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Plenara Comitetului
municipal de partid

Teri după-amiază a avut loc 
Plenara Comitetului municipal de 
partid. La lucrările plenarei au 
luat parte membrii și membrii 
supleanți ai Comitetului munici
pal de partid, 
comisiei municipale de revizie, 
aparatul comitetului 
de partid, secretarii comitete
lor de partid și conducătorii u- 
nităților economice, membrii 
consiliului municipal de control 
muncitoresc, ai comisiei econo
mice a Comitetului municipal de 
partid, redactori ai presei lo
cale.

A fost prezent tovarășul Cons
tantin Dumitrescu, secretar al 
Comitetului județean Hunedoa
ra al P.C.R.

Lucrările plenarei au fost 
deschise de tovarășul Clement 
Negruț, prim-secretar al Comi
tetului municipal de partid.

Plenara a dezbătut preocu
parea organelor și organizațiilor 
de partid pentru îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor de plan, a 
obiectivelor stabilite de confe
rințele de partid județeană și 
municipală in acest domeniu.

Pe marginea referatului pre
zentat de tovarășul Gheorghe 
Feier, secretar al comitetului 
municipal de partid, au luat cu
vîntul tovarășii Vasile Ciriperu,

membrii

municipal

Rodica Tatulici, Petru Barbu, 
Andrei Colda, Nicolae Bădica, 
Dumitru Turnă, loan Lăsat, Tra
ian Blaj și Gheorghe Giuclea. 
Vorbitorii au analizat multilate
ral, cu răspundere, activitatea e- 
conomică din municipiu, evi
dențiind rezultatele meritorii, ex
periența organelor și organiza
țiilor de partid în mobilizarea 
colectivelor de muncă ia realiza
rea sarcinilor. Dezbaterile s-au 
oprit cu exigență asupra nea
junsurilor și deficiențelor care 
au existat in perioada analiza
tă, evidențiind rezervele ce e- 
xistă în unitățile industriale și 
de investiții pentru o mai bună 
organizare a producției și a 
muncii, folosirea din plin a ca
pacităților de producție și a for
ței de muncă, a timpului de 
lucru în vederea sporirii produc
ției și a productivității muncii, 
intensificarea ritmului de exe
cuție a obiectivelor de investi
ții, pentru reducerea cheltuie
lilor materiale și combaterea 
risipei în scopul creșterii efi
cienței întregii activități econo
mice.
situat 
ca o

In centrul dezbaterilor s-au 
măsurile ce se impun — 
cerință de prim ordin în 
organelor și organizațiilor

de partid, a conducerilor colec
tive ale unităților, a tuturor oa
menilor 
derea 
le a 
anul 1973, an hotărîtor pentru 
înfăptuirea cincinalului înainte 
de termen, și pregătirea tuturor 
condițiilor pentru preluarea și 
înfăptuirea în mod corespunză
tor a sarcinilor sporite ce revin 
economiei Văii Jiului pe 1974.

In scopul îmbunătățirii în con
tinuare a activității economice, 
sporirea eficienței, recuperarea 
rămînerilor în urmă la unii in
dicatori de plan, realizarea in
tegrală a sarcinilor și a anga
jamentelor asumate în acest an, 
pregătirea condițiilor cit mai 
bune a activității de producție 
și investiții pentru anul 1974, 
plenara a adoptat un amplu 
plan de măsuri.

In încheierea plenarei, a luat 
cuvîntul tovarășul Constantin 
Dumitrescu. Subliniind sarcinile 
mari ce stau în fața economiei 
municipiului vorbitorul a făcut 
recomandări prețioase organelor 
și organizațiilor de partid, con
ducerilor colective ale unităților 
în vederea ridicării activității e- 
conomice din Valea Jiului la ni
velul exigențelor actuale puse 
de partid.

muncii - în ve- 
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Brigada condusă de minerul Constantin Popa de la 
sectorul III al minei Vulcan este unul din colectivele de 
muncă ale exploatării care înscrie continuu realizări fru
moase în producția de cărbune.

Unul din schimburile acestei brigăzi condus de mi
nerul Ion Simiuc l-am surprins în obiectivul aparatului 
nostru împreună cu ortacii din schimb înaintea coborîrii în 
adînc.

La sectorul I Vulcan

Zile rodnice
la extracția
de cărbune

In climatul de totală angajare patrioti
că în care este antrenat întregul nostru 
popor pentru înfăptuirea mărețelor hotă- 
rîri ale Conferinței Naționale a Partidu
lui Comunișț Român și ale plenarelor C.C. 
al P.C.R. care au urmat, pentru îndeplini
rea înainte de termen a prevederilor ac
tualului plan cincinal, oamenii muncii 
din județul Suceava, în frunte cu comuniș
tii, vă raportează dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, reali
zarea pe data de 5 octombrie a.c. a planu
lui producției globale industriale pe primii 
3 ani din cincinal. Avansul creat, de 87 
de zile, asigură ca pînă la sfîrșitul anului 
să se obțină o producție suplimentară de 
1,6 miliarde lei, concretizată în importan
te cantități de mangan, barită, mașini-u- 
nelte, cherestea, celuloză, hîrtie, mobilă, 
tricotaje, încălțăminte, conserve, prepara
te din carne și, alte produse.

Invățînd permanent din strălucitul 
dumneavoastră exemplu de dăruire, anga
jare patriotică și clarviziune științifică, cu 
care conduceți națiunea noastră socialis
tă, măreața operă de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe , pă-

mîntul României, oamenii muncii de pe a- 
ceste frumoase meleaguri mobilizați de orga
nele și organizațiile de partid, vor face totul , 
pentru realizarea înainte, de termen a în
tregului plan cincinal prin punerea în va
loare la un nivel calitativ superior a re
zervelor materiale și umane de care dis
pune județul nostru, fiind convinși că 
prin aceasta își sporesc contribuția Ia ac
celerarea ritmului de dezvoltare economi
că1 și socială a României socialiste. •

Dînd glas sentimentelor de profund a- 
tașament față de conducerea partidului vă 
asigurăm, mult ' stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu că nu vom precupeți nici un e- 
fort pentru înfăptuirea neabătută a poli
ticii interne și externe a partidului și sta
tului nostru, a mărețului program stabilit 
de Congresul al X-lea și Conferința Na
țională ale Partidului în vederea ridicării 
României pe cele mai înalte culmi ale 
progresului și civilizației.

COMITETUL JUDEȚEAN SUCEAVA 
AL P. C. R.

Una din unitâțne de bază 
ale sistemului energetic na
țional o constituie Uzina e- 
lectrică Paroșeni căreia îi 
revine sarcina valorificării 
unei părți însemnate din pro
ducția de cărbune energetic 
a bazinului Văii Jiului. A- 
vînd menirea de a contribui 
la deplina satisfacere a ce
rerii tot mai mare de ener
gie electrică pe care o re
clamă dezvoltarea economică 
vertiginoasă a întregii țări și 
creșterea continuă a nivelu
lui de trai al populației, U- 
zinei electrice Paroșeni îi re
vine sarcina de a utiliza în 
condiții optime puterea ins
talată de 300 de megawați de 
care dispune.

In acest sens primele trei 
trimestre ale anului au pri
lejuit colectivului de munci
tori, ingineri și tehnicieni ai 
uzinei un bilanț rodnic, ilus
trat de realizarea principali
lor indicatori tehnico-econo- 
mici. Consumul specific de 
combustibil utilizat pentru 
producerea energiei electrice 
s-a situat sub nivelul plani
ficat. înregistrîndu-se un 
consum de 380 grame com
bustibil convențional KWh, 
față de 382 planificat la U- 
zina Paroșeni și- 620 grame 
c.c./KWh față de 632 plani
ficat la uzina Vulcan. Au 

realizate prevederile

normelor de consum și în 
ceea ce privește consumul 
specific de combustibil și 
consumul propriu pentru e- 
nergie termică, graficul de 
putere efectiv utilizabilă,

capabile să asigure produ
cerea energiei electrice în 
condiții de eficiență econo
mică ridicată, precum și e- 
forturile depuse de persona
lul de exploatare, întreține-

La Uzina electrică Paroșeni

Rezultatele confirmă strădanii, 
dar indică și rezerve pentru 
producerea energiei electrice 

in condiții de eficiență 
și mai ridicată

principalul indicator al u- 
zinei a fost realizat lună de 
lună, numai în cursul pri
mului semestru producîndu- 
se efectiv peste 700 de milio
ane KWh.

încadrarea în consumuri
le specifice prevăzute are la 
bază adoptarea unor sche
me optime de funcționare,

re și reparații în vederea 
menținerii agregatelor în 
stare de funcționare la un 
regim optim. Pe lingă aceste 
rezultate bune, au existat 
cîteva domenii în care nive
lul planificat al indicatorilor 
tehnico-economici nu a fost 
realizat. Astfel, consumul 
propriu tehnologic de ener-

gie electrică a fost depășit, 
realizîndu-se 12,01 la sută 
față de 11,54 la sută, plani
ficat iar consumul de gaz 
metan a depășit prevederile 
inițiale.

Cauzele care au condus la 
această stare de lucruri au 
reieșit din discuția purtată 
cu directorul uzinei, ing. 
Eugen Traistă :

„S-a înregistrat un consum 
suplimentar de gaz metan ca 
urmare a ne’ivrării integra
le a cantității de cărbune de 
către unitățile producătoare 
din Valea Jiului. Cit priveș
te consumul propriu tehno
logic pentru energia electri
că, acesta a fost depășit da
torită regimului de funcțio
nare la minim tehnic impus 
în repetate rînduri de către 
dispeceratul național, precum 
și calității necorespunzătoa
re a cărbunelui care a nece
sitat un consum suplimentar 
de energie electrică la măci
nare. Consider, însă, că e- 
xistă reale posibilități de a 
realiza pînă la sfîrșitul a- 
nului și acești importanți in
dicatori. Pentru aceasta ne 
vom strădui ca, în condiți
ile în care calitatea cărbu
nelui livrat se va îmbună-

Ing. Bujor BOGDAN

Consemnăm un început de 
trimestru deosebit de rod
nic înregistrat la Vulcan de 
către colectivul de mineri 
al sectorului I producție. 
Perioada trecută pînă ieri 
din luna octombrie a în
semnat pentru minerii din 
Vulcan zile cu producții de 
cărbune superioare sarcini
lor planificate. Plusurile de 
cărbune extrase în zilele de 
1 — 3 octombrie se apropie 
de 200 tone.

Colectivul sectorului, con
dus de ing. Ludovic Doczi, 
este hotărît să-și intensifi
ce eforturile pe tot parcur
sul trimestrului IV pentru 
recuperarea integrală a res
tanțelor de cărbune cumu
late pînă acum, spre a se 
înscrie între celelalte sec
toare ale minei Vulcan, mi
nă fruntașă pe bazin, care 
au realizat pînă acum, fie
care, depășiri de plan la 
producția de cărbune. Bri
găzile conduse de MIHAI 
DUDESCU, IOAN CALO
TA și CONSTANTIN Nl- 
CULESCU au obținut, în a- 
cest început de trimestru 
bogat în fapte, cele mai 
mari realizări.

In cea de-a doua zi a vizitei 
oficiale întreprinse în țara 
noastră la invitația președin
telui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae. Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
președintele Indiei, dr. 
hagiri Venkata Giri, a 
oaspete al meleagurilor 
vene, păstrătoare ale 
străvechi mărturii de 
zație și cultură românească. 
Prilej de a cunoaște unele mo
mente ale istoriei poporului ro
mân, vizita în nordul Moldo
vei a oferit totodată înaltului 
oaspete ocazia de a lua 
contact direct cu 
economico-sociale 
niei socialiste, de 
sentimentele de 
prietenie și stimă 
porul român le nutrește față 
de poporul indian, față de e- 
forturile sale de a-și făuri o 
economie modernă, de-sine- 
stătătoare.

înaltul oaspete a fost ■ în
soțit în această vizită de Mi
ron Constantinescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului, de Stat, Petre 
Tănăsie, ambasadorul Româ
niei în India, general-locote- 
nent Constantin Popa, locțiitor 
al șefului Marelui Stat Ma
jor, de alte persoane oficia
le.

împreună cu șeful statului 
indian. Ia vizită în județul 
Suceava, ău participat Suren- 
dra Pal Singh, ministru de 
stat la Ministerul Afacerilor 
Externe al Indiei,. V. Shanker 
Giri, membru al Parlamentu
lui, împreună cu soția, Swaraj 
Gopala-KVfshna, Vishftu K. 
Ahuja, ambasadorul Indiei la 
București, pecum și alte per
soane oficiale din suita sa.

Avionul special cu care a 
călătorit președintele Indiei 
a aterizat pe aeroportul Sal- 
cea. In întîmpinarea sa, a

Vara- 
fost 

suce- 
unor 

civili-

un 
realitățile 

ale Româ- 
a aprecia 

deosebită 
pe care po-

celorlalți oaspeți au venit Miu 
Dobrescu, președintele Comi
tetului executiv al Consiliu
lui popular județean Suceava, 
Ion Siminiceanu, primarul 
municipiului. . alți reprezen
tanți ai organelor locale de 
stat.

Ca semn al ospitalității po
porului nostru, potrivit tradi
ției românești, președintelui 
Indiei i se oferă pline cu sare, 
precum și buchete de flori ; 
numeroși 
aeroport 
indian o 
aclamînd 
mâno-indiană.

Pe frontispiciul aerogării, 
în limbile română și hindusă, 
era înscrisă urarea „Bun so
sit în județul nostru Excelen
ței Sale dr. Varahagiri Ven
kata Giri, președintele Repu
blicii India".

In drum spre Suceava, la 
trecerea prin partea de nord 
a orașului, unde în anii din 
urmă s-au înălțat importante 
uzine, oaspeții au ocazia să 
cunoască aspecte ale dezvol
tării economice a orașului Su
ceava, rezultat al politicii con
secvente de industrializare so
cialistă promovată de statul 
nostru.

In comuna Marginea, vesti
tă, atît în țară, cit și peste ho
tare pentru arta meșterilor 
populari de aici, președintele 
Varahagiri Venkata Giri, per
soanele oficiale române și 
indiene care îl însoțesc, se o- 
presc și fac o scurtă vizită 
la atelierele unde se făurește 
renumita ceramică neagră. Șe
ful statului indian admiră 
creațiile meșterilor ceramiști, 
stă de vorbă cu ei, interesîri- 
du-se îndeaproape de tradi
țiile acestei arte, îi felicită 
călduros.

Urmînd un pitoresc traseu, 
coloana oficială se îndreaptă 
spre Mănăstirea Sucevița.

. Aici, președintele Indiei,

suceveni aflați pe 
fac șefului statului 
călduroasă primire, 
pentru prietenia ro-

ceilalți oaspeți sînt întîmpi- 
nați de Justin Moisescu, 
Jropolitul Moldovei și al 
cevei, care le adresează 
cald cuvînt de bun sosit, 
bliniind că vizita șefului 
tului indian reprezintă o 
vadă a înaltei prețuiri pe 
re o acordă valorile istorice și 
culturale ale poporului nos
tru, Justin Moisescu a spus: 
„Să-mi fie îngăduit să adresez 
un cald cuvînt de respectuoa
să mulțumire președintelui 
Nicolae Ceaușescu care in- 
vitîndu-vă să vizitați țara 
noastră, ne-a oferit bunul pri
lej de a vă avea între noi".

Se vizitează apoi Mănăstirea 
Sucevița, ctitorie a Movilești- 
lor din secolul 16, păstrătoare 
a unor neprețuite comori de 
artă.

In încheierea vizitei, preșe
dintele Indiei a consemnat în 
Cartea de onoare a mănăstirii 
impresiile deosebite pe care i 
le-a lăsat acest lăcaș de cul
tură.

De Ia Sucevița, oaspeții se 
îndreaptă spre vestita Mănăs
tire Voroneț, frescele sale 
exterioare, executate de zu
gravi anonimi, considerate o 

, culme a picturii murale din 
evul mediu românesc, rețin 
îndelung atenția oaspeților.

La reîntoarcerea în Sucea
va, în onoarea președintelui 
V. V. Giri, președintele Comi
tetului executiv al Consiliului 
popular al județului Suceava, 
Miu Dobrescu, a oferit un 
dejun.

Au participat Miron Cons
tantinescu, Constantin Stătes
cu, membrii misiunii române 
atașată pe lingă înaltul oaspe
te precum și persoanele indie
ne care l-au însoțit pe pre
ședinte în această vizită.

In timpul dejunului, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră de caldă prietenie, au fost 
rostite toasturi.

(Agerpres)
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Solemnitate pionierească

„N-am să uit nicicind această dimineață
Ziua clnd petalele- trandafi

rii din obrajii celor care au 
împlinit 7 ani, se confundă 
pentru prima dată cu purpu
riul cravatei de pionieri, nu 
este O zi oarecare. Strădaniile 
unor cadre didactice de a da 
acestei zile un caracter festiv, 
un aer sărbătoresc este bine 
justificată. A devenit deja o 
tradiție preocuparea detașa
mentelor de pionieri de a-și 
desfășura acțiunile pionierești 
în afara școlii și mai ales în 
locuri simbolice.

Sub aceste auspicii, pionie
rii din clasa a III-ă B, de la 
Școala generală nr. 6 din Pe- 
trila — comandant-instructor 
prof. Lucia Stoica — au pri
mit pe colegii lor din clasa'a

în organizația 
Ia Muzeul mi-

instructor Ie 
întîi elevilor 

se 
Deviza pionierească".

II-a (comandant-instructor — 
Savina Smău) 
lor de pionieri 
neritului.

Comandanta 
explică mai
semnificația locului unde 
află, 
întreg ceremonialul are parcă 
o semnificație mai profundă 
în această sală solemnă. Du
pă ce proaspeții pionieri sînt 
felicitați de colegii lor, de pă
rinți, după un mic program
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artistic, cu vocile tremurînde, 
micii pionieri aii răspuns la 
întrebarea : „De ce v-ați de
plasat pînă aici pentru a pri
mi cravata roșie cu tricolor"?

— Pentru că 
furii din viața

aici sînt măr- 
pgrinților noș-

MODERNIZĂRI DE 
STRĂZI

(Continuare în pag. a 3-a)

PENTRU NOUA 
STAGIUNE 
TEATRALĂ

De noua stagiune tea
trală ne mai despart de 
acum zile. In vederea a- 
cestui eveniment, a cărui 
importanță este amplifi
cată de sărbătorirea a 25 
de ani de existență, 
Teatrul de stat „Valea 
Jiului" din Petroșani și-a 
intensificat pregătirile.

Ce noutăți aduce sta
giunea 1973-1974 ? In 
primul rînd certitudinea 
că reparațiile teatrului, 
în sfîrșit, vor fi termina
te iar spectacolele vor 
fi susținute la sediu. Re
pertoriul de început va 
avea următorul aspect : 
prezentarea 
„Acul cumetrei Gurtori 
de William Stevenson, 
necunoscută publicului 
din Valea Jiului, relua
rea spectacolului „Jocul 
de-a vacanța" de M. Se
bastian, la care se vor a- 
dăuga cîteva spectacole 
în premieră ale căror re
petiții au început ori se 
allă în fază avansată.

comediei

De-a lungul străzii 23 
August din orașul Lu
peni s-a terminat .asfalta
rea trotuarelor. In cadrul 
lucrărilor de moderniza
re s-au mai asfaltat încă 
trei străzi laterale, care 
se leagă de strada Avram 
lancu, preconizîndu-se 
ca circulația autovehicu
lelor să se efectueze pe 
această arteră, descon- 
gestionîndu-se astfel cir
culația intensă din zona 
centrală a orașului.

EXCURSIE
In aceste zile, studenții 

anului V al Facultății de 
mine din cadrul I.M.P.

Crește parcul 
locomotivelor 

de mină
de 

Lu- 
în- 
de

Recent, . sectorul 
transport al minei 
peni a fost dotat cu 
că trei locomotive 
mină Diesel L.D.M.-45 A.

Alături de cele 35 e- 
xistente, noile locomoti
ve vor mări capacitatea 
de transport a cărbune
lui la orizonturile 480, 
respectiv 400.

se află într-o excursie 
de studii menită să între
gească cunoștințele a- 
cumulate pe parcursul 
anilor de facultate. Sînt 
vizitate obiective indus
triale și turistice cuprin
se în traseul Petroșani 
— Cluj — Baia Mare — 
Satu Mare — Oradea — 
Arad — Timișoara — 
Drobeta Turnu Severin.

PENTRU EXPORT
Cu cei 60 mp de co

voare plușate pe care u- 
nitatea de țesut covoare 
din cadrul cooperativei 
„Unirea" le-a executat 
în luna septembrie, can
titatea de covoare preda
tă pentru export se ri
dică Ia 170 mp.

Prin reparații la timp 
și exploatarea rațională a instalațiilor
■
■
■
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■
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Colectivul de muncă al Fabricii de oxigen Livezeni a 
încheiat bilanțul celor 9 luni care s-au scurs din acest an cu 
o producție suplimentară de 81 453 mc oxigen industrial și de
pășirea valorică a activităților de prestații către terți cu 94 081 
lei.

însemnatele, noastre succese — ne informează tovarășul 
Ionel Hebedeanu, conducătorul tehnic al fabricii — se dato- 
resc, faptului că lucrările de revizuire generală și reparații ale 
instalațiilor au fost terminate cu o lună înainte de termenul 
planificat, cîștigindu-se astfel un timp prețios, în care am 
reușit să producem in luna mai, 43 OOCTmc oxigen peste plan.

In activitatea de bună întreținere și exploatarea integra
lă a capacităților de producție s-a. evidențiat întregul colectiv 
din care consemnăm pe maiștrii Ștefan Roșu și Ștefan Banciu, 
meseriașii Mihai Perju, Ștefan Zilai, loan Cașuneanu, Ioan 
Strîmb.

Aceasta demonstrează 
încă o dată măiestria țe
sătoarelor de covoare 
și responsabilitatea lor 
față de sarcinile de plan. 
Dintre țesătoare care au 
contribuit la realizările 
obținute le consemnăm : 

Morsr, șefa unită
ții, Cornelia Berințan, 
.. :a Damian, Olga Gă- 
lan și altele.

„SĂRBĂTOARE IN 
SAT LA NOI“

O acțiune plină de 
promisiuni se află înscri
să pe agenda activități
lor Consiliului municipal 
al Organizației pionieri
lor. Duminică, la Banița, 
pionierii școlii generale

din comună vor primi — 
în cadrul unui schimb de 
experiență între oraș și 
sa!, devenit tradițional 
în luna octombrie — vi
zita pionierilor de la 
școlile generale nr. 1 și 
nr. 6 din Petrila. Va avea 
loc o amplă serbare fol
clorică — „Sărbătoare în 
sal la noi" — cu progra
me artistice adecvate, 
și... o masă colegială.

1"

BAZA SPORTIVA 
PENTRU ELEVI

Peste 300 de elevi de 
la Școala generală nr. 1 
Lupeni, sub îndrumarea 
prolesorilor Vasile Mun- 
teanu, directorul școlii, 
Ion Nicula și Augustina

Feldman, comandanta u- 
nității de pionieri,, lu
crează după orele de 
cursuri Ia amenajarea 
bazei sportive cu utili
zări complexe pentru di
ferite discipline. Pînă a- 
cum au fost terminate 
lucrările de împrejmui
re ~și vopsitorie, drena- 
rea și amenajarea tere
nului. In curînd, elevii 
școlii își vor desfășura . 
aici orele de educație fi
zică și competițiile spor
tive.

...V3
informăm I

Prof. Maria 
activistă a 

municipal al

RADUCAN,
Consiliului 
Organizației 

pionierilor

(Continuare in pag. a 3-a)
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Fiecare comunist — exemplu în 
muncă, 

educator al celor din jur
Pornind de la particulari

tățile locurilor de muncă ale 
șantierului T.C.M.M. unde își 
desfășoară activitatea șapte 
organizații de bază, comitetul 
de partid a manifestat o 
deosebită grijă pentru lega
rea întregii munci politice 
de specificul activității și 
sarcinilor ce le revin în do
meniul investițiilor miniere.

Comitetul de partid spri
jină în permanență organi
zațiile de bază din ca
drul loturilor S.U.T. Is- 
croni și atelierul de confec
ții metalice Petroșani, în 
planificarea muncii pe baza 
cunoașterii temeinice a o-, 
biectivelor din planul de in
vestiții ce trebuie puse în 
funcțiune la termenul sta
bilit, consultînd în acest 
scop toți comuniștii de la fi
ecare loc de muncă de pe 
șantier.

Pentru a imprima dina
mism și spirit novator colec
tivelor de muncă, organiza
țiile de partid au repartizat 
la punctele de lucru pe cei 
mai buni comuniști care s-au 
afirmat prin rezultatele obți
nute și prin competența cu 
care rezolvă problemele pro
ducției. Acest lucru a fost 
impus în primul rînd de. sar
cinile anului 1973 și de con
dițiile specifice în care șan
tierul își desfășoară activita
tea. De fapt condițiile respec
tive determină și creșterea 
rolului individual al fiecărui 
membru de partid prin afir
marea sa ca exemplu și con
ducător la locul de muncă.

Mai mult decît atît, în con
dițiile de dispersare specifice 
loturilor șantierului. fiecare 
membru de partid tre
buie să devină un 
bun organizator și agita
tor politic care să lupte .efi
cient împotriva risipei de 
materiale, a neglijenței și a 
actelor de indisciplină.

Putem spune că în cadrul 
șantierului T.C.M.M, sînt

Se ridică un nou bloc de locuințe.

l

In secolul nostru, soluțio
narea unei serii de probleme 
nu se mai poate limita ia 
proporțiile unei singure țări, 
ele se cer rezolvate la pro
porțiile întregii planete. Din
tre aceste probleme face 
parte și cea a raporturilor 
dintre om și natură.

Percepția caracterului
planetar al acestor raporturi 
datează de la apariția bombei 
atomice, însoțită de pericolul 
unui război mondial nuclear. 
Este îndeobște recunoscut 
că un astfel de război ar a- 
menința viața pe întreg glo
bul pămîntesc. Omul poate 
trăi numai în condiții de e- 
chilibru cu natura. Este evi
dent însă că acest echilibru 
nu va exista dacă natura în
conjurătoare va fi infectată cu 
substanțe radioactive.

Se definesc trei aspecte 
globale ale problemei „omul 
și natura": în primul rînd, 
aspectul tehnico-economic, le
gat de epuizarea resurselor na
turale ale globului pămîntesc: 
în al doilea rînd, aspectul 
ecologic, legat de poluarea 
mediului ambiant și de tul
burarea echilibrului biolo
gic din sistemul om-natură 
vie ; în al treilea rînd, aspec
tul social-politic, deoarece 
aceste probleme trebuie solu
ționate prin
multor țări,
ale tuturor

eforturile 
dacă nu 

țărilor, prin
eforturile întregii omeniri.

S-a constatat demult că in
dicatorii cantitativi care ca
racterizează dinamica, bună
oară, a proceselor demogra
fice se înscriu în progresie 
geometrică și se exprimă ma
tematic în timp printr-o func

foarte mulți comuniști care 
dovedesc astfel de calități. Ei 
imprimă organizațiilor de ba
ză dinamism în acțiune, spi
rit novator și eficiență în ac
tivitatea ce o desfășoară în 
cadrul loturilor amintite.

Intre aceștia se numără șe
ful echipei de lăcătuși Dumi
tru Costică, secretar al orga
nizației de bază, care lucrea
ză în prezent la extinderea 
I.U.M.Pț, macaragiul Iuliu 
Stoeneanu, de la S.U.T. Is- 
croni, care a ridicat scheletul

A

In activitatea 
organizațiilor 

de partid : 
dinamism, 

spirit novator, 
eficientă>

din beton de la imensa hală 
de construcții metalice a 
I.U.M.P., apoi conducătorul 
auto Ștefan lordache, apre
ciat pentru inițiativele sale 
în executarea lucrărilor de 
reparații la utilaje, lăcătușul 
Vasile Chelaru, de la lotul Li- 
vezeni, Eugen Amzulescu, șe
ful echipei de fierar-beto- 
niști, din cadrul lotului Lu- 
peni și alții, cărora organi
zațiile de bază le-au încre
dințat sarcini de mare răs
pundere în această perioadă.

In cadrul organizațiilor 
noastre de partid s-a încetă
țenit de mult timp — ca o 
metodă de muncă și control 
asupra îndeplinirii sarcinilor 
încredințate — prezentarea 

Casa noastră, planeta Terra
ție exponențială. In ultimă 
instanță, evoluția procesului 
începe să se desfășoare cu o 
asemenea accelerație îneît el 
capătă un caracter de explo
zie.

In prezent, populația glo
bului pămîntesc se evaluea
ză la 3,7 miliarde de oameni. 
Dacă ea va continua să 
crească în același ritm (în 
medie cu 2 la sută pe an) ca 
în acest secol, peste 700 de 
ani, presupunînd că alte con
diții vor rămîne neschimba
te, pe fiecare metru pătrat de 
pe întreaga suprafață a glo
bului terestru se va afla, cîte 
un om. Ceea ce e, desigur, 
imposibil.

Problema demografică 
începe să fie azi studiată pe 
larg, deocamdată, înainte de 
toate, sub aspectul ei cantita
tiv. Din rezultatele cercetări
lor și argumentărilor res
pective decurge că nu numai 
procesul de creștere a popu
lației are un „caracter explo
ziv". Creșterea consumului de 
energie electrică, de materii 
prime minerale, poluarea me
diului ambiant — toate a- 
cestea sînt și ele procese ex
ponențiale, capabile și ele să 
ducă în viitorul cel mai a- 
propiat la procese explozive.

Una din principalele pro
bleme globale este legată de 
energetică. E’olosirea de că
tre om a resurselor energeti
ce este factorul fundamental 
care determină nivelul civi
lizației contemporane și al 
bunăstării omenirii. Azi, cea 
mai mare resursă de materie 
primă energetică o constituie 
cărbunele. Chiar dacă omeni
rea nu va crește, dar se va 

informărilor în adunările ge
nerale asupra modului cum 
comuniștii și-au îndeplinit 
sarcinile încredințate. Ace
eași metodă de lucru o folo
sește și comitetul nostru de 
partid. Fiecărui membru al 
comitetului i s-a repartizat 
cîte o organizație de bază din 
cadrul loturilor, urmînd ca 
acesta să răspundă de întrea
ga activitate pe care o des
fășoară comuniștii pe șantier. 
Rezultatele obținute pînă 
acum sînt deosebit de bune. 
Organizațiile de partid au de
venit mai active, mai prezen
te în viața și munca comu
niștilor de pe loturile șanti
erului T.C.M.M. fapt ce se 
reflectă în rezutatele bune 
obținute pînă acum. Mobilita
tea și capacitatea de a inter
veni operativ în rezolvarea 
problemelor ivite în procesul 
executării obiectivelor aflate 
în construcție, constituie, în 
prezent, caracteristici defi
nitorii pentru majoritatea co
lectivelor de muncă. Aceasta 
se datorește în bună parte și 
conlucrării permanente din
tre birourile organizațiilor de 
bază și cadrele de conducere 
tehnico-administrativă care 
se face cu toată răspunderea.

Valorificarea propunerilor 
făcute de comuniști, stimula
rea inițiativelor lansate în 
sprijinul procesului muncii, 
dar mai ales ridicarea conști
inței, a spiritului de respon
sabilitate a fiecărui salariat 
constituie pentru comitetul 
de partid și organizațiile de 
bază din cadrul T.C.M.M. 
obiectivul central spre care 
se îndreaptă întreaga atenție.

In felul acesta se asigură 
mai mult dinamism, spirit 
novator și eficiență întregii 
munci politice desfășurate pe 
șantierele de construcții in
dustriale din Valea Jiului.

Teodor BALAȘ 
secretarul comitetului de 

partid al T.C.M.M.

menține același ritm de creș
tere ca în ultima sută de ani
a consumului dc energie pe
cap de locuitor, cărbunele va
ajunge numai pe 100-150 de
ani.

Din punctul de vedere al
științei moderne, datele ci-
tate nu trebuie privite prea 
pesimist. Există o ieșire. Pro
blema energetică poate fi so
luționată pe calea folosirii

Pe tema raporturilor dintre om 
și natură

proceselor termonucleare di
rijate. Acestea au ca sursă de 
energie deutheriul, izotop 
greu al hidrogenului. Rezer
vele lui din ocean pot fi so
cotite nelimitate.

Un mijloc de prevenire a 
unei crize globale datorate e- 
puizării resurselor de materii 
prime îl poate oferi trecerea 
producției industriale la așa 
zisele „circuite închise". Un 
astfel de ciclu al substanței 
se produce în natură, unde 
nimic nu se aruncă, deoare
ce totul se folosește din nou. 
Din punct de vedere științi
fic, valorificarea acestor pro
cese la proporții globale va 
deveni posibilă numai în ur
ma posedării unei surse de 
energie de o forță practic ne
limitată, cum poate fi azi

Școala generală nr. 4 Vulcan.
Una din primele ore de desen cu profesoara Ildiko Szekely. Foto; Ion LICIU

Administrarea fondului locativ și reglementarea 
raporturilor dintre proprietari și chiriași

Făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate 
impune îmbunătățirea con
tinuă a legislației, realiza
rea unor forme, adecvate de 
norme privind conviețuirea 
socială. In acest context, a 
apărut Legea nr. 5/1973 pri
vind administrarea fondu
lui locativ și reglementarea 
raporturilor dintre proprie
tari și chiriași.

Preluînd experiența pozitivă 
a vechii legi noua reglemen
tare aduce o serie de preci
zări și îmbunătățiri unui nu
măr important de dispoziții. 
Dar, ceea ce constituie sal
tul calitativ este formularea 
necesității instaurării, în ra
porturile dintre stat, ca pro
prietar al unui număr însem
nat de locuințe și oamenii 
muncii, în calitatea lor de 
chiriași, precum și în legătu
ră cu modul de folosire a a- 
partamentelor proprietate 
personală, a acelor norme de 
echitate și de etică socială ca
re trebuie să imprime acestor 
relații direcția în care să se 
angajeze, comportamentul o- 
mului într-un domeniu atît 
de important ca cel locativ.

Legea 5/1973 exprimă, în 
dispozițiile care stabilesc o 
normă locativă sporită la 10 
m. p. suprafața locuibilă pen
tru fiecare persoană și în cele 
care statornicesc regula că 
la închirierea apartamente
lor proprietate de stat să se 
țină seama, pe cit este posi
bil, ca într-un apartament să 
locuiască o singură familie.

Dispozițiile noii legi se con
centrează în principal în di
recția asigurării oamenilor 
muncii cu venituri mai mici 
și cu copii în întreținere în- 
tiietate la folosirea aparta
mentelor proprietate de stat. 
Astfel, legea stabilește prin
cipiul că se asigură de către 
stat în continuare salariați- 
lor și pensionarilor care au 
un venit mediu lunar de 1 100 
lei pe fiecare membru al fa
miliei — și care nu au locu
ință proprietate personală — 
posibilitatea de a primi cu 
chirie apartamente din fondul 
locativ de stat. Același drept

încheierea bilanțu
lui pe luna septem
brie, cu rezultate bu
ne in producție, a În
semnat și pentru co
lectivul E. M. Lupeni 
un prilej de satisfac
ție și mîndrie Îndrep
tățită.

Evenimentul a fost

numai energia termonucle
ară.

Epuizarea resurselor de 
materii prime la o parte din 
substanțele importante a- 
menință deja generația 
noastră. Și de aceea soluțio
narea problemelor legate de 
aspectul tehnico-economic al 
problemei „Omul și natura" 
trebuie considerate urgente. 
Dar aici apare imediat și as

pectul social-politic: în vir
tutea caracterului lor global, 
aceste probleme nu pot fi so
luționate pe scară națională, 
soluționarea lor este reală nu
mai în cadrul unei largi co
laborări internaționale pe 
baza principiilor coexisten
ței pașnice a statelor cu o- 
rinduiri sociale diferite.

Aspectul ecologic al pro
blemei a apărut ca urmare a 
tulburării echilibrului din na
tură prin poluarea mediului 
ambiant în aceleași propor
ții globale. Prin importanța 
lor, aceste probleme nu sînt 
atît de serioase ca epuizarea 
resurselor de materii prime. 
Dar consecințele poluării me
diului sînt mai evidente, ele 
sînt simțite mai acut de oa
meni și de aceea se află a

le-a fost garantat, indiferent 
de venitul mediu lunar tine
rilor încadrați în producție, 
timp de cinci ani de la înca
drare, tinerilor căsătoriți 
care, la data încheierii că
sătoriei nu au depășit vîrsta 
de 28 ani, timp de 5 ani de 
la căsătorie, salariaților 
transferați în interes de ser
viciu din alte localități, timp 
de 5 ani de la data transfe
rului, precum și ofițerilor,

LEGILE ȚĂRII
subofițerilor și maiștrilor 
militari din cadrul M. I. și 
M. A. N. Cetățenii a căror lo
cuință se demolează au drep
tul de a închiria un aparta
ment din fondul de stat pî
nă ce își construiesc sau își 
cumpără locuință.

In cadrul categoriilor enu
merate mai sus, Legea stabi
lește o ordine de prioritate 
rațională și echitabilă.

In primă urgență, sînt sa
tisfăcute nevoile de locuit 
ale persoanelor a căror lo
cuință urmează a fi demola
tă. Intră apoi în considerare, 
ca o recunoaștere a aportu
lui deosebit adus Ia dezvol
tarea economiei naționale, 
muncitorii calificați, în pri
mul rînd cei din marile u- 
nități industriale, urmați de 
anga.fații transferați în inte
resul serviciului din alte lo
calități, de specialiști căre 
lucrează în producție în ac
tivitatea de proiectare, cer
cetare științifică și învăță- 
mînt, de absolvenții reparti
zați în producție veniți din 
alte localități, de familiile 
cu mai mulți copii și de ti
nerii căsătoriți.

Criteriile sus-aimintite sînt 
legate, după cum se poate ob
serva, de considerații care 
țin de etica muncii și de con
tribuția fiecărui cetățean la 
sporirea avuției sociale, de

Pentru fruntașii
cinstit cum se cuvine. 
Comitetul U.T.C. îm
preună cu conduce
rea clubului munci
toresc din localitate 
au pregătit în cins
tea fruntașilor un 
spectacol folcloric. 
Prezentat în sala pa
latului cultural, spec-

cum în centrul atenției atît în 
unele țări, cît și la O.N.U.

De pe acum, deșeurile și 
reziduurile industriale au în
ceput să schimbe în așa fel 
mediul înconjurător — aerul, 
apa și solul, îneît aceasta a- 
menință serios fauna și flo
ra, necesare pentru existen
ța oamenilor. Se pune pro
blema să se găsească astfel 
de condiții de echilibru bio

logic în natură în care ea să 
se poată dezvolta în acord cu 
cerințele culturii umane. A- 
ceasta este una din proble
mele fundamentale pe care 
trebuie să Ie rezolve ecolo
gia.

Ca un exemplu de căutări 
în această direcție putem da 
problema Baikalului. Indus
tria are nevoie de apă dul
ce. In Baikal e o cantitate 
colosală de apă dulce, ceea 
ce reprezintă o valoare u- 
riașă. Lacul este încă și mai 
valoros prin aceea că el e un 
biofiltru de o forță colosală, 
care produce apă curată. Apa 
din rîurile care se scurg în 
Iac e mult mai murdară îna
inte de scurgerea și ieșirea 
din lac. Această purificare 
este condiționată de procese

spiritul de echitate și drep
tate socială, care cere socie
tății, să sprijine pe cei cu 
venituri mai reduse, cu copii 
mai mulți în întreținere, pre
cum și pe cei care pășesc 
pentru prima dată în viața 
socială, în producție sau în 
întemeierea unei familii.

închirierea locuințelor
proprietate de stat se face — 
cît privește salariații din în
treprinderile și instituțiile de 

ștat — pe baza propunerilor 
colectivelor de muncă, în 
care aceștia își desfășoară ac
tivitatea. Salariații și pensio
narii cu venit mediu lunar 
mai mare de 1100 lei pot be
neficia de dreptul de a în
chiria o locuință cu plata u- 
nei chirii majorate, fără a 
depăși însă 20 la sută din sa
lariu sau pensie.

Cetățenii care dețin în pre
zent o locuință .aparținînd 
statului își păstrează în con
tinuare dreptul de a o folosi 
dar vor plăti însă dacă au un 
venit mediu lunar mai mare 
de 1100 lei pe membru de 
familie o chirie majorată, 
după expirarea a doi ani de 
la intrarea în vigoare a legii.

Locuința închiriată de stat 
trebuie folosită în condițiile 
contractului de închiriere, 
permițîndu-se subînchirie- 
rea în astfel de condiții îneît 
să fie exclusă specula și ori
ce posibilitate de a crea din 
aceasta surse de venituri ili
cite care favorizează para
zitismul social. Astfel, legea 
prevede : obligativitatea în
tocmirii unui contract scris, 
înregistrat la organele finan
ciare și care să menționeze 
expres tarifele înscrise în le
ge și termenele de subînchiri- 
ere sau închiriere; stabili
rea, în cazul subînchirierii, a 
categoriilor de persoane și 

dansuri, 
muzică 
soliștii

a reunit for- 
de 
de

Și

minei
tacolul 
matiile 
taraful 
populară 
vocali, care au inter
pretat pentru minerii 
fruntași de la Lupeni 
un bogat repertoriu 
local și din alte re
giuni ale tării.

le biologice. Dacă în lac s-ar 
scurge apă pură, distilată, 
viața aici ar înceta și Bai- 
kalul nu ar mai prelucra apa 
poluată ce se scurge în el.

Se știe, bunăoară, că efi
ciența proceselor biologice în 
apă este determinată în con
siderabilă măsură de canti
tatea de oxigen dizolvat în ea. 
De aceea, în zonele lacului 
unde intră materii poluante, 
procesele biologice pot fi in
tensificate introducînd în 
apă oxigen, suflînd aer, cum 
se face de obicei în acvariu- 
muri. Tehnica modernă per
mite să se stimuleze desfă
șurarea proceselor vitale. 
Natura trebuie vindecată de 
boli așa cum sînt vindecați 
oamenii.

O ilustrare evidentă a 
ceea ce se întîmplă cu la
curile atunci cînd apele lor 
sînt folosite incorect și cînd 
nu se ține seama de procese
le biologice care au loc în ele, 
ne oferă Marile Lacuri din 
S. U. A. și Canada. Aceste 
lacuri au fost în» așa măsură 
poluate de deșeurile indus
triale, îneît în ele viața a 
încetat.

Cel de-al treilea aspect al 
problemei studiate în con
stituție, crearea de condiții 
sociale care să permită să 
se realizeze în practică căile 
găsite de știință pentru dez
voltarea tehnicii și industriei, 
permițînd o dezvoltare echi
librată a civilizației fără pe
ricolul unor catastrofe cu ca
racter exploziv.

Noi putem, așa cum am a- 
rătat, să prevenim pericolele 

a condițiilor pe care acestea 
trebuie să le îndeplinească 
pentru a dobîndi calitatea de 
subehiriaș. Totodată, noua 
lege interzice subînchiricrea 
spațiilor de locuit acordate 
peste normă unor categorii 
de persoane (bolnavi incura
bili, oameni de știință, artă și 
cultură, etc.), pornind de la 
ideea că, printr-o subînchiri- 
ere s-ar nesocoti însăși ra
țiunea pentru care s-au acor
dat aceste spații. Legea 
5/1973 soluționează în mod 
corespunzător și problema fo
losirii judicioase ă aparta
mentelor proprietate perso
nală, prevăzînd că la deter
minarea nevoilor de locuit 
ale proprietarului se are în 
vedere ca fiecărui membru al 
familiei să-i fie asigurată cîte 
o cameră și, deosebit de a- 
ceștea, încă cel mult două 
camere. Numărul camerelor 
separate care depășesc ne
voile proprietarului se închi
riază în mod obligatoriu per
soanelor îndreptățite — în 
primul rînd la alegerea pro
prietarului. Apartamentele 
proprietate personală, situa
te în mediul urban, care nu 
sînt locuite de proprietar 
sînt supuse închirierii.

Noua Lege reglementează 
și folosirea căminelor mun
citorești aflate în adminis
trarea societăților socialiste 
și destinate cazării tinerilor 
muncitori și specialiști, ca
re nu dispun de alte posibili
tăți de cazare în localitatea 
unde-și au locul de muncă. 
Tarifele pentru folosirea a- 
cestor spații vor fi calculate 
astfel îneît să acopere chel
tuielile de întreținere și func
ționare a instalațiilor comu
ne, folosirea mobilierului și 
a cazarmamentului, precum 
și a tuturor cheltuielilor re- 
prezen'tînd serviciile presta
te locatarilor.

Locuințele de serviciu — 
suprafețe locative aflate în 
administrarea unor unități 
socialiste de stat, situate în 
incinta sau în imediata a- 
propiere a acestora și des
tinate cazării salariaților în 
cazul în care prezența . lor 
permanentă în preajma lo
cului de muncă ,este necesară 
— sînt supuse normării și fac 
obiectul unui contract de 
închiriere ca accesoriu al 
contractului de muncă.

Legea nr. 5/73 marchează 
un eveniment important în 
opera de perfecționare a le
gislației și traducerea ei în 
viață, cu sprijinul tuturor 
cetățenilor va duce la instau
rarea unui climat de echita
te și dreptate socială în ra
porturile dintre proprietari 
și chiriași precum și la o 
administrare judicioasă a 
fondului locativ.

Procuror 
Cornel CIUCIAN, 

Procuratura locală Petroșani

legate de epuizarea materi
ilor prime și de poluarea me
diului ambiant. Avem toate 
motivele să credem că știința 
va da un răspuns pozitiv la 
chestiunile care îi stau în fa
ță.

Dar aplicarea pe scară glo
bală a unor sau altor măsuri 
necesare în ansamblu și utile 
întregii omeniri poate veni în 
contradicție cu orinduirea so
cială a unor țări.

Deocamdată nu s-au găsit 
încă metode eficiente cu e- 
fect internațional care să poa
tă împiedica categoric polua
rea mediului ambiant. Așa 
de exemplu, și astăzi unele țări 
produc explozii nucleare în 
atmosferă, infectînd-o cu 
radioactivitate. Se pare că 
va trebui să se creeze o or
ganizație internațională pres
tigioasă care să exercite un 
control eficace asupra aplică
rii măsurilor de protecție a 
naturii și a altor măsuri nece
sare pentru prosperitatea pla
netei în ansamblu.

Necesitatea unei preocu
pări internaționaliste pentru 
prosperitatea ecologică a 
planetei trebuie să influen
țeze favorabil realizarea 
principiilor coexistenței paș
nice a statelor cu orînduiri 
sociale diferite, rezolvarea 
treptată a problemei dezar
mării generale. Oamenii în
cep să simtă că planeta. Terra 
este casa lor a tuturor și că 
întreaga omenire are aceeași 
preocupare de a evita o criză 
ecologică, împotriva căreia 
trebuie să înceapă să lupte 
cu eforturi conjugate.

Codul de sem
nalizare si al- »

binele
Studiind viața albine

lor, mai mulți cercetători 
bucureșteni în domeniul 
apiculturii au constatat 
existența unui cod de sem
nalizare la aceste insecte.' 
Albinele își creează în dru
mul lor aerian, de la stup 
spre zonele cu plante me- 
lifere, un fel de culoare, 
asemănătoare celor prac
ticate în aviație. Aceste 
spații aeriene de deplasare 
sînt permanent păzite de 
grupuri de albine, care go
nesc celelalte insecte și di
rijează pe semenele lor, 
aidoma unor agenți de cir
culație.

Alte albine au rolul de 
prospectori, care depistea
ză zonele floricole. Re- 
zutatul investigațiilor lor 
este apoi comunicat întregii 
colonii, într-o manieră ne
obișnuită. Pe peretele stu
pului, prospectorii merg în 
cerc, în ritmuri ciudate, 
care sugerează un dans. 
Ritmul și vioiciunea dan
sului scad sau se intensi
fică în funcție de distanța, 
cantitatea și calitatea pole
nului descoperit. Mesaje 
false cu care cercetătorii 
au încercat să verifice 
instinctul albinelor, n-au 
indus în eroare insectele.

Parcul... 
Retezat

Parcul național din Re
tezat, primul constituit în 
țara noastră, datează din 
anul 1930. Suprafața lui 
actuală este de cca. 20 000 
ha. In acest perimetru, ex
tins în anul 1964, pe baza 
unor concluzii ale cerce- 
tătorilor, a fost creată o 
rezervație științifică totali- 
zînd 3 500 ha. precum și ba
ze de prospectare și studi
ere a acestui colț de țară. 
Retezatul cuprinde o inte
resantă zonă forestieră și 
alpină, cu numeroase cir
curi glaciare și iezere, gro
hotișuri și piscuri înalte, 
al căror pitoresc îl întîl- 
nești rar în alte locuri. 
Flora sa este foarte bogată, 
cuprinzînd numeroase
plante rare. Multe păduri, 
aproape virgine, adăpos
tesc o bogată faună, în spe
cial capre negre, urși, 
mistreți. Tot aici se găsesc 
și cei mai muți zimbri din 
toți munții noștri.

Specialiștii au elaborat 
proiecte de creare a unor 
noi parcuri naturale în 
Munții Apuseni, Ia Cheile 
Bicazului, pe Valea Cernei 
în depresiunea Loviștei, 
Piatra Craiului și Delta 
Dunării.

A

In atenție; psi
hologia ani

malelor
Incepînd din toamna 

anului trecut, pe lîngă 
Universitatea „Al. I. Cuza“ 
din Iași funcționează un 
laborator de primatologia 
și psihologia animalelor. 
Inițiatorul și organizatorul 
laboratorului este pasiona
tul biolog prof. Paul Bor- 
cea, care timp de aproape 
zece ani a studiat cu răb
dare comportamentul unor 
primate inferioare, îndeo
sebi a speciilor de maimu
țe din Africa și Asia. La
boratorul mai dispune de 
urși spălători, diferite spe
cii de răpitoare, reptile și 
păsări exotice, toate cons
tituind un bogat material 
științific în domeniile me
dicinii și biologiei.

Laboratorul urmărește, 
în' primul rînd, stabilirea 
utilității diferitelor specii, 
în vederea cercetărilor din 
sfera medicinii și biologiei 
cunoașterea . comportamen
tului animalelor, filmarea 
diferitelor atitudini, pre
cum și înregistrarea vo
cilor, pentru documentare. 
In cadrul laboratorului a 
fost amenajată și o biblio
tecă de specialitate, cu
prinzînd o bogată literatu
ră în acest domeniu. Mul
te din volumele existente 
provin din schimburile de 
informații, publicații și co
respondențe pe care labo
ratorul ieșean le are cu 
Centrele de cercetări pri- 
matologice din Europa și 
America, precum și cu ma
rile grădini zoologice din 
lume.

Filtre vii 
antipoluante
Oamenii de știință sovi

etici au remarcat că obli- 
geana și rogozul, plan
te acvatice foarte răspîn- 
dite în zona Extremului 
Orient, au proprietăți „sa
nitare" deosebite. Pe baza 
experiențelor efectuate, s-a 
constatat că în decurs de 
două săptămîni aceste 
plante purifică apa. dis- 
trugînd adaosurile de pro
duși' petroliere prin „ab
sorbție". Avîndu-Se în ve
dere aportul pe care obli- 
geana și rogozul îl pot 
aduce la combaterea polu
ării apelor, acestor filtre 
vii li s-au dat o largă 
întrebuințare . în cadrul 
rafinăriei de țiței de la 
Habarovsk.

(Agerpres)
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Deschiderea noului an de înva- 
țămînt politico-ideologic U.T.C.

sub semnul unor exigențe majore
Activitatea de educație co

munistă a tineretului se des
fășoară în acest an în contex
tul angajării plenare a în
tregului popor pentru înde
plinirea cincinalului înainte 
de termen, într-un spirit de 
puternică efervescență politi
că.

Aplicînd hotărîrile plena
rei C.C. al U.T.C., punînd în 
valoare experiența acumula
tă pînă acum în acest' an 
s-a adus o îmbunătățire ra
dicală sistemului de organi
zare și desfășurare a învă- 
țămîntului politico-ideologic 
U.T.C. Noul an de învățămînt 
care se va desfășura in pe
rioada octombrie 1973 — 1 
octombrie 1974 (în întreprin
deri, instituții, cartiere, etc) 
și octombrie 1973 — iunie
1974 — în școlile de toate 
gradele) are ca noutate orga
nizatorică promovarea unor 
forme și metode active de 
dezbatere cum sînt ; expuneri, 
discuții, dicționare politice 
etc. la care vor participa toți 
tinerii, atît uteciști cît și 
neuteciști, avînd vîrsta între 
14—30 de ani.

Ceea ce este de asemenea 
important o constituie pre
cizarea cadrului în care se 
va desfășura învățămînt’d po
litic, cu prilejul adunărilor 

generale U.T.C. deschise ținu
te din două în două luni. Or
ganizațiilor U.T.C. au obliga
ția să facă o selectare deose
bit de judicioasă a temelor ce 
vor fi puse în dezbaterea a- 
dunărilor generale. Este nece
sar, de asemenea, ca 
adunările să fie bine 
pregătite, tinerii să cunoască 
din timp tema ce va fi dez
bătută, în așa fel încît, atît a- 
dunarea generală, cît și învă- 
țămîntul să nu depășească 
timpul de o oră și jumătate.

Studiul efectuat de către co
misia de educație a comitetu
lui municipal U.T.C., expe
riența acumulată din anii tre- 
cuți, au arătat că se impune o 
viziune îmbunătățită asupra 
structurii tematice, precum și 
asupra formelor și mijloace
lor de desfășurare a învăță- 
mîntului politico-ideologic. 
A., if el tematica elaborată de 
C.C. al U.T.C. cuprinde teme 
obligatorii și la alegere, sta
bilite în mod diferențiat în 
funcție de specificul muncii 
tinerilor. In cadrul cercurilor 
de învățămînt din exploatări
le miniere, construcții, 
U.F.E.T. comerț, cooperație, 
instituții, ucenicii la locul de 
muncă, se vor dezbate 6 te
me, din care 3 obligatorii și 
3 la alegere, iar în cadrul șco
lilor generale, licee de spe
cialitate, liceu de cultură ge
nerală, școli profesionale și 
postliceale, institutul de mi
ne Petroșani, se vor dezbate 
cîte 4 teme, din care două o- 
bligatorii și două la alegere. 
De asemenea, în acest an au 
fost elaborate precizări clare 
pentru tinerii navetiști, pre
cum și pentru cei care își 
completează studiile la liceul 
seral. Aceștia vor participa la

învățămîntul politico-ideologic 
U.T.C. în cadrul organizațiilor 
de tineret din care fac parte. 

Pentru deschiderea anului 
de învățămînt politico-ideolo
gic U.T.C. corespunzător sar
cinilor, comitetul municipal 
U.T.C. a întreprins din timp 
măsuri. Au fost stabilite un 
număr de 388 de cercuri, au 
fost selecționați un număr de 
378 de propagandiști din rîn- 
dul tinerilor cu pregătire din 
punct de vedere profesional și 
politic care au fost instruiți cu 
principalele probleme de me
todică pentru activitatea ce 
o vor desfășura în viitor. De 
remarcat este faptul că în noul 
an de învățămînt politico-i
deologic U.T.C. vor fi înca
drați aproape 16 000 de-tineri 
uteciști și neuteciști, iar 1 800 
de tineri vor participa la în
vățămîntul de partid.

Organizațiile U.T.C. vor or
ganiza, lunar, informarea po
litică a tinerilor cu principa
lele evenimente interne și in
ternaționale, iar trimestrial, 
la nivelul municipiului și ora
șelor, se vor organiza cu ac
tivul U.T.C. și A.S.C. infor
mări politice de sinteză. In 
cadrul cabinetelor de' infor
mare și documentare, în școli 
și întreprinderi se vor înfiin
ța „cluburi de informare poli
tică", „Tribune ale actualită
ților", „Cadrane politice" etc. 
vor fi inițiate întîlniri, dezba
teri, vizionări de filme etc.

Un accent deosebit se va 
pune în acest an pe activita
tea de educare a tineretului 
pentru aplicarea în viață a 
principiilor și normelor vie
ții și muncii comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste. In 
cadrul ciclului lansat de că
tre C.C. al U.T.C., intitulat 
„Să muncim și să trăim în 
chip comunist", se vor iniția 
întîlniri, cu activiști și vechi 
membri de partid, juriști, cu 
lucrători din miliție în scopul 
cunoașterii de către tineri a 
legilor, a modului în care tre
buie să se comporte în socie
tate.

Desfășurîndu-se sub îndru
marea și conducerea organi
zațiilor de partid, învățămîn
tul politico-ideologic U.T.C., 
întreaga activitate de educare 
și formare a tineretului tre
buie să-și aibă izvorul în mă
surile elaborate în cadrul Ple
narei C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie 1971, în hotărîrile 
Congresului al X-lea al parti
dului și ale Conferinței Na
ționale a P.C.R., în realitățile 
zilnice din activitatea tineri
lor din Valea Jiului. Ridicînd 
continuu nivelul cunoștințelor 
politico-ideologice și de cultură 
generală, modelînd cu perse
verență profilul moral-cetă- 
țenesc al tinerilor în lumina 
normelor eticii și echității so
cialiste, aportul lor la cons
trucția accelerată a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate va fi tot mai mare.

Valeriu COANDRAȘ, 
secretar al comitetului 
municipal al U.T.C.

Solemnitate pionierească
(Urmare din pag. 1)

tri, iar noi toți smtem fii de 
mineri .

Comandantul detașamentu
lui clasei a IlI-a, loan Lucian 
Ciorei, ne-a declarat: „Noi 
ne-am propus să facem cit 
mai multe activități în afara 
școlii. Cu ocazia primirii în 
organizația pionierilor a co
legilor noștri mai mici, am 
cunoscut multe din istoricul 
mineritului. Știți, aici în a- 
ceastă clădire, aceste versuri: 
„De mult ostașii tăi in surd 
convoi / Inlănțuiți stropeau cu 
singe glia f Nu-i vom uita pe

cei ce pentru noi / Și-au jert
fit copilăria", înseamnă mult 
pentru noi. Cu toții ne vom 
strădui să cinstim sudoarea 
Înaintașilor, părinților noștri. 
Cei care au primit cravata 
roșie, aici, nu vor păta-o ni
ciodată cu fapte nedemne".

Aceasta este convingerea 
tuturor acelor care pătrund 
sensul In ascensiune al acti
vităților pionierești. Acum în 
zilele febrile ale alegerilor 
pionierești . și ale ieșirii 
din pionierat, în sălile 
muzeului răsunau, cu profund 
respect angajamentele purtă
torilor cravatelor purpurii...
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Punct alimentar cu... 
și napolitane

Nimănui nu-i poate fi in
diferent — și cu atît mai 
mult nouă — modul cum es
te aprovizionat punctul ali
mentar din cadrul întreprin
derii, modul de deservire al 
salariaților și în general, ac
tivitatea acestuia, de zi cu 
zi. In întreprinderea noastră
— I.F.A. „Viscoza" Lupeni
— există un astfel de punct 
alimentar (vînzătoare : Secu- 
la Emilia) „patronat" de că
tre unitatea de alimentație 
publică nr. 16 Lupeni, denu
mită „Bucegi". Am spus, că 
există și cam... atît, căci nu 
poate fi vorba despre altce
va atîta timp cît la acest 
punct alimentar nu se găseș
te... mai nimic. Adică, 
pardon 1 Găsești — de exem
plu în ziua de 2 octombrie 
a.c., ora 8,30... drageuri „Ie
puraș", napolitane, pufarin, 
covrigi „Liliput", ciocolată 
la cutii cu termenele expira
te din 12 și 14 mai a.c.!) și 
alte asemenea „delicatesuri" 
cu care însă trebuie să re
cunoască oricine nu poate fi 
luat micul dejun. Veți zice 
poate, că salariații întreprin
derii noastre nu au gusturi

„rafinate". Să admitem. De
și nu-s motive. Dar ei prefe
ră, totuși, să poată găsi la 
bufet cîrnăciori, mici, ouă 
ochiuri, salam, pîine, (căci și 
acestea lipsesc cu desăvîrși- 
re) brînză, unt, iaurt ș.a.

Și tot salariații noștri s-au 
gîndit că, n-ar fi rău dacă 
vînzătoarea Emilia Secula, 
ar pregăti dînsa, la orele 
cînd se ia la noi (în între
prindere) micul dejun, sand
viciuri cu unt și salam, sau 
cu brînză și unt (mă rog, lă
săm la „preferințele" dînsei) 
ceai, ouă, cafea etc., lucru ce 
ne-ar bucura peste măsură. 
Dar, spunda cineva, dat fiind 
că vînzătoarea are salariu fix 
.(nu este remizieră) și-și ia 
salariul și dacă vinde de 20 
de lei zilnic (cum se întîm- 
plă în prezent!) și dacă vin
de de sute de lei zilnic (lu
cru ce s-ar întîmpla dacă ar 
proceda ca atare, cu interes, 
rezolvarea acestei probleme 
ne depășește...

Adevărul e că pînă a scrie 
aceste rînduri am stat de 
vorbă atît cu vînzătoarea cît 
și cu tovarășa gestionară, A- 
urora Zeleneac. Dar, după

pufarin

cum se vede, solicitările 
noastre nu au avut efect.

Sperăm deci să fim auziți 
de conducerea I.C.L.S. pen
tru alimentația publică care 
sperăm că va dispune, în 
consecință, cele de trebuință 
spre bucuria noastră a tutu
ror, inclusiv a... alimentați
ei publice căci credem, nici 
acesteia nu-i este chiar indi
ferent dacă planul de desfa
cere al întreprinderii se rea
lizează sau nu. (Ca să nu mai 
vorbim dacă o interesează 
modul în care sîntem mulțu
miți ca beneficiari ai unită
ților de alimentație... publică 
de modul, cum sîntem ser
viți). Noi, în orice caz, aș
teptăm cu deosebit interes 
(promitem) schimbările ce 
vor interveni referitor la ne
mulțumirile cărora le-am dat 
glas.

Ioana MESAROȘ, 
președinta comitetului 

sindicatului

Marin BLENDEA, 
membru al comitetului 

sindicatului I.F.A. „Viscoza" 
Lupeni

De ce sînt refuzate gospodinele 
de către brutarii din Aeroport ?

0 sesizare... se
In coloanele ziarului nos

tru au apărut în mai multe 
rînduri scrisori ale cititori
lor cu privire la lipsa din u- 
nitățile comerciale a unor 
produse alimentare. Așa de 
exemplu, gospodinele au se
sizat de repetate ori redacția 
că din magazinele alimenta-

vede, binevenită
25 august și 12 septembrie 
a.c. în care timp nu s-a fur
nizat nici o cantitate de la a- 
cest furnizor. Totuși, la in
tervențiile făcute la Ministe
rul Comerțului Interior, am 
obținut pentru acest trimes
tru o suplimentare de 13 tone 
de la Arad, din care, în pe-

■ ' ■ xț *. h- ' ‘ " */• ■ ‘ V ,i'

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

re lipsesc drojdia de bere și 
boiaua de ardei.

Referindu-se la această 
problemă, conducerea I.C.S. 
pentru mărfuri alimentare 
ne informează următoarele :

„Sesizarea făcută atît pen
tru drojdia de bere, cît și 
pentru boiaua de ardei este 
cu totul justă, întrucît din 
necesarul nostru de 7 tone 
boia solicitat pentru trimes
trul III a.c. nu ni s-a atribu
it nici o cantitate, iar lipsa 
de drojdie ce s-a manifestat 
în peri~ 'da sesizată se dato- 
rește ta..tului că furnizorul 
nostru, Fabrica de spirt și 
drojdie din Oradea, a fost 
programată în remont între

rioada remontului de la Ora
dea s-a livrat 2 tone.

Incepînd cu data de 15 
septembrie a.c., situația li
vrărilor de drojdie a fost 
normalizată și astfel în peri
oada 17-22 septembrie a.c. la 
Lupeni au intrat 2 550 kilo
grame, iar în sectorul Petro
șani 3 890 kg., situație care 
considerăm că a fost resimți
tă și de gospodinele care au 
sesizat ziarul.

Pentru buna aproviziona
re a populației Văii Jiului 
ne străduim în continuare 
prin toate mijloacele posibi
le să asigurăm la timp măr
furile contractate cu furnizo
rii noștri".

Pentru a ușura populația 
municipiului în aproviziona
rea cu produse de panifica
ție, conducerea întreprinde
rii de morărit și panificație 
Petroșani a înființat în car
tierele orașului mai multe 
brutării, unde gospodinele 

( au posibilitatea să-și coacă 
/ pîinea pe care o pregătesc 
’ acasă.
i O astfel de brutărie se
i află și în cartierul Aeroport, 
‘ pe str. Oituz, lingă blocul nr. 
ț 5, deservită în prezent de 
1 trei salariați: Iosif Palko, 
.' Constantin Ciocoiu și Emi- 
ț lia Ferenczi.
1 Aici vin zilnic, dimineața

și după-amiaza, gospodinele 
) din cartier să-și coacă pîi- 
i nea. Unele dintre ele sînt 
i „abonate" de ani de zile la 
* această brutărie. Era sufi- 
| cient ca ele să se prezinte la 
i responsabilul unității spre a 
’ anunța cantitatea de pîine 
) și ziua dorită pentru copt, 
i Acum însă, la această bru

tărie obiceiul bun s-a schim
bat. Salariații amintiți au 
devenit insolenți, lipsiți de 
solicitudine față de gospo
dine.

Iată ce ne relatează, la re
dacție, gospodina Eufrosina 
Corogeanu, (str. Oituz nr. 
5/12); „De fiecare dată tre
buie să mă rog de șeful u- 
nității să-mi primească pîi
nea la copt. In ziua de 29 
septembrie nu m-a înscris 
pe tabel, m-a amînat pen
tru... a treia zi. Am fost și 
marți, în 2 octombrie, dar 
ajutorul șefului iar m-a amî
nat. In 3 octombrie, am fost 
refuzată de noua angajată a 
brutăriei. La cine să merg 
pentru ca și pîinea mea să 
fie coaptă la brutăria asta 
care-i la doi pași de blocul 
în care stau ? Mi-a spus că 
pot să reclam la cine vreau 
că ei nu-i pasă". (?!)

Alt caz asemănător ni-1 
relatează gospodinele Maria

Popescu și Georgeta Bogdan 
de pe str. Independenței, ca
re, în ultimul timp, au fost 
sistematic refuzate de lucră
torii brutăriei :

— Pe noi ne refuză și nea- 
mînă mereu, — în timp ce 
dumnealor coc pîine pentru a 
fi vîndută cu alt preț decît 
cel de la magazin. Ar tre
bui ca organele de resort să 
mai vină și pe aici, să vadă 
ce se întîmplă la brutărie, 
căci e prea de tot...

Am luat legătura cu con
ducerea I.M.P.P. în proble
ma sesizată de gospodine și 
am fost informați că nu s-a 
dat nici o dispoziție în sen
sul interzicerii servirii 
populației. Atunci ce se în- 
tîmplă ? Sperăm ca în ur
ma măsurilor luate de cei în 
drept, la brutăria din Aero
port nu se vor mai întîmpla 
cazuri de refuz și amînări 
nejustificate.

H. C.
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Emisiuni șco
Miercuri posturile noastre 

de televiziune au transmis 
primele emisiuni . școlare . in
tegrate. Realizate de Institutul 
de științe pedagogice al Minis
terului Educației și Invăță- 
mîntului și Radioteleviziunea 
română, emisiunile din acest 
an abordează diferite teme

din domeniul biologiei, geo
grafiei, chimiei și. fizicii, pen- 

, tru elevii de liceu, și în ace
lași timp prezintă o serie de 
activități tehnico-productive 
pentru cei din școlile genera
le.

Integrarea emisiunilor men
ționate în orele de curs spri-

I a r e
jinâ eficiența formativă a pro
cesului de învățămînt, punînd 
la dispoziția copiilor și tinere
tului de vîrstă școlară — prin 
intermediul televiziunii — 
materiale audio-vizuale meni
te să contribuie la perfecțio
narea și modernizarea învăță- 
mîntului.

(Agerpres)

• V. SIMIONESCU — Petroșani: „Ne
glijențele" gospodărești mărunte, la care 
vă referiți dumneavoastră, pot fi ușor în
lăturate, dacă în calea... perpetuării lor se 
interpune mîna fermă a deputatului, a 
tuturor cetățenilor cartierului.

• VASILE BRICI — Lupeni: Nu do
riți altceva decît să transmitem Măriei 
Tivorak, șefa unității de cofetărie din pia
ța veche a orașului, să nu uite că buna 
servire, civilizată și... fără preferințe, e 
unul dintre etaloanele prestigiului oricărei 
unități comerciale. De acord !

O RADUICA MĂRGĂRIT — Paroșeni: 
La unitatea de depanări auto-moto, la 
care vă referiți, în genere se prestează lu
crări de calitate. Reveniți, sîntem con
vinși că veți fi ajutat.

• OCTAVIAN MOISE — Lupeni : De 
ce se „laudă" cei de la E.G.L. că execută 
contracost lucrări de montări cazane baie 
— ne întrebați dumneavoastră — cînd ca
zanul dumneavoastră de cupru se află la 
reparat din... februarie 1971 ? Nu știm. 
Poate vom afla acum.

@ ANA JURA — Lupeni: Deși știm 
cît de vinovați se fac, în unele situații, și 
clienții, nu respingem din capul locului i- 
poteza că în unitatea de articole radio- 
tehnice din Braia nu ați fi fost tratată cu 
amabilitate, politicos, civilizat. Mai ales 
că la adresa unității conduse de Augustin 
Cordea am mai avut, cindva, reclamații. 
„Semnalul" dumneavoastră îl conside
răm, în tot cazul, un... avertisment.

REZULTATELE CONFIRMĂ
(Urmare din pag. 1)

tați, să asigurăm alegerea 
celor mai economice scheme 
de funcționare, evitarea aba
terilor de la parametri no
minali, exploatarea judicioa
să a agregatelor de bază și 
auxiliare, întreținerea și re
pararea tuturor agregatelor 
conform planificării".

Este- îmbucurător faptul că 
se constată o mobilizare co
respunzătoare a întregului 
colectiv în vederea îmbună
tățirii în continuare a rezul- ■ 
țațelor obținute și a încheie
rii anului cu sarcinile în
deplinite integral. Aceste 
strădanii trebuie să vizeze 
însă și sarcinile de plan ale 
anului viitor a căror prelua
re și realizare în condiții op
time trebuie pregătită încă 
de pe acum. Realizarea în 
cursul anului viitor a unei 
producții de aproape 1,7 mi
liarde KWh în condițiile u-

nor indicatori tehnico-econo- 
mici îmbunătățiți presupune 
realizarea încă din cursul a- 
cestui an a tuturor măsurilor 
tehnico-organizatorice meni
te să contribuie la îmbună
tățirea desfășurării fluxului 
de producție.

O primă măsură se referă 
la creșterea indicilor de 
disponibilitate ai agregatelor 
prin reducerea duratei re
parațiilor, asigurarea produ
cerii în atelierele proprii a 
unor piese de schimb, îm
bunătățirea calității lucrări
lor de revizii și reparații. 
Deși în prima jumătate a 
anului în curs s-au . înregis
trat doar 62 de incidente și 
avarii față de 95 din aceeași 
perioadă a anului trecut, nu
mărul acestora putea fi și 
mai mic dacă reviziile teh
nice ale agregatelor de bază 
și auxiliare se efectuau în 
toate situațiile conform pro
gramării. Situația în cadrul

Centralei electrice Vulcan, 
unde timp de luni de zile 
nu s-a înregistrat nici un in
cident sau avarii, poate servi 
drept bun exemplu în a- 
ceastă privință.

Desfășurarea în condiții 
optime a procesului de pro
ducție mai presupune îm
bunătățirea aprovizionării cu 
materii și materiale a uzinei, 
gospodărirea judicioasă a ma
terialelor, aplicarea consec
ventă a măsurilor prevăzute 
pe linie de p.c.i. etc. Va tre
bui, de asemenea, luată o a- 
titudine fermă împotriva ca
zurilor de indisciplină care 
s-au manifestat în mod izo
lat pentru a se putea înregis
tra un indice de utilizare a 
timpului de muncă cel pu
țin la fel de bun ca și cel 
de 97.06 la sută înregistrat în 
cursul anului trecut

Realizările de ansamblu 
bune, obținute în mod cons
tant de energeticienii din Pa

roșeni, probează vasta expe
riență profesională și coeziu
nea acestui colectiv de mun
că. Ele reprezintă în același 
timp o contribuție importan
tă la valorificarea superioa
ră a resurselor miniere ale 
regiunii și la satisfacerea ne
cesităților energetice mereu 
crescînde ale industriei noas
tre socialiste.

Rezultatele bune obținute 
pînă în prezent trebuie să 
constituie însă și un imbold 
pentru acest harnic colectiv de 
muncă de a se mobiliza în 
mod corespunzător în vede
rea pregătirii producției anu
lui viitor, a preluării exem
plare a noilor sarcini calita
tiv îmbunătățite care îi stau 
în față. Colectivul de ener- 
geticieni ai Uzinei electrice 
Paroșeni este în măsură să 
contribuie în condiții tot mai 
bune la asigurarea rezervei 
de putere a sistemului ener
getic național.

Nicolae Podaru, în vîrstă 
de 25 de ani, angajat la 
E.M. Aninoasa, în seara 
zilei de 1 octombrie se 
cinstea la crama „Odo- 
bești" din Petroșani. La un 
moment dat, în timp ce 
aburii licorii au pus din 
ce în ce mai mult stăpîni- 
re pe el, de afară, un ce
tățean a bătut în geam, 
făcînd un semn unui alt 
consumator. N. Podaru s-a 
făcut... luntre și punte și 
nici una nici două a ieșit 
din local să-l caute pe cei 
care-1 „deranjase", chipuri
le, de la pahar. Ajungînd 
în stația de autobuz din 
apropiere s-a dus glonț la 
un cetățean care aștepta 
autobuzul și după ce l-a 
luat la întrebări fără să 
mai aștepte vreun răspuns, 
a început să-1 lovească cu 
palmele, apo: cu picioarele. 
Cetățeanul fără să știe de 
ce se trezise în postura 
de... sac de box.

Pentru ceea ce a făcut 
însă lui N. Podaru i s-a 
aplicat o pedeapsă contra
vențională de 2 luni și 15 
zile închisoare, timp în ca
re, cu siguranță, nimeni 
nu-i va mai bate în geam.

Furtul, oricum, tot 
furt se cheamă

Călătorind cu autobuzul 
pe ruta Petroșani — Uri- 
cani în 12 aprilie a.c., Vio
rica Ciurar, în vîrstă de 26 
de ani, mamă a 5 copii, 
privea foarte insistent 

la sacoșa unei călătoare. 
Profitînd de neatenția a- 
cesteia, în stația Bărbăteni, 
V. Ciurar i-a „speriat" sa
coșa care se afla lingă 
banchetă și a coborît. De
geaba a tot căutat-o pe 
hoață păgubașa după ce au
tobuzul a oprit pe șosea cî- 
teva sute de metri mai de
parte. V. Ciurar parcă in
trase în pămînt. Sacoșa în 
care se aflau obiecte de 
îmbrăcăminte în valoare 
de 708 lei, a dus-o la o ve
cină și a ascuns-o. Aflînd 
că miliția este pe urmele 
ei și de teamă să nu fie 
acuzată de tăinuire, V. Pa- 
raschiva — la care se gă
seau obiectele furate — a 
anunțat pe cei în drept, 
care : le-au restituit păgu
bașei.

După cum avea să vadă 
și V. Ciurar, fapta comisă 
de ea nu putea să scape 
nepedepsită. Fiind reci- 
divistâ, pe lîngă cele 5 
luni cît a primit din cartea 
instanței v-a mal trebui să 
execute încă 3 luni rămase 
dintr-o pedeapsă mai ve
che.

A făcut-o de... 
mămăligă

Petre Popa Morar, în 
vîrstă de 19 ani, se găsea 
în magazinul alimentar nr. 
18 din Petroșani în ziua 
de 17 iulie a.c. Profitînd 
de lipsa vînzătoarelor de la 
raioanele de produse lac
tate și pîine, a sustras din- 
tr-un sertar suma de 240 
lei iar din altul 76. Fiind 
surprins de alți cumpără
tori a vrut să dea bir cu 
fugiții. Insă a fost „scutu
rat" și din buzunare au 
ieșit la iveală bani: fu
rați. Dar oare vigilența 
vînzătoarele pe unde era ? 
Spunem asta pentru că 
asemenea cazuri s-au mai 
întîmplat din mereu ace
leași motive : lipsa de 
atenție a distratelor vîn
zătoare.

Pentru furt în dauna 
avutului obștesc P P. Mo
rar a făcut-o de... „mămă
ligă", pentru un an de zile.

Aurel COMȘA 
Nicolae GHFRGHIN 

judecătoria Petroșani
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DUMINICA, 7 OCTOMBRIE
8,00 Bună dimineața.
8,30 Cravatele roșii.
9,25 Film serial : Daktari.
9.50 Viața satului. Ziua 

recoltei moment de 
bilanț și perspectivă 
în agricultură.

11,00 Emisiune în limba ma
ghiară.

12.30 De strajă patriei. 
13,00 Album duminical.
16.20 Film serial : Arthur 

— episodul XII.
16,45 Muzică populară cu 

Angela Buciu, Maria 
Marcu, Aneta Stan, 
Georgeta Anghel, Ma
ria Schipor, Ana Pa- 
catiuș, Petre Săbă- 
deanu, Nicolae Sa- 
bău, Gheorghe Ro- 
șoga.

17,05 Drumuri în istorie. 
Radu de la Afumați. 
Documentar.

17.20 Fotbal : Sportul Stu
dențesc — Steaua 
(divizia A). Trans
misiune directă de
la Stadionul 23 Au
gust. In pauză —
Varietăți sportive.

19.10 Publicitate.
19.20 1001 de seri. Vițelu- 

șul cel curajos.
19.30 Telejurnal. Săptămina 

politică internă și in
ternațională în ima
gini.

20.10 Reportajul săptămî- 
nii. O zi la Veneția.

20.30 Film artistic : Folies 
Bergeres. Cu : Mau
rice Chevalier, Mer
le Oberon, Ann Sot- 
hern.

21.50 Romanțe mereu ti

nere interpretate de 
Mia Braia.

22,00 Telejurnal. Sport.
LUNI, 8 OCTOMBRIE

17.30 Curs de limbă france
ză. Lecția 63.

18,00 Telex.
18,05 La ordinea zilei. Azi, 

județul Teleorman.
18.20 Căminul.
18,40 Duete comice din o- 

perete cu Vali Ni- 
culescu, Constanța 
Cîmpeanu, Marica 
Munteanu, • Margare
ta Kiss, Daniela Voi- 
cu, Toni Buiacici, 
George Hazgan, La-
urențiu Buzilă, Ion
Dinu. Virgil Bojescu. 

19.00 Ecranul.
19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri. Hoața 

de la circ.
19.30 Telejurnal. Cincina

lul înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii : 
De-a colindat aceste 
locuri, cineva.

20.05 Publicitate.
20,10 Mai aveți o întreba

re ? Aviația — as
tăzi și mîine.

20,45 Interpretul preferat. 
Maria Lătărețu.

20,55 Revista literar-artis- 
tică TV.

21,35 Fîntîna turmelor (I). 
Ecranizare a studio
urilor de televiziune 
spaniole ■ după piesa 
lui Lope de Vega.

22.20 24 de ore.
MARȚI, 9 OCTOMBRIE 
9,00 Teleșcoală. Cronici

de piatră. Turnul 

Chindiei. Geografie 
(clasa a V-a). Locul 
Pămîntului în Uni
vers. Biologie (cla
sa a V-a) Fiziologia 
rădăcinii și a tulpi
nii. Limba română 
(clasa a VIII-a) : 
„Moartea căprioarei" 
— de N. Labiș.

10,00 Telex.
10,05 Avanpremieră.
10.10 Revista literar-artis- 

tică TV. (reluare).
10,50 Film artistic : Anna 

Karenina. Producție 
a studiourilor cine
matografice sovie
tice. Adaptare după 
-romanul cu același 
titlu de Lev Tol
stoi. Partea 1.

12,00 Telejurnal. 
16,30-17,00 Lumea copiilor.
17.30 Curs de limbă ger

mană. Lecția 62.-
18.00 Telex.
18,05 Artă plastică Dimi- 

trie Paciurea.
18.20 Muzica.
18,40 Ghișeul.
18,55 Timp și anotimp în 

agricultură.
19.10 Patrie, pămînt de 

aur. Cîntă corul Pa
latului culturii din 
Ploiești.

19.20 1001 de seri. In curte.
19.30 Telejurnal. Cincina

lul Înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii : 
De-a colindat aceste 
locuri, cineva.

20,05 Reflector.
20.20 Publicitate.
20,25 Telerecital Irina Ră- 

chițeanu — Șirianu.

22,00 24 de ore. România 
în lume.

MIERCURI, 10 OCTOMBRIE

9,00 Teleșcoală. Fizică.
Electromagnetism. Ge
ografie (anul IV) : 
Carpații Meridionali. 
Matematică (Consul
tații clasa a XII): A- 
naliza matematică.

10,05 Municipalitatea răs
punde bucureșteanu-

PROGRAMUL
pentru 

săptâmîna 
viitoare

lui.
10,25 Telecinemateca pen

tru tineret. Lupoai
ca. O producție a 
studiourilor bulgare.

11.50 Interpretul preferat: 
Maria Lătărețu.

12,00 Telejurnal.
17,30 Curs de limbă rusă. 

Lecția 62.
18,00 Telex.
18,05 Tragerea pronoexpres.
18,15 Steaua polară.
18,35 Festivalul jocului fe

cioresc din Transil
vania. Reportaj.

18.50 Știința românească

azi.
19,15 Publicitate.
19,20 1001 de seri. Dl. Goe.
19,30 Telejurnal. Cincina

lul înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii : 
De-a colindat aceste 
locuri, cineva.

20,05 Trofeul Carpați la 
handbal feminin. Ro
mânia — Ungaria 
(repriza a Il-a) Trans
misiune directă din

Sala sporturilor de la 
Pitești.

20,30 Telecinemateca. Cic
lul „Regizori contem
porani" : Elia Kazan. 
„La est de Eden" — 
după romanul lui 
John Steinbeck.

22,25 24 de ore.

JOI, 11 OCTOMBRIE

9,00 Curs de limbă engle
ză. Lecția 61 (relua
re).

9,30 Curs de limbă ger
mană (lecția 62 — re

luare).
10,00 Telex.
10,05 Telecinemateca (re

luare).
12.00 Telejurnal.
16,00-17,00 Teleșcoală. Fi

zică : Mișcarea circu
lară. Geografie (cla
sa a V-a) : Locul Pă
mîntului în univers. 
Biologie (clasa a V-a): 
Fiziologia rădăcinii 
și a tulpinii. Științe 
sociale (consultații). 
Legile economice ale 
progresului social.

17.30 Emisiune în limba 
maghiară.

18.30 Telex.
18,35 Din țările socialiste.
18.45 întrebări și răspun

suri.
19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri. Motanul 

pescar.
19.30 Telejurnal. Cincina

lul înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii : 
De-a colindat aceste 
locuri cineva.

20,05 Seară pentru tineret.
22.15 24 de ore.

VINERI, 12 OCTOMBRIE

9,00 Curs de limbă france
ză (lecția 63 — relua
re).

9.30 Curs de limbă rusă. 
Lecția 62 (reluare).

10,00 Telex.
10,05 Patrie, pămînt de aur. 

Program de cîntece.
10.15 Istoria filmului so

nor. Emisiune con
sacrată cinematogra
fiei din R. P. Ungară.

11.45 Muzică populară in-

■ terpretată de Maria 
Marcu.

12,00 Telejurnal.
16,00-17,00 Teleșcoală. Chi

mie : Aluminiul.
Geografie (anul IV)! 
Carpații Meridionali. 
Literatură română: 
aurul pergamente
lor. Primele manus
crise și tipărituri. Al
bum Gheorghe Doja.

17.30 Curs de limbă engle
ză. Lecția 62.

18,00 Telex.
18,05 Tragerea loto.
18.15 Cunoașteți legile ?
18.30 Atenție la... neaten

ție !.
18.50 Revista economică TV.
19,20 1001 de seri : Nota 3.
19.30 Telejurnal. Cincina

lul înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii: 
De-a colindat aceste ' 
locuri, cineva.

20,05 Studioul de poezie: 
Nemuritoare corabie, 
țara — spectacol li- 
terar-frnuzical-coregra- 
fic.

20,25 Prim plan : învăță
toarea din Deltă.

20.50 Film artistic. Aten
ție, Samurai !
O producție a studio
urilor cinematografi
ce japoneze. Cu: 
Yoko Matsuyama. 
Premieră pe țară.

22.15 24 de ore.
SÎMBĂTA, 13 OCTOMBRIE

9,00 Parada sporturilor.
9.30 De la Alfa la Omega. 

Enciclopedie pentru 
elevi.

10,00 Telex.
10,05 Gheorghe Zamfir și 

formația sa în Festi
valul ,-.George Enes-
cu“.

10.45 Bucureștiul necunos
cut (reluare). Stră
zile cetății (I).

11,00 Cărți și idei (reluare).
11.20 Teatru scurt. „Prome 

teu" de Eschil.
12,00 Telejurnal.
16,00 Telex.
16,05 Caleidoscop cultural- 

artistic.
16,25 Avanpremieră.
16.30 Emisiune în limba ger

mană.
18.15 Medalion muzical. 

Titiana Mihali.
18,35 Desene animate.
18.45 Teleglob : itinerar su

edez. Reportaj fil
mat.

19,05 Publicitate.
19.10 52 de inițiative în 52 

de săptămîni.
19.20 1001 de seri. Aventu

ră în pădure.
19.30 Telejurnal. Cincina

lul înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii i 
De-a colindat aceste 
locuri cineva.

20,05 Trofeul Carpați la 
handbal feminin : Ro
mânia — U.R.S.S. (re
priza a Iî-a). Transmi
siune directă din Sa
la sporturilor d® la 
Pitești.

20.30 Teleenciclopedia.
21.15 Publicitate.
21.20 Film serial. Manni».
22.10 Telejurnal. Sport.
22,40 Personaje celebre din 

operetă.
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Dezbaterile

din Adunarea
Generală a O.N.U

NEW. YORK 4 — Trimisul 
special Agerpres, Victor Mar- 
talogu” transmite : Asigurarea 
unui climat de destindere și 
cooperare prin inițierea de 
acțiuni concrete, întărirea ro
lului și eficienței organizației, 
lichidarea colonialismului și 
practicilor rasiste, soluționa
rea problemelor dezarmării și 
dezvoltării, garantarea secu
rității internaționale și a 
drepturilor și libertăților in
dividuale au constituit, în 
continuare, punctele de refe
rință ale discursurilor rostite 
în plenul Adunării Generale a 
O.N.U.

Ministrul pentru relațiile 
externe al Republicii Panama, 
Juan Antonio Tack, a remar
cat participarea din ce în ce 
mai importantă la deciziile 
vieții internaționale pe care o 
exercită națiunile mici și mi
jlocii, în special acelea care în 
cursul ultimilor 25 de ani au 
reușit să elimine colonialis
mul și dependența, devenind 
state independente și 
ne.

Ministrul afacerilor 
al Indiei, Șardar 
Singh, a subliniat că 
■indian depune toate 
le pentru asigurarea 
prieteniei cu Pakistanul 
biectiv fundamental al politi
cei externe indiene". In 
text, ministrul indian a subli
mat valoarea acordului înche
iat Ia 28 august la Delhi, în 
baza căruia au și început să 
fie reglementate problemele 
cu caracter umanitar create 
'tie conflictul din 1971. Pe de 
altă parte, ministrul Swaran 
Singh a 
doptate 
tru a se 
pilor în 
cadrul comerțului internațio-

suvera-

• externe 
Swaran 

guvernul 
eforturi- 
păcii și 

,0-

con-

apreciat să trebuie a- 
măsuri specifice pen- 
asigura sprijinirea ță- 
curs de dezvoltare în

nai, noțiunea de tratament 
preferențial în favoarea aces
tor țări trebuind a fi reținută 
în toate sectoarele de negoci
eri.

Ministrul de externe liberi
an, Cecil Dennis, a condamnat 
tratâmentul la care este supu
să populația de culoare de că
tre regimul minoritar rasist 
d:n R.S.A.

Referindu-se, la rîndul său, 
la aceeași problemă, ministrul 
de externe al statului Burun
di, Artemon Simbananiye, a 
relevat că, departe de a apli
ca rezoluțiile adoptate de 
O.N.U. împotriva regimului 
de la Pretoria, anumite state 
îl încurajează în promovarea 
rasismului.

Salutînd tendințele pozitive 
ale relațiilor internaționale, 
ambasadorul Afganistanului 
pe lîngă O.N.U., Abdur-Rah- 
man Pazhwak, s-a pronunțat 
pentru o deplină participare 
a statelor’ mici și mijlocii la 
rezolvarea problemelor lega
te de pace și securitate.

Abordînd chestiunea con
flictului din Orientul Apropi
at, ministrul de externe ma
rocan, Ahmed Taibi Benhima, 
a afirmat că există încă posi
bilitatea realizării unei solu
ții pașnice a problemei.

Au luat cuvîntul, de aseme
nea, reprezentanții Australiei, 
Portugaliei, Mexicului, Israe
lului, Madagascarului, Luxem
burgului, Argentinei și statu
lui Haiti, după care lucrările 
Adunării Generale au fost, joi, 
dimineața, temporar suspen
date, o serie de state africane 
cerînd Comisiei de verificare 
a deplinelor puteri să se pro
nunțe asupra validității man
datului delegației Republicii 
Sud-Africane.
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Congresul

ULTIMELE ȘTIRI

Ungare 
dezvol- 
urmare 
de stat

Conferința europeană pentru securitate
și cooperare

a fost anul
10 milioane

Uni- 
au orga- 
doua oa-

forței, propunere 
opinia sa, prezin- 
și a adăugat, în 
orice detaliere su- 
privind concepția

de care a- 
țară. Juan 
a arătat că 
va tolera a- 

de provocare,

GENEVA 4 — Corespon
dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite : . La Centrul 
Internațional de Conferințe, 
continuă lucrările celei de-a 
doua faze a Conferinței euro
pene pentru securitate și co
operare. In cursul zilei de joi 
s-au încheiat lucrările celei 
de-a treia sesiuni a Comitetu
lui de Coordonare. După ce 
a stabilit principiile și liniile 
generale ale unui acord pri
vind asigurarea unei reparti
zări judicioase a timpului de 
care va dispune Conferința în 
viitoarele șase săptămîni, pen
tru ca fiecare organ de lucru 
al său să poată desfășura o 
activitate normală și fructu
oasă, la propunerea României, 
Comitetul a adoptat și progra
mul concret al ședințelor fie
cărei comisii și organ subsi
diar.

Programul adoptat pentru 
următoarele șase săptămîni, 
respectiv pînă la 16 noiem- 
bire a.c. prevede o activitate

susținută — atit la nivelul co
misiilor cît în special la nive
lul organelor subsidiare de 
lucru. S-a exprimat dorința 
generală ca în acest moment 
după reglementarea diferitelor 
probleme organizatorice și de 
procedură, atenția participan- 
ților să se concentreze exclu
siv asupra sarcinii principale, 
de examinare a propunerilor 
prezentate de diferite state, 
în vederea elaborării proiecte
lor de documente ce urmează 
să fie supuse aloptării în cea 
de-a treia .fază a Conferinței 
preconizată să aibă loc la ni
velul șefilor de stat.

Tot în cursul zilei de joi au 
ținut ședințe organul special 
de lucru care examinează pro
iectul românesc de document 
privind măsuri menite să a- 
sigure nerecurgerea la forță și 
Ia amenințare cu forța, precum 
și subcomisiile pentru princi
piile relațiilor dintre state, mă
suri privind aplicarea princi-

piilor, cooperarea industrială, 
comerț, cultură și contacte u- 
man.e.

Președintele în funcțiune al 
ședinței organului special de 
lucru a amintit propunerea 
făcută de România privind 
măsuri care să facă efectivă 
nefolosirea 
care, după 
tă interes, 
context, că 
plimentară 
care stă la baza acestei pro
puneri va fi binevenită și u- 
tilă. Luînd cuvîntul, reprezen
tantul român în acest organ 
a prezentat concepția Româ
niei privind căile de natură să 
ducă la excluderea definiti
vă a recurgerii la forță în 
relațiile dintre state în Euro
pa, accentuînd asupra carac
terului atotcuprinzător a pro
punerilor românești, care vi
zează laturile esențiale ale re
lațiilor dintre state : politice, 
juridice, militare, economice 
și culturale.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
4 (Agerpres). — 
de îngrășăminte 

R.P. Chineze a cres-

PEK1N 
Producția 
chimice a 
cut cu 30 la suiă în primele 
opt luni ale anului în curs, în 
comparație cu perioada co
respunzătoare a anului 1972.

Un aport deosebit la spo
rirea producției de îngrășă
minte chimice l-au adus fabri
cile de îngrășăminte azotoa- 
se de capacitate redusă, în 
număr de peste 800 și aflate 
în diferite regiuni ale Chinei, 
a căror producție totală se 
ridică la 53 la sută din volu
mul global al producției a- 
cestui sector. Paralel cu creș
terea numărului întreprinde
rilor de importanță locală, a 
avut loc și o extindere a ca
pacităților productive ale în
treprinderilor de proporții 
medii și ale celor mari, care 
constituie coloana vertebrală 
a industriei de îngrășăminte 
chimice.

★

legate de însămînțarea, re
coltarea și prelucrarea prin
cipalelor culturi agricole.

O atenție deosebită va fi 
acordată mecanizării secto
rului zootehnic.

4 (Agerpres).
R.P. '
an o

BLACKPOOL 4 (Agerpres). 
— Participanții la Congresul 
Partidului Laburist din Marea 
Britanie, ale cărui lucrări con
tinuă la Blackpool, au adop
tat, joi, o moțiune în care se 
cere ca viitorul guvern labu
rist 
ral 
sau 
din

să consulte corpul electo- 
în problema menținerii 
retragerii Marii Britanii 
Piața comună.

In aceeași. moțiune, depută
ții laburiști sînt chemați să 
continue acțiunea de boicota
re a lucrărilor Parlamentului 
de la Strasbourg (care grupea
ză reprezentanți ai organelor 
legislative ale țărilor membre 
ale C.E.E.) pînă cînd poporul 
britanic se va pronunța asu
pra oportunității menținerii 
Marii Britanii în Piața comu
nă.

LIMA 4 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a cincea ani
versări a preluării puterii în 
Peru de către guvernul revo
luționar al forțelor armate, 
președintele Velasco Alvara
do a rostit o alocuțiune radio
televizată în care s-a referit 
la măsurile întreprinse în do
meniile politic, economic și 
social.

Juan Velasco Alvarado a 
declarat că procesul de trans
formări democratice aflate în 
curs în Peru, care au un ca
racter antiimperialist și anti
capitalist, va. continua, cu toa
tă opoziția forțelor conserva
toare, pentru contracararea 
acțiunilor reacțiunii, sprijini
te din exterior de cercuri os
tile transformărilor inițiate de 
guvern. Președintele peruan 
a condamnat manevrele com
paniei norcl-americane „Cerro 
de Pasco Copper Corporati-

on“, care a întrerupt în mod 
nejustificat tratativele cu gu
vernul privind preluarea de 
către statul peruan a bunuri
lor și instalațiilor 
cesta dispune în 
Velasco Alvarado 
„statul peruan nu 
semeriea acte
care se înfăptuiesc în compli
citate cu elementele extremis
te aflate în slujba contrare
voluției".

PARlS 4 (Agerpres). — In 
suburbia pariziană La Cel- 
le-Saint-Cloud, a avut loc, 
joi, o nouă întîlnire din ca
drul consultărilor dintre 
cele două părți sud-vietna- 
meze. Luînd cuvîntul, con
ducătorul delegației Guver
nului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, Nguyen Van 
Hieu, a arătat că adminis
trația saigoneză continuă 
să încalce Acordul de la 
Paris.

MOSCOVA 4 (Agerpres). 
— La uzina de mașini agrico
le din Dnepropetrovsk, în U- 
craina, a început fabricarea 
în serie a unei combine, ca
re realizează mecanizarea de
plină a recoltării sfeclei de 
zahăr, asigurînd efectuarea 
tuturor operațiunilor, de la 
curățirea de pămînt la încăr
carea în remorci sau autoca
mioane. Combina reprezintă 
unul din cele o sută de tipuri 
de mașini prevăzute a fi asi
milate, în acest an, de între
prinderile industriei sovietice 
constructoare de mașini agri
cole.

Pentru actualul cincinal 
(1971 — 1975), se are în vede
re realizarea unui sistem de 
mașini capabile să mecanize- 
ze în întregime operațiunile

BUDAPESTA 
— Agricultura 
cunoaște an de 
tare tot mai mare, ca 
a investițiilor alocate 
și aplicării unei agrotehnici 
înaintate. In ultimul deceniu, 
agricultura Ungariei a primit 
din partea statului investiții 
de 80 miliarde forinți. In a- 
cest an, investițiile vor fi 
mult mai mari. Numai în pri
ma jumătate a anului s-au in
vestit pentru dezvoltarea a- 
griculturii fonduri în valoare 
de aproape 7 miliarde forinți.

In prezent, 30 la sută din 
suprafața arabilă a țării se 
cultivă cu grîu și- 35 la sută 
cu porumb, producția la 
ceste două culturi fiind 
continuă creștere.

Anul trecut, în ceea ce 
vește producția de grîu 
cap de locuitor, Ungaria a o- 
cupat locul al doilea în Eu
ropa și patru în lume, iar la 
porumb s-a situat pe primul 
loc în Europa și pe al doilea 
în lume. Producția de cerea
le a Ungariei 
cut de peste 
ne.

Activitatea 
ultimii ani, 
unguri din institutele de cer
cetări s-a concretizat în ob
ținerea a 25 de soiuri de hi
brizi. In fiecare an se obține 
o producție de aproximativ 
50 000 tone de hibrizi, din ca
re o treime este exportată.

$ Studenții de 
versitatea din Seul 
nizat joi, pentru a 
ră in decurs de numai trei 
zile, o demonstrație împo
triva regimului lui Pak Ci- 
jan Hi, cerînd restabilirea 
libertăților fundamentale, 
transmite agenția Associa
ted Press.

O Președintele Republicii 
Populare Congo, Marien 
N’Gouabi, va efectua o vi
zită oficială în Egipt, la 
sfîrșitul lunii octombrie — 
anunță agenția marocană 
de presă M.A.P.

laborioasă
a specialiștilor

O La Fraga a fost sem
nat la 3 octombrie acordul 
comercial pe termen lung 
între Cehoslovacia și Tuni
sia, anunță agenția C.T.K. 
In cursul convorbirilor ca
re au precedat semnarea 
documentului, părțile au 
discutat, de asemenea, și 
posibilitățile dezvoltării co
operării economice bilate
rale.

© Președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, a primit 
o delegație parlamentară 
iugoslavă și a avut o con
vorbire cu membrii delega
ției, informează agenția 
Taniug.

Conferința de presă a președintelui Nixon

în Chile se amplifică atmosfera de teroare

WASHINGTON 4 (Ager
pres). — In cadrul unei con
ferințe de presă organizată 
la Casa Albă, președintele Ri
chard Nixon, referindu-se la 
vizita secretarului de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger la 
Pekin a afirmat că ea repre
zintă „o parte a dialogului, 
continuu dintre S.U.A. și R.P.’ 
Chineză, al cărui început a 
fost făcut prin călătoria sa la 
Pekin de anul trecut". El a 
precizat că în cadrul convor
birilor pe care secretarul de 
stat american le va avea la 
Pekin vor fi examinate pro-

blemele comerțului, schimbu
rile culturale și alte chestiuni.

Șeful executivului american 
s-a referit, de asemenea, la 
complexul relațiilor dintre 
S.U.A. și țările Europei c ?ci- 
dentale, precum și Ia raportu
rile cu Japonia. In legătură cu 
proiectata sa călătorie in li
nele țări din Europa occiden
tală. președintele Nixon a 
arătat că aceasta va avea loc 
în lunile apropiate. Este difi
cil să se alcătuiască o decla
rație privind relațiile S.U.A. 
cu Piața comună europeană

care să fie acceptabile și pen
tru Japonia, a declarat Nixon. 
In legătură cu aceasta, ne 
gîndim la elaborarea unui nu
măr de trei declarații : una 
privind relațiile în cadrul ali
anței atlantice, o a doua refe
ritoare la raporturile cu Piața 
comună și o-a treia mai largă 
la care ar putea să se ralieze 
și Japonia. Răspunzînd la o 
serie de întrebări ale ziariști
lor el a recunoscut că în ța- 
ră’se menține „un nivel inac
ceptabil" al inflației și se ma
nifestă un șomaj ridicat.

SANTIAGO DE CHILE 4 
’(Agerpres). — Secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
din Chile, Luis Corvalan, se 
află în faza „desfășurării in
terogatoriului" la Academia 
de război „Bernardo O’ Hig
gins" de către un tribunal 
militar — a declarat purtăto- 

. rul de cuvînt al juntei. El a 
afirmat că sentința care va fi 
rostită în cursul unei „jude
cări rapide", împotriva lui 
Luis Corvalan acuzat de „înal
tă trădare" și „subversiune”, 
fiind pasibil de condamnare 
la pedeapsa cu moartea prin 
împușcare, este lipsită de 

. dreptul de apel. Potrivit Co
dului justiției militare chili- 
ene, Curtea marțială trebuie 
să aprecieze probele și să pro
nunțe sentința într-o perioadă 
de 48 de ore de la începutul 
procesului, care se desfășoară 
cu ușile închise.

„Aducerea lui Luis Corvalan 
în fața unei curți marțiale din 
Santiago, unde riscă pedeap
sa cu moartea prin împuș
care, a inaugurat in Chile „pe-

rioada judecărilor", la trei 
săptămîni după lovitura de 
stat militară — consideră a- 
genția France Presse, referin
du-se la valul de arestări și 
de chemări în fața instanțe
lor excepțional-instituite de 
regimul .militar al puciștilor. 
Este vorba, de fapt, de primul 
proces intentat de juntă sub 
acuzația de „înaltă trădare" 
unei personalități de frunte a 
Unității Populare, iar autori
tățile militare au anunțat deja 
că miniștri și tovarăși ai pre
ședintelui Salvador Allende, 
vor compare, sub aceeași a- 
cuzație, în fața tribunalelor 
militare, arată în continuare 
aceeași agenție.

Adevărate „procese" în ma
să sînt așteptate să 
în curînd în această 
formează agenția
Curțile marțiale au 
țat deja sentințele în 
zele privind 30 de 
care au fost condamnate 
moarte sau la închisoare 
pînă la 15 ani. 360 de susțină
tori ai Unității Populare, care

înceapă 
țară, in- 
Taniug. 
pronun- 

cau- 
persoane, 

la 
de

se aflau arestați pe Stadionul 
Național din Santiago, trans
format în loc de detenție, au 
fost transferați în închisori, 
urmînd să fie judecați. Alte 
250 de persoane, aflate, de 
asemenea, în închisori, așteap
tă să fie aduse în fața instan
țelor excepționale de către a- 
celeași tribunale militare. Po
trivit agenției Taniug, în total 
aproape 1 000 de persoane ur
mează să fie judecate.

Teroarea pare să fie singura 
modalitate coerentă de expri
mare a juntei militare, apre
ciază agenția Prensa Latina. 
Peste 2 000 de persoane refu
giate la sediile ambasadelor 
străine, au cerut permisiunea 
să părăsească Chile, iar cir
ca 1 000 au părăsit deja teri
toriul chilian.

Unitățile militare, împreună 
cu forțele de poliție, desfășoa
ră în continuare, vaste opera
țiuni de percheziție și repri
mare a focarelor de rezisten
ță, procedînd la arestări ma
sive sau la împușcarea adepți-

Ion. Unității Populare. Cartie
rele „Providencia" și „Ninao" 
din capitală au fost perchezi
ționate în amănunțime de 
către carabinieri, in vreme ce 
unități specializate au partici
pat în Anzi, sprijinite de avi
ație. la „acțiuni de cercetare", 
în căutarea grupurilor ce s-au 
constituit în rezistență. In 
cursul diferitelor raiduri ale 
poliției, la Concepcion au fost 
arestate alte 600 de persoane, 
alte cîteva zeci la Nuble, ca 
și la Lebu.

Pe de altă parte, Comanda
mentul militar din Temuco a 
anunțat executarea de către 
santinelele închisorii locale a 
două persoane sub acuzația de 
„încercare de evadare".

Guvernul militar a desem
nat noi rectori ai universități
lor chiliene, toți provenind din 
rîndul generalilor, amiralilor 
și coloneilor, însărcinați cu 
„reorganizarea procesului de 
invățămînt superior din Chi
le" — a anunțat ministrul e- 
ducației din guvernul insta
lat de militari.

© Gamal El Oteifi, vice
președinte al Adunării Po
porului din Republica A- 
rabă Egipt, a fost ales pre
ședinte al Adunării Consti
tuante însărcinate cu ela
borarea constituției statului 
unificat egipteano-libian — 
informează agenția France 
Presse.

© Ministrul afacerilor 
externe al Islandei, Einar 
Agustsson, își continuă vi
zita oficială, de două zile, 
în Statele Unite, în cadrul 
căreia șeful diplomației is
landeze examinează. între 
altele, cu oficialitățile de la 
Washington problema ba
zei militare americane din 
cadrul NATO de la Kefla- 
vik, în care sint dislocați 
3 700 de militari ai S.U.A.

Dă-șin, vicepre- 
C.C. al P.C. Chi- 
Direcției genera- 
a Armatei Popu-

® Li 
ședințe al 
nez, șeful 
le politice 
lare Chineze de Eliberare, a 
primit, la 4 octombrie, gru
pul de generali și ofițeri 
români, condus de general- 
locotenent Gheorghe Logo- 
fătu, locțiitor al șefului 
Marelui Stat Major, care 
își petrece concediul de o- 
dihnă în R.P. Chineză.

ATENA

aprobat pro- 
noului guvern
4 — Coresponden-

A fost 
gramul

ATENA
tul Agerpres, I. Badea, trans
mite : In cadrul unei întîlniri 
de lucru, desfășurate miercuri 
între președintele Papado
poulos ■ și Spyros Markezinis, 
desemnat cu formarea noului 
guvern a fost discutat și apro
bat, în principiu, programul 
guvernamental, care va fi fă
cut public luni, 8 octombrie, 
imediat după depunerea jură- 
mîntului noului cabinet. 3 
fost completată, de asemenea, 
iista viitorului cabinet, care 
va fi aprobată și probabil co
municată sîmbătă.

încheierea Conferinței
4

miniștrilor comerțului
din tarile africane

FILME
VINERI, 5 OCTOMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Fluturii sînt liberi ; 
Republica : Lupul mărilor ; 
PETRILA: Adio Petersburg: 
LONEA — Minerul: Războ
iul lui Murphy ; ANINOA- 
SA : Aventurile lui Babușcă: 
VULCAN: Cînd legendele
mor ; LUPENI — Cultural: 
Simon Templar intervine ; 
Muncitoresc: Alfred cel Ma
re ; URICANI: Piciul va a- 
vea un frățior.

RADIO
5,00 Buletin de știri ; 5,20 

Dragi mi-s cîntecul și jocul ; 
6,00 — 8,08 Radioprogramul 
dimineții : 8,08 Matineu mu
zical : 8.30 La microfon me
lodia preferată ; 9,00 Buletin

Ample acțiuni Ain

DAR ES SALAAM 4 (Ager
pres). — In capitala Tanzani
ei s-a încheiat conferința mi
niștrilor comerțului din țările 
africane, consacrată pregătirii 
apropiatelor negocieri de la 
Bruxelles asupra raporturilor 
dintre statele respective și Pi
ața comună lărgită. După trei 
zile de dezbateri, participan- 
ții au convenit — potrivit a- 
genției Reuter — ca Secreta
riatul administrativ pentru

e-negocieri să fie plasat sub 
gida Organizației Unității A- 
fricane, să aibă sediul în capi
tala Belgiei și să fie sub con
trolul funcțional al organis
mului însărcinat cu convorbi
rile propriu-zise. S-a stabilit, 
de asemenea, ca negocierile 
să fie conduse, în numele țări
lor africane, de un Consiliu 
ministerial, iar. la un nivel 
inferior, de ambasadorii țări
lor africane la Bruxelles,

BUENOS AIRES 4 (Ager
pres). — „Frontul patriotic 
pentru eliberarea Chile", orga
nizație creată în Argentina 
după preluarea puterii de că
tre militari la Santiago de 
Chile, a dat publicității o de
clarație de protest față de „a- 
trocitățile, execuțiile și tortu
rile puse la cale de junta 
litară împotriva forțelor 
mocratice și patriotice 
Chile. Declarația relevă 
frontul „va continua lupta, 
prin toate mijloacele pe care 
organizațiile politice și patri
otice chiliene le consideră a- 
decvate, pentru apărarea cu
ceririlor clasei muncitoare și 
ale poporului chilian obținute 
în perioada conducerii țării 
de către guvernul Unității

Populare ales în mod constitu
țional".

„Frontul patriotic pentru e- 
liberarea Chile" a cerut pune
rea în libertate a tuturor de- 
ținuților politici din Chile.

★

mi- 
de- 
din
că

BOGOTA 4 (Agerpres). — 
Comitetul Executiv al Comite
tului Central al Partidului Co
munist din Columbia a dat 
publicității un mesaj în care 
cere anularea procesului in
tentat secretarului general al 
Partidului Comunist din Chi
le, Luis Corvalan, și a altor 
deținuți politici și pentru apă
rarea vieții acestora.

Liderii militari — se spune 
în mesaj — au săvîrșit un act 
fără precedent, deferind tri
bunalului militar pe Luis Cor
valan, patriot chilian, condu-

cător recunoscut al clasei 
muncitoare și al oamenilor 
muncii chilieni.

★
ROMA 4 (Agerpres). — Lu

înd cuvîntul în Camera Depu- 
taților a Parlamentului itali
an, Flaminio Piccoli, președin
tele grupului parlamentar al 
Partidului democrat-creștin, a 
denunțat persecuțiile care au 
loc în Chile, puse la cale de 
junta militară, manifestîn- 
du-și îngrijorarea în legătură 
cu pericolul care planează a- 
supra vieții lu: Luis Corvalan, 
secretar general al Partidului 
Comunist din Chile.

Numeroși oameni de știință 
italieni au adresat președin
telui Consiliului de Miniștri, 
Mariano Rumor, precum și 
secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, telegrame, 
cerîndu-le să se pronunțe în 
apărarea drepturilor constitu
ționale și cetățenești în Chile.

e 20,05
20,30

de știri'; 9,30 Memoria pă- 
mîntului românesc ; 10,00
Buletin de știri ; 10,05 Pe
plaiuri moldovene cu cîntec 
și jbc ; 10,30 Melodii de Ion 
Vasilescu și Gherase Den- 
drino 11,00 Buletin de știri;
11.15 Litera și spiritul legii ;
11,30 Corul Ansamblului 
„Doina" al Armatei ; 12,00
Discul zilei ; 12,30 întîlnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat ; 13,00 Radio
jurnal ; 13.27 Concert de
prînz; 14,00 Compozitorul
săptămînii ; 14,40 Muzică de 
promenadă ; 15.00 Buletin
de știri ; 15,05 Radioancheta 
economică ; 15,20 Piese de 
estradă; 16,00 Radiojurnal ;
16.15 Melodii populare ; 16,35 
Corul Liceului Pedagogic 
din Suceava ; 17,00 Pentru 
patrie ; 17,30 Concert de mu-

zică populară ; 18,00 Orele 
serii ; 20,00 Zece melodii pre
ferate ; 21,00 Revista șlagă
relor ; 21,30 Bijuterii muzi- • 
cale ; 22,00 Radiojurnal ;
22,30 Concert de seară ; 24,00 
Buletin de știri ; 0,03—3,00
Estrada nocturnă.

10.30 Incursiune în lumea 
filmului. Magazin bi
lunar de cultură cine
matografică.

12,00 Telejurnal.
16,00-17.00 Teleșcoală.
17.30

22,15

Panoramic științific. 
Film artistic : îmi 
mintesc de mama. 
Producție a studiouri
lor cinematografice 
mericane. „
24 de ore.

VREMEA

a-

a-

9,00

9,30

10,00
10,05

10,15

★

T V
Curs de limbă france
ză. Lecția 62-a.
Curs de limbă rusă. 
Lecția 61-a.
Telex.
înflorești pămînt al 
bucuriei — Corul An
samblului „Rapsodia 
Română".
Teleobiectiv.

Curs de limbă engleză. 
Lecția 60.
Telex.
Tragerea Loto.
La volan.
Stadion.

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : 
grade ; Paring

Petroșani
12 grade.

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

în
de

18
18,00
18.05
18,15
18,30
18,50 Revista economică T.V.
19,20

19,30

20,00

1001 de seri: Premiul 
lui Donald (V).
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor.
Cîntecul săptămînii: — 
„București, orașul 
meu".

Minimele : 
grade : Paring

Petroșani 
4 grade.

8

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme în 
răcire ușoară. Vor cădea ploi 
locale. Dimineața se va sem
nala ceață. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat din 
sectorul nordic.

PARIS 4 (Agerpres). — Mai 
multe personalități ale vieții 
literare și artistice, cunoscute 
în întreaga lume, au adresat 
o telegramă secretarului ge
neral al O.N.U., Kurt Wald
heim, cerîndu-i să intervină 
pe lîngă junta militară din 
Chile pentru a împiedica a- 
sasinarea lui Luis Corvalan. 
precum și a altor conducători 
și militanți democrați întem
nițați — relatează agenția 
France Presse. Telegrama 
fost semnată 
Yves Montand și Simone .Sig
noret, Regis Debray, 
Marker, Francois Perrier. Cos
ta Gavras și James Baldwin. .

a
între alții de

Chris

★

ALGER 4 (Agerpres). — Mi
nistrul algerian de externe, 
Abdelaziz Bouteflika, a adre
sat secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, un 
mesaj solicitîndu-1 să intervi
nă în apărarea secretarului

general al Partidului Comu
nist din Chile, Luis Corvalan.

★
LONDRA 4 (Agerpres). — 

Secretarul general al Partidu
lui Comunist din Marea Bri
tanie, John Gollan, a adresat 
o telegramă ministrului aface
rilor externe, Alec Douglas 
Home, cerîndu-i să intervină 
urgent, în numele guvernului 
britanic, pe lîngă junta milita
ră din Chile pentru a salva 
viața lui Luis Corvalan. Din 
întreaga Anglie sosesc la Lon
dra numeroase telegrame pe 
adresa primului ministru, Ed
ward Heath, sau a ministrului 
de externe, prin care aceștia 
sînt solicitați de opinia publi
că britanică să acționeze pen
tru salvarea vieții secretaru
lui general al P.C. din Chile.

★
In numeroase țări au loc ac

țiuni și manifestații în apăra
rea vieții secretarului general 
al P.C. din Chile, Luis Corva
lan, și a altor patrioți chilieni 
asupra cărora planează peri
colul de a fi executați după 
sumare înscenări judiciare.

La Baltimore (S.U.A.) a a- 
vut loc un mare miting orga
nizat de „Uniunea tinerilor 
muncitori pentru eliberare" în 
apărarea secretarului general 
al P.C. din Chile. Vorbitorii 
au cerut sistarea instrucției 
judiciare și eliberarea lui Luis 
Corvalan.

In capitala Suediei, Comite
tul Național pentru apărarea 
păcii a dat publicității o de
clarație în care se cere pune
rea în libertate a lui Luis Cor
valan. Demonstrații și mitin
guri în apărarea vieții lui Luis 
Corvalan, pentru eliberarea 
sa și a altor patrioți chilieni 
au avut loc în orașele vest- 
germane Frankfurt pe Main și 
Wiessbaden.

Participanții la acțiunile de 
protest împotriva represaliilor 
din Chile care au avut loc la 
Bruxelles și în Capitala Gu- 
yanei au cerut încetarea re
presiunilor. execuțiilor și te
rorii din Chile.

• La Moscova s-au în
chis lucrările celei de-a 
treia sesiuni a Comisiei so- 
vieto-americane pentru pro
blemele comerțului, in co
municatul dat publicității 
se arată că au fost discuta
te probleme ale unei creș
teri substanțiale a comer
țului bilateral, precum și 
unele proiecte comune, in
clusiv cele legate ,de livra
rea de gaze din Siberia în 
S.U.A. și de dezvoltare a 
unor întreprinderi în 
U.R.S.S. cu mari consumuri 
de energie.

® La Bonn au început 
joi, convorbirile oficiale în
tre primul ministru al Ja
poniei, Kakuei Tanaka, și 
cancelarul vest-german, 
Willy Brandt.

Potrivit surselor din 
Bonn, au fost abordate, cu 
prioritate, probleme pri
vind relațiile comerciale și 
financiare bilaterale.

9 Regina Elisabeta a II-a 
a Angliei a acceptat invita
ția de a efectua o vizită o- 
ficială în Japonia, în pri
măvara anului 1975, se ara
tă în comunicatul comun 
dat publicității la Londra, 
la încheierea vizitei oficia
le în Marea Britanie a pri
mului ministru japonez, 
Kakuei Tanaka.

• Primul ministru al I- 
ranului, Amir Abbas Hove- 
yda, va face o vizită de stat 
în Ungaria, între 9 și 12 
octombrie, la invitația pre
ședintelui Consiliului 
Miniștri al 
Jeno Fock,
genția iraniană PARS.

de
R.P. Ungare, 

informează a-

• Șeful statului bolivian, 
Hugo Banzer, va sosi, la 16 
octombrie, la Washington, 
pentru convorbiri cu pre
ședintele Richard Nixon — 
anunță Casa Albă.
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