa
re. Ceea ce ați prezentat însă 
in expoziție trebuie să se afle 
în magazine, la dispoziția 
cumpărătorilor.

Intîlnirea de lucru cu ca
dre de conducere și specialiști 
din agricultură și industria a- 
limentară a îmbrățișalt, în 
mod practic, toate, sectoarele 
acestei ramuri de bază a eco
nomiei naționale. Sarcinile 
deosebit de importante trasate 
cu o zi în urmă de secretarul 
general în cuvîntarea rostită 
la ședința comună a C.C. al 
P.C.R., Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și So
ciale și Consiliului de Miniș
tri, pentru îmbunătățirea ra
dicală a activității în zooteh
nie au căpătat noi valențe și 
dimensiuni, prin indicațiile 
referitoare la dezvoltarea a- 
griculturii și industriei ali
mentare în ansamblul lor. Ele 
continuă, la nivelul unei spo
rite exigente hotărîrile adop
tate în ultimii ani, fiind me
nite să asigure 
programului stabilit 
greșul al X-lea și de 
ta Națională.

întreaga vizită a 
lui Nicolae Ceaușescu a re
prezentat în fapt o adevărată 
consfătuire de lucru, a cărei 
cadru de desfășurare a 
fost însăși viața. Dialogu
rile cu muncitori și ță
rani, gospodine și pensionari, 
tineri și vîrstnici, cu specialiști 
și factori de răspundere din 
agricultură, industria alimen
tară și comerț, cu gospodarii 
Capitalei au demonstrat ade
ziunea maselor la politica 
partidului, aprobarea deplină 
a recentelor măsuri, hotărîrea 
de a le.realiza neabătut în in
teresul societății noastre 
cialiste, pentru progresul 
prosperitatea patriei.

Raportul Comisiei
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DUMINICĂ, 15 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie ; Tecumsech ; Republica: 
Seceră vintul sălbatic ; PE
TRILA : Săgeata căpitanului 
Ion ; ANINOASA: Copacii 
mor în picioare ; LONEA — 
Minerul : Marea evadare ; 
VULCAN: Fata care vinde 
flori ; LUPENI — Cultural: 
Țara sălbatecă ; Muncitoresc: 
Explozia ; URICANI : O floa
re și doi grădinari.

LUNI. 16 IULIE

PETROȘ ANI — 7 Noiem
brie : Țara sălbatecă , Repu
blica : Fugi ca să te prindă ; 
PETRILA : Săgeata căpitanu
lui Ion ; ANINOASA : Copa
cii mor în picioare ; LONEA 
— Minerul : Marea evadare ; 
VULCAN : Fuge ; LUPENI —

im- 
teh- 
prO-

îm-

se

înfăptuirea 
de Con- 

Conferin-

tovarășu-

so-
Și

Ion MĂRGINEANU

Adrian IONESCU

Nicolae VAMVU

Gheorghe BRĂTESCU

Film serial : Daktari.Cultural : fecuinsech ; Mun 
citoresc : Explozia; URICANI: 
O floare și doi grădinari.

DUMINICA, 15 IULIE

6,00 Buletin de știri ; 6,05 
Concertul dimineții ; 7,00 Ra
diojurnal ; 8,00 Partidului,
inima și versul ; 8,10 Ilustrate 
muzicale ; 9,00 Ora satului; 
10,00 Radiomagazinul femei
lor; 10,30 Succese ale discu
lui; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 11,35 Grupul vocal-istru- 
mental ..Romanticii" ; 12,00 
De toate pentru toți ; 13,00 
Radiojurnal ; 13,15 Interpret)' 
îndrăgiți; 14,00 Unda veselă; 
14,30 Estrada duminicală ; 
15,00 Buletin de știri ; 17,30

Azi în România ; 17,40 Albu
mul inter-preților de muzică 
populară ; 18,30 Simfonieta
de Ion Dumitrescu ; 19,00 Ra
diojurnal ; 19,15 Arii din o- 
pere ; 19,30 Cîntece și jocuri 
populare; 20,15 „Memento" 
— melodii premiate la con
cursurile naționale de muzi
că ușoară românească; 21.15 
Tonomatul ritmurilor ; 22,00
Radiojurnal; 22,30 Scene din 
opera „Piratul" ; 22,50 Mo
ment poetic ; 23,00 Dans non
stop ; 24,00 Buletin de știri ; 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

8,00 Bună dimineața ! 
. 8,30 Cravatele roșii.

Viața satului.
Emisiune în limba ma
ghiară.
De strajă patriei.
— 16,40 Album dumi
nical.
Film serial pentru ti
neret. Tunelul timpului. 
(Ultimul 
pitorii).
Magazin
România
Vetre folclorice.
din Mocod.
Expediție de vînătoare.
Chemarea Deltei.
1 001 de seri.
Telejurnal. Săptămîna 
politică internă și in
ternațională.

20,10 Reportajul săptămînii. 
Oameni îndrăgostiți de 
meseria lor.

12.30
13.30

16,50

17,40

18,40

19,00

19,20
19,30

episod — Ră-

sportiv. Polo : 
— Ungaria.

Craii

Redacția și administrația ilarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

economice a 0. N. U.
pentru Africa

GENEVA 14 — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : Cel mai semnifica
tiv aspect al Strategiei celui 
de-al doilea Deceniu al Națiu
nilor Unite pentru dezvoltare 
îl constituie atenția deosebită 
acordată lărgirii conceptului 
de dezvoltare, care nu trebuie 
să însemne doar, o creștere a 
capacităților de producție ci și 
înfăptuirea unor transformări 
majore în structurile economi
ce și sociale ale țărilor în curs 
de dezvoltare se arată în ra
portul privitor Ia situația eco
nomică pe continentul african 
în anul 1972, Întocmit de Co
misia Economică a O.N.U. pen
tru Africa. Documentul a fost 
prezentat în cadrul seslunji 
Consiliului Economic și social 
al O.N.U. (ECOSOC), care își 
desfășoară în aceste zile lucră
rile la Palatul Națiunilor din 
Geneva.

Realizarea obiectivelor dez
voltării —, subliniază raportul, 
impune mobilizarea deplină a 
resurselor umane și financiare 
naționale in slujba dezvoltării, 
aplicarea într-o măsură cres- 
cîndă a științei și tehnologiei 
moderne în domeniul dezvoltă
rii. Examinarea planurilor de 
dezvoltare ale țărilor continen
tului, apreciază, în continuare, 
documentul menționat, demon
strează convingerea guverne
lor africane că procesul dez
voltării trebuie să îmbrățișeze 
deopotrivă aspectele economi
ce, sociale, culturale și politi
ce. Sînt citate, în acest sens, o 
serie de măsuri adoptate în 
diferite țări, între care națio
nalizarea întreprinderilor stră
ine implantate în economiile 
lor naționale, și inițierea unor 
programe de dezvoltare rurală.

In 1971, arată raportul, rit
mul de creștere economică a 
fost în țările africane de numai 
3,4 Ia sută, fată de 5,3 la sută

în 1970, situîndu-se sub nivelul 
de 6 la sută stabilit ca obiectiv 
minimal în cadrul strategiei n- 
ternationale a dezvoltări pen
tru deceniul în curs. In dome
niul agricol, deși în primi: doi 
ani ai deceniului obiectivul 
stabilit — de creștere anuală 
a producției cu circa 4 Ia sută 
— a fost realizat, situația se 
menține in continuare îngrijo
rătoare datorită persistentei u- 
nui nivel scăzut al productivi
tății și al nefolosirii depline a 
mîinii de lucru. Documen
tul evidențiază semne încura
jatoare în dezvoltarea educați
ei și a sistemului de ocrotire 
a sănătății.

Cursul dolarului, 
stabilizat 

pentru moment
După evoluția contradictorie 

din ultimele zile, cursul dola
rului american pe piețele oc
cidentale s-a stabilizat la sfîr
șitul acestei săptămîni. Potri
vit agenției France Presse fac
torii revenirii monedei ameri
cane au fost prezența discretă 
a băncilor centrale în spatele 
tranzacțiilor de la burse și de
clarațiile liniștitoare ale unor 
oficialități financiare. Karl 
Klâsen, guvernatorul Bundes- 
bankului, a informat că, în 
ultimele zile, băncile centrale 
au absorbit în sprijinul r'evi- 
zeLS.U.A. aproximativ 100 de 
milioana dolari.

In ciuda acestei ușoare re
veniri a încrederii în dolar, 
prețul aurului s-a menținut la 
un nivel ridicat, pe piața lon
doneză (principală) uncia vîn- 
zîrjdu-se cu 121 dolari (față de 
120,75 Icu 0 zi înainte). Sem
nificativ este faptul că. pe pie
țele materiilor prime, există 
în continuare tendința de a se 
da cote în alte monede decît 
dolarul și lira sterlină.

♦ Pentru prima dată in is
toria țării, economia chiliană 
va fi coordonată <lc un plan 
national cu prevederi precise, 
dezbătut de către întregul po
por — a declarat, intr-un in
terviu televizat, ministrul chi
lian al economiei. Jose Cade- 
martori.

♦ După 
ția Reuter, 
au început 
ministrul de externe al Tan
zaniei, John Malecela, și mi
nistrul de externe al statului 
Burundi, Artemon Simbaniye, 
în vederea 
mclor care 
tele de la 
două țări.

cum anunță agen
ta Dar es Salaam 
convorbiri între

»
soluționării proble- 
au dus la inciden- 
granița dintre cele

Miting al prieteniei

sovieto-vietnameze
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

La uzina Kirov din Leningrad, 
a avut loc un miting al priete
nie; sovieto-vietnameze, prile
juit de vizita în orașul de pe 
malurile Nevei a delegației de 
partid și guvernamentale a 
R.D. Vietnam aflate în Uniunea 
Sovietică.

Luînd cuvin tul la miting, A- 
lexej Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a relevat întărirea le
găturilor de solidaritate dintre, 
popoarele sovietic și vietna
mez, dintre P.C.U.S. și Partidul 
Celor ce Muncesc din Vietnam. 
El a arătat că, în cursul con
vorbirilor sovieto-vietnameze, 
au fost examinate problemele 
privind dezvoltarea colaborării, 
în interesul construcției socia
lismului în R.D. Vietnam, al a- 
sigurării unei păci trainice pe 
pămîntul vietnamez și al înde
plinirii stricte a prevederilor

Acordului de la Paris asupra 
Vietnamului, fiind abordat, tot
odată, un larg cerc de proble
me internaționale.

In cuvîntarea pe care a rostl- 
t-o la miting, Le Duan, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam 
a subliniat semnificata pe plan 
international 3 victoriei popo
rului vietnamez arătînd că a- 
ceastă victorie creează condiții 
deosebit de favorabile ți dă 
speranțe poporului vietnamez 
în menținerea și întărirea 
unei păci îndelungate, con
strucția cu succes a socia
lismului în R.D. Vietnam 
și Obținerea independentei' și 
instaurarea democrației în Vi
etnamul de sud, în 
pașnică a patriei.

La miting a luat, 
nea, cuvîntul Fam 
primul ministru al
nam, care s-a referit la solida
ritatea 
namez

4 Comisia specială a Orga- 
niiației Statelor Americane 
(O.S.A.) și-a încheiat prima par
te a lucrărilor, recomandînd re
structurarea totală a sistemului 
de relații interamerican, ceea 
ce implică elaborarea unei noi 
Carte a organizației. Lucrările 
Comisiei speciale, care au înce
put la 20 iunie la Lima, vor con
tinua la 5 august, la Washing
ton, urmîntl ca o a treia reuni
une să aibă loc din nou, tot in 
capitala neruană, în luna noiem
brie a. c.

+ , Todor Jivkov, președirr. 'e 
Consiliului de Stat al R. P. t 
garia, a primit, simbătă pe Ja
mes Callaqhan, purtătorul de 
cuvînt pentru problemele de po
litică externă al „Cabinetului de 
schimb" laburist, și pe Ronaîd 
Hayward, secretar general al 
Partidului Laburist din Mareo 
Britanie, aflați în Bulgaria.

unificarea

de aseme- 
Van Dong, 
R.D. Viet-

4 Ministerul japonez al 
nanțelor a anunțat simbătă 
deficl.-l balanței de plăți a 
potiiei, pe luna iunie, a fost 
960 milioane de dolari, ceea 
reprezintă o diminuare față
nivelul-record de 1 185 milioane 
de dolari, cit a fost consemnat 
în luna mai.

fi- 
câ 

Ja
de
ce 
de

dintre popoarele viat- 
și sovietic.

Situația din Argentina 
după demisia 

președintelui Campora
BUENOS AIRES 14 (Aqer- 

pres). — Congresul National al 
Argentinei, reunit în sesiune 
comună, a acceptat în unanimi
tate demisiile președintelui 
Hector Campora și vicepreșe
dintelui Vicente Solano Lima, 
aleși în urma scrutinului de la 
11 martie a.c. In cadrul acele
iași ședințe, Parlamentul ar
gentinian l-a> desemnat ca pre
ședinte ad-interim al tării pe 
Raul Lastin', președintele Ca
merei Deputatilor.

Noul președinte ad-interim 
al Argentinei a desemnat un 
nou guvern alcătuit în cea mai 
mare parte din titularii cabine
tului precedent. El a anuntat, 
totodată, convocarea imediată 
de alegeri prezidențiale.

După cum s-a mai anuntat, 
Hector Campora și-a motivat 
hotărirea de a demisiona prin 
dorința de a permite revenirea 
in fruntea statului a fostului 
președinte Juan Peron.

Intr-un mesaj adresat națiu
nii, generalul Juan Peron a de
clarat că acceptă candidatura

la președinția republicii și 
partidul său va respecta 
strictețe Constituția. El a 
bliniat că va
în putință ca 
se instaureze
și pacea“.

Berlin

0 declarație a FRELIMO

că
cu 

su- 
stă 
.să

face tot ce ii 
în Argentina 
armonia, liniștea

♦

in legătură cu atrocitățile comise 
de trupele portugheze în Mozambic

20,35 Telerecital muzical-u- 
moristic. Margareta Pîs- 
laru, Nicu Constantin 
și Alexandru Lulescu 
vă prezintă : Invitații 
studioului 3.

21,50 Retrospectivă Walt Dis
ney.

22,30 Telejurnal.
22,40 Duminică sportivă.

â

Valorile temperaturii inregis- 
trate în cursul

Maximele : 
grade ; Paring

Minimele : 
grade ; Paring

zilei de ieri :
Petroșani 4- 23 
-F 15 grade.
Petroșani 4- 14
4- 9 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE : Vreme în general 
frumoasă cu cer variabil. Tem
porar se vor semnala precipi
tații slabe sub formă de averse. 
Vintul va sufla slab din nord.

Ultimele 
pregătiri 

în vederea 
găzduirii 

Festivalului 
mondial 

al tineretului 
și studenților

BERLIN 14 — Coresponden
tul Agerpres, Constantin Var
vara, transmite: La Berlin, o- 
rașul-gazdă al celui de-al X-lea 
Festival mondial al tineretului 
și studenților, s-a ' anuntat că 
la Festival urmează să ia par-- 
te reprezentanți ai organizați
ilor de tineret — de diferite 
tendințe politice și din diferite 
medii sociale — din aproxima
tiv 140 de țări. Primii oaspeți 
vor sosi în capitala R.D. Ger
mane începind de la 23 iulie.

Intre timp, gazdele fac ulti
mele pregătiri. In acest cadru, 
Erich Honecker, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G.. împreună 
cu alti conducători de partid 
și cu conducători a' organizați
ei Tineretului Liber German, 
s-a interesat, 1n ultima săptă- 
mînă, la fata locului, de stadiul 
pregătirilor.

Printre cele aproape 1 600 de 
manifestări ale viitorului festi
val sînt prevăzute 140 de se- 
minarii. conferințe și mitinqurl 
și un nuntăr considerabil de 
programe culturale și de ma
nifestări sportive. La acestea 
se vor adăuga sutp d? întîlnirl 
prietenești între diferite dele- 
qatii, care vor avea loc în cele 
37 de cluburi naționale.

Una din cele mai solicitate 
instituții culturale ale R.D.G. va 
fi televiziunea, care va trebui 
să asigure participarea indirec
tă a milioanelor de telespecta
tori Ia manifestările festivalu
lui. Pentr-’ aceasta, vor fi fo
losite 12 care de reportai, 70 de 
camere de luat vederi si 50 de 
echipe de operatori de film.

DAR ES SALAAM 14 (Ager
pres). — Frontul de Eliberare 
din Mozambic (FRELIMO) a 
dat publicității, la Dar Es Sa
laam, o declarație in legătură 
cu atrocitățile comise de tru
pele portugheze împotriva 
populației din Mozambic. De
clarația, primul document pu
blicat de FRELIMO după apa
riția, in cotidianul britanic „Ti
mes", a știrilor privind masa
crarea unui grup de 400 de per
soane de către trupele colonia
liste portugheze, subliniază că 
nu este vorba de un caz izolat.

Printre altele, se menționea
ză: că, în cursul anului 1970, au

fost uciși, la 
de țărani, în 
tau în mod 
dependenta tării, iar în provin
cia Tete, Ia sfîrșitul lui 1971. 
numeroși țărani au fost siliți 
să-și părăsească satele, mlti 
dintre ei fiind uciși de qloanțe 
trase din elicopterele armatei 
portugheze. Aceste acțiuni — 
se arată în declarație — au fost 
continuate și în perioada anu
lui ’..................
tul 
cu 
ne 
luptătorii din FRELIMO 
arse de vii, în localitatea An» 
gonia.

Mueda, peste 500 
timp ce. manifes- 

pașnic pentru in-

trecut: 16 locuitori din sa- 
Xidecunde au fost omorîtî 
grenade alte 30 de persoa- 
acuzate că știu unde se află 

fi în»

Faptul divers
*

pe glob
DESCOPERIREA UNUI 

PORTANT ZĂCĂMÎNT 
MINEREU DE CUPRU

1M-
DE

PANAMA — In provincia 
panameză Chiriqui a fost des
coperit, recent, unul dintre ce
le mai bogate zăcăminte de mi
nereu de cupru din lume, a a- 
nunfat compania „Canadian Ja
velin", care a realizat prospec
țiunile. Specialiștii apreciază că 
prin exploatarea acestui zăcă- 
mînt s-ar putea obține o pro
ducție anuală de 400 000 de to
ne de cupru, timp de 80 de ani.

Economiștii apieciaza ca ex
ploatarea minereului ar putea 
oferi de lucîu unui număr de 
5 000 de oameni.

de in clasa din care face parte. 
Cu toate că întreaga structură 
este construită din metal, eli
copterul cîntărește doar 850 kg 
și poate transporta o încărcătu
ră egală cu greutatea sa. în
cărcat, el dezvoltă o viteză 
maximă de 280 kmloră. Con
struit in mai multe variante 
(transport de persoane, servicii 
medicale, transport de mărfuri), 
elicopterul este dotat cu un 
motor turboreactor de 600 C.P. 
Ei poale zbura in condi(ii mete
orologice dilicile, avind, totoda
tă, o durată îndelungată de ex
ploatare.

„TĂXIUL ZBURĂTOR

CEL MAI PUTERNIC INCEN 
DIU DIN ISTORIA 
LUI NEPAL

REGATU-

BELGRAD — Uzina de avia
ție „Soko" din Mostar (Centrul 
economic și administrativ al re
giunii Hertegovina), care și-a 
cucerit o bună reputație cu a- 
vioane/e de antrenament și co
merciale „Galeb" („Pescăru
șul") și „Jastreb" („Șoimul"), a 
început recent producția de e- 
licoptere pentru aviația civilă. 
Primele elicoptere, denumite 
„SA-341-Gazelle", sint fabrica
te după, o licență cumpărată ele 
la companiile „SNIAS" din 
Franfa și „VHL", din Marea 
Britanie.

„Taxiul zburător", cum a 
fost denumit elicopterul de că
tre constructorii săi, are o li
nie modernă și aerodinamica, 
fiind unul dintre cele mai rapi-

Un pu- 
a de- 
Secreta- 

guver-

KATMANDU 
ternic 
vastat 
rialului 
nului nepalez 
tiile Prance Presse și Reuter, 
izbucnit în turul orei 1,00 (ora 
locală), incendiul a distrus în 
întregime numeroase birouri, 
intre care ale primului ministru 
și ministrului finanțelor, și im
portante documente. Potrivit 
primelor bilanțuri, s-au înregis
trat cel puțin 20 de morii, mai 
ales dintre persoanele angaja
te in operațiunile de salvare.

Se apreciază că acest incen
diu, ale cărui cauze au rămas 
necunoscute, este cel mai pu
ternic din istoria regalului N 
pal.

incendtu 
clădirea 
central al

anunță agem
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