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ENERGIA ELECTRICĂ, COMBUSTIBILUL
avuții naționale, pirghii ale progresului

SA LE FOLOSIM RAȚIONAL!

Un larg ecou a stîrnit în colectivele de muncă din Valea 
Jiului, recenta Hotărîre a Comitetului Executiv al C. C. al 
P.C.R. în legătură cu dezvoltarea energeticii și măsurile de 
economisire a combustibililor și a energiei electrice, care i- 
lustrează cu multă putere de convingere, preocupările per
manente ale conducerii de partid pentru realizarea integra
lă a programului de dezvoltare economică a țării, pentru 
sporirea potențialului energetic național și valorificarea 
rațională a resurselor naturale, Hotărîrea constituie o no
uă chemare, căreia colectivele de muncă nu au întîrziat 
să-i răspundă. Aflați pe teren, reporterii ziarului au con

De la S.U.T. Iscroni a pornit o Inițiativă /

O ZI PE LUNĂ
CU BENZINA

ECONOMISITĂ
Analizînd posibilitățile re

ale de care dispune, colecti
vul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni al secției de uti
laj și transport- Iscroni, a- 
parținînd de T.C.M.M. a a- 
doptat, începînd cu luna no
iembrie hotărîrea de a e- 
conomisi în fiecare lună o 
cantitate de benzină echiva
lentă cu consumul unității 
pe o zi întreagă, respectiv 
de 2 500 litri.

— Lună de lună de la în
ceputul anului — ne relata 
inginerul Gheorghe Niță, șe
ful S.U.T. Iscroni, referin- 
du-Se la premisele care cre
ează colectivului convinge
rea că își va putea îndeplini 
angajamentul asumat — sec
ția noastră a obținut econo
mii de carburanți și lubrifi- 
anți. Benzina economisită 
pină în, luna noiembrie se 
ridică la peste 20 000 litri. A- 
ceasta este prima condiție 
care certifică încrederea 
noastră în succesul inițiati
vei pe care o susținem. De 
remarcat că fiecare dintre

șoferi a consumat mai puți
nă benzină decît consumul 
limită stabilit pentru mașina 
pe care o conduce, corespun
zător prestațiilor efective lu
nar, respectiv tone kilome
trice realizate.

— Aceasta este, fără îndo
ială, o dovadă a participării 
întregului colectiv Ia iniția
tivă. Concret, presupunem 
că există suficiente mijloa
ce pe care le aplicați prin 
care se favorizează obține
rea economiilor de carbu
ranți. Vă rugăm să ni Ie con
firmați.

— Pe scurt, este vorba de 
respectarea neabătută, de 
către fiecare dintre cei în 
măsură să determine redu
cerea consumului a unor re
guli elementare de gospodă
rire chibzuită a benzinei. Să 
ne referim pe rînd la cîteva

Convorbire realizată de

H. ANTON
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Convorbiri între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Aristides Pereira
Joi dimineața au continuat 

convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, și tovarășul 
Aristides Pereira, secretar ge
neral al Partidului African al 
Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului 
Verde, care împreună cu o 
delegație a P.A.I.G.C. face o 
vizită de prietenie în țara 
noastră la invitația C.C. al 
P.C.R.

Din delegația P.A.I.G.C. fac 
parte tovarășii : Jose de Fi
gueiredo Araujo, membru al 
Comitetului Executiv al 
P.A.I.G.C., ministru de stat 
însărcinat cu problemele Se
cretariatului .General al Gu
vernului, și dr. Fidelis Alma- 
da, membru al Consiliului Su

perior al P.A.I.G.C., ministru 
al justiției și al populației.

La convorbiri au participat 
tovarășii Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., general-lo- 
cotenent Ion Coman. membru 
al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R. și Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

In cadrul convorbirilor, a 
continuat schimbul de infor
mații între cele două delega
ții, s-au identificat noi posibi
lități de dezvoltare și adînci-

re a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde și s-a efectuat 
un amplu schimb de păreri 
cu privire la lupta de elibe
rare a popoarelor din Afriea 
și la unele aspecte ale situației 
internaționale.

Cu acest prilej a fost subli
niată necesitatea promovării 
în viața internațională a unor 
relații noi bazate pe egalitate 
și respect reciproc, pe renun
țarea la forță, pe eliminarea 
forței și dictatului din rela
țiile internaționale.

In legătură cu înțelegerile 
la care s-a ajuns, cele două

(Continuare în pag. a 4-a)

semnat, în ultimele zile primele inițiative izvorîte din spiritul 
de economie ce-i caracterizează pe bunii gospodari ai unităților 
noastre economice, primele preocupări dintr-o vastă acțiu
ne ce-și propune realizarea unui act educativ cu adînci re
zonanțe patriotice, dezvoltarea spiritului de economisire, 
combaterea risipei de orice natură.

Desigur, aceste prime inițiative vor fi urmate de altele, 
care vor fi de asemenea popularizate în coloanele ziarului. 
In acest sens, coloanele ziarului sînt deschise opiniilor oa
menilor muncii de ia care așteptăm propuneri, sugestii, 
sesizări.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a primit scrisorile de acreditare a noului ambasador 
al Republicii Populare Polone 

in Republica Socialistă România
In ziua de 15 noiembrie a.c., 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de- 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit pe Wla- 
dyslaw Wojtasik care și-a 
prezentat scrisorile prin care 
este acreditat în calitate de 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Populare Polone în țara noas
tră.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ambasa

dorul Wladyslaw Wojtasilc au 
rostit cuvîntări.

După prezentarea scrisori
lor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut o convorbi
re cordială, tovărășească cu 
ambasadorul polonez, Wladys
law Wojtasik.

La ceremonia prezentării

scrisorilor de acreditare și la 
convorbire, au participat Con
stantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat și Vasile 
Gliga, adjunct al Ministrului 
Afacerilor Externe. Au fost 
de asemenea, prezenți membri 
ai ambasadei R. P. Polone la 
București.

Primiri la tovarășul Nicolae Ceaușescu
(Pagina a IV-a)
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Măsuri transpuse deja

în practică
A doua zi după publicarea 

Hotărîrii Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. în legătu
ră cu dezvoltarea ■ energeticii 
și măsurile de economisire a 
combustibililor și energiei e- 
lectrice, am adresat tovarășu
lui Vasile Negrescu, șeful Sec
ției de transporturi și repara
ții auto din cadrul C.C.P. — 
B.A.T.P.S., întrebarea :

— Cum acționați practic 
pentru aplicarea măsurilor re
feritoare la transporturi ?
■ — Am cunoscut o parte din 
prevederile recentei hotărîri 
încă de la începutul lunii no
iembrie, cînd-a apărut H.C'.M. 
nr. 1453/31 octombrie 1973, 
privind raționalizarea consu
mului de benzină la autoturis- 
rfie și folosirea eficientă a mij
loacelor de transport auto în

scopul reducerii consumului 
de carburanți. .

Conducerea autobazei
S.T.R.A. a stabilit imediat un 
plan de măsuri pe care l-a 
prezentat, odată cu hotărîrea 
amintită, tuturor salariaților. 
In cadrul dezbaterilor ce au 
avut loc s-a subliniat necesi
tatea și importanța realizării 
de economii la carburanți. 
Mulți conducători auto printre 
care se numără Marin Badea, 
loan Cătună , Emil Oprea și 
Florea Albăstroiu au sprijinit 
hotărîrea și s-au declarat în- 
trutotul de acord cu 
preconizate.

Intre aceste măsuri 
respectarea cotei de
prevăzută de lege pentru auto
turismele din dotarea C.C.P., 
oprirea din circulație a auto
turismelor care și-au consu
mat cota de benzină prevăzu
tă, verificarea autovehiculelor 
la care s-au constatat supra- 
consumuri acționînd pentru 
remedierea și reglarea carbu-

măsurile

amintim 
benzină
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Cornel HOGMAN

Consumuri de
energie 

electrică reduse
în acest an, datorită iniți

ativei conducerii Uzinei e- 
lectrice Paroșeni și grijii 
deosebite a tuturor colecti
velor privind reducerea 
consumului de energie elec
trică, în special la ilumina
tul folosit în centrală, a- 
ceastă acțiune se va mate
rializa printr-o economie 
valorică de aproximativ 
22 000 lei.

Cifra se referă doar la ul
timele 8 luni, perioadă cînd 
a fost posibilă aplicarea i- 
nițiativei, 
minilor 
la cota
pînă în tavan inclusiv, 
cum și obținerea de econo
mii la multe alte locuri din 
centrală, a dus la scurtarea 
duratei de funcționare 
iluminatului cu 2 
la o economie de 
în 24 ore. Deci în 
economisit 13 800 
nar, respectiv, 110 400 kWh 
în opt luni.

Stingerea 
la cazane, 

24 în

lu
de 

suls, 
pre-

a 
ore. adică 
180 kWh 
total s-au 
kWh lu-

Productivitate „de virf“
Ziua de 14 noiembrie a prilejuit brigă

zii conduse de Traian Pop din cadrul sec
torului II al minei Uricani, obținerea u- 
nor rezultate deosebit de bune în muncă. 
Lucrînd în abatajul cameră nr. 3 stratul 
17-18, cei opt mineri plasați la frontul de 
lucru au încărcat 156 vagonete de cărbu
ne, pentru fiecare post prestat revenind 
circa 19 tone de cărbune. Traian Pop, Ni
colae Roșcariu, Ioan Cozma, Traian Axin- 
te, Constantin Curcanu, Constantin Brus- 
tureanu, Constantin Grosu și loan Podea 
au înregistrat cu acest prilej o realizare 
„de vîrf" care confirmă rezultatele con
stant bune pe care le obține acest harnic 
colectiv de mineri, printr-o organizare bu
nă a lucrului la front.

Eftimie MARDARE 
tehnician E.M. Uricani

Record la Aninoasa

la

Colectivul minei Aninoasa a înregistrat, 
miercuri, o producție record. Pe scurt, au 
fost culbutate 665 vagonete peste sarcina 
de plan, echivalente cu un plus de pro
ducție de 467 tone de cărbune, succes
care au contribuit de această dată și bri
găzile din abatajele cameră conduse de 
Iuliu Damian. Octavian Dumitru, Eugen 
Bodnar, de la sectorul I, și Constantin Ia- 
cob, de la sectorul IV — Priboi. De men
ționat că aceste brigăzi se aflau mereu la 
linia de plutire, sau înregistrau restanțe. 
De acum se numără și ele printre forma
țiile de lucru fruntașe ale exploatării.

In același ritm susținut continuă munca 
și în abatajele frontale, cu mare capacita
te de, producție, ca și la lucrările de pre
gătire a noilor fronturi de lucru. De ase
menea. sectoarele de transport și electro
mecanic se preocupă continuu de buna 
deservire a brigăzilor productive.

FATĂ ÎN
Pe șantierul Petriia, 20 de apartamente

sînt în restantă
Așa se întîmpiă cînd din cauza copacilor
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Nicolae TUDORA, 
electrician, E.M. Paroșeni

se vede pădurea ■ ■■

Importante reduceri la consumul
de combustibil convențional

30 m
ȚESĂTURI

E XT RATINE

CU FORȚE SPORITECU FORȚE SPORITE

Pe rampa depozitu
lui C.L.F. din Lupeni 
au sosit zilele trecute 
4 vagoane cu varză al
bă, roșii și cartofi, 
pentru descărcare. Au
tocamioanele sosite 
așteptau să fie încăr
cate. De fapt nu au aș
teptat prea mult căci 
în depozit au sosit 30 
de salariați ai P.T.T.R. 

două ore de 
au

va-

care, în 
muncă voluntară, 
descărcat cele 4 
goane de legume în ca
mioane.
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MAȘINI 
DE SPĂLAT 
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Pentru colectivul remizei de 
locomotive Petroșani realiza
rea a cît mai importante econo
mii de combustibil a consti
tuit, încă de la începutul anu
lui. o preocupare deosebită. 
Astfel în cele 10 luni care au 
trecut din acest an, s-au eco
nomisit 2 539 tone combustibil 
convențional, care. înseamnă 
Valoric aproape 600 000 lei.

Din multiplele căi de rea
lizare a acestei importante e- 
conomii. corespunzătoare re- 
morcării unui număr de 1 080 
trenuri pe distanța Petroșani 
— Simeria și retur, amintim, 
în primul rînd, sporirea tona
jului la trenurile de marfă

peste sarcina planificată și 
creșterea parcursului mediu 
al locomotivelor cu abur. De 
exemplu, în luna octombrie 
a.c., parcursul mediu zilnic, 
datorită unei mai bune folo
siri a- locomotivelor din tur- 
nus, a fost realizat la trenuri
le de persoane în proporție de 
101,25 la sută, iar la cele de 
marfă în proporție de 116,48 
la sută. Calitatea reparațiilor 
executate de colectivul atelie
rului, grija mecanicilor și fo- 
chiștilor față de exploatarea 
la parametri optimi a locomo
tivelor, eliminarea pierderilor 
la alimentare și la instalați
ile acestora, buna lor întreți
nere tehnică și termotehnică

etc. au pontribuit la folosirea 
economicoasă a locomotivelor 
cu abur și realizarea 
economii importante 
bune.

Din numărul mare 
nici și fochiști care, 
tribuit efectiv prin munca și 
priceperea lor lă economisirea 
combustibilului amintim pe 
mecanicii loan Oprea I, Ște
fan Hora, Pavel Preda, Iosif 
Ștefan, Pavel Revitea, Gheor- 
ghe Gavrilă, loan Lazăr, loan 
Izvoran și fochiștii Constantin 
Bladovin, Băiuț Vintilă, Eme- 
ric Boroș, loan Nistorescu și 
Aurel Marițiu.

unei 
de căr-

de meca- 
au con-

Iosif DAVID

In aceeași zi, 200 .de 
elevi ai Grupului șco
lar profesional și 
de la Școala generală 
nr. 2, au venit în aju
torul echipelor de sor
tare a cartofilor și le- 
gunselor sosite în de
pozitul C.L.F. nr. 2 Lu- 
peni.

REPETIȚII INTENSE

Apropierea festivi
tăților prilejuite de a- 
niversarea unui sfert 
de secol de existență 
a Institutului de mine 
prilejuiește artiștilor 
amatori recrutați din 
rîndul studenților o 
vie activitate în scopul 
finisării spectacolelor 
omagiale. Zi de zi, pî-

nă seara tîrziu, ei re
petă cuprinși de febra 
apropierii acestei a- 
devărate premiere.

STOP, SERVIRII 
PREFERENȚIALE !

O serie de magazine 
alimentare, specializa
te pe desfacerea pro
duselor lactate, conti
nuă — după cum ne 
informează delegatul 
I.C.L.S. Alimentara pe 
lingă F.P.L. Livezeni, 
Ion Dijmărescu — să 
rămină în postura de... 
copii vitregiți. Cu 
mult sub comenzile 
lansate au fost aprovi
zionate, pe luna 
tombrie, unitățile 
limentare nr. 33

oc- 
a-

Lo-

nea, nr. 43, 47, 53 și 60 
Vulcan, nr. 65 Lupeni 
ș.a. Distribuitorii fa
bricii și-au însușit, se 
pare, la... amănunt 
„lecția" servirii prefe
rențiale. Pînă cînd ?

CONCERT- 
SPECTACOL

Organizația pionie
rilor în colaborare cu 
comitetul de părinți de 
la Liceul teoretic U- 
ricani organizează o 
trecere în revistă a 
formațiilor artistice 
pionierești ale școlii, 
în cadrul unui concert- 
spectacol care va avea 
loc mîine, sîmbătă, la 
Casa de cultură din 
localitate.

VIZITATI 
„GOSPODINA"

O asemenea invita
ție nu este o simplă 
reclamă comercială 
pentru gospodinele din 
cartierele noi ale Lu- 
peniului. Ea informea
ză că la magazinul nr. 
77 din oraș ființează o 
unitate „Gospodina" 
care oferă cumpărăto
rilor un sortiment bo
gat de preparate și se- 
mipreparate culinare. 
Deci... vizitați „Gospo
dina" de la magazinul 
nr. 77 din orașul Lu
peni.

pe verticală a blocului 
turn din strada Repu
blicii nr. 101, Petro
șani, au fost termina
te, recent de către lu
crătorii sectorului de 
construcții ai T.C.H.

In continuare se e- 
vacuează materialele 
și nivelarea terenului 
rezultate din demolări 
din jurul blocului. Ur
mează ca locatarii, a- 
sociația acestora, să ia 
inițiativa, să hotărască 
ce vor face pentru a- 
menajarea spațiului 
pus la dispoziția lor.

grup de tineri din or
ganizația U.T.C. a sec
torului nr. 10 — depo
zit din cadrul E.M. Lo- 
nea au participat la o 
acțiune de muncă pa
triotică în sprijinul 
producției. Inițiativa 
lor s-a materializat în 
încărcarea a 30 vago- 
neți cu bolțari care au 
fost dirijați spre lu
crările de investiții ce 
se efectuează în subte
ranele exploatării.

După datele pe care le de
țineam la redacție privind ter
menul de predare al blocului 

*P 1, tronsonul c, cu 20 apar
tamente din Petriia, ne-am 
deplasat în urmă cu cîteva zi
le la fața locului pentru a asis
ta la recepția acestuia. Dar, în 
locul unui așezămînt care, a- 
șa cum ne așteptam, trebuia să 
arate semeț, nou și primitor, 
gata să-și primească locatarii, 
am întîlnit un bloc netermi
nat. E adevărat, constructorii, 
zeloși, lucrau cu nădejde. Insă 
nici măcar la finisaje nu a- 
junseseră, dovadă că pînă la 
încheierea integrală a lucră
rilor mai era...

Am încercat în ziua respec
tivă să abordăm o discuție cu 
tovarășul loan Tecuță, șef de 
lot, pornind bineînțeles de la 
întrebarea : de ce blocul P1 
nu a fost predat conform gra
ficului de execuție la sfîrșitul 
lunii octombrie ? Tovarășul 
șef de lot era ocupat... ba, cu 
una, ba cu alta. De pildă : să 
dirijeze pe drumul de 
spre 
șina 
apoi, 
cum 
macaralei care se instala 
tronsonul a. al aceluiași bloc... 
Insistențele noastre l-au deter
minat, totuși, să ne acorde 
puțin timp, să ne comunice 
una din cauze : „O perioadă 
lucrările au stagnat pentru că 
tîmplăria de interior nu sosi
se, fiind ținute în loc alte o- 
perații și anume de tencuieli, 
mozaicuri, rumbetoane 
Dacă era să stăm pînă 
furnizorul ni le trimitea,

acces 
bloc, prin hîrtoape, ma- 
care sosise cu geamuri ; 
să urmărească în—detaliu 
„calcă" fiecare roată a 

la

EDILITARE

Lucrările de finisare Zilele trecute,

IN SPRIJINUL 
PRODUCȚIEI

etc. 
cînd 
am 

fi așteptat și acum. Pentru a
continua munca am adus țîm- 
plăria pregătită pentru un 
bloc similar din Lupeni unde 
stadiul de construcție atins e- 
ra întîrziat".

Conținutul justificării expri
mă mai multe decît ar fi do
rit tovarășul Tecuță. Adică, 
cum ? După ce a trecut un 
timp, după ce s-a stat o pe
rioadă, a fost găsită o soluție, 
dar în momentul oportun nu 
s-a acționat. Sigur că. pentru 
asta, nu numai tovarășul Te
cuță se face vinovat, ci și 
conducerea Grupului de șan
tiere din Petroșani. Dar par
tea dumnealui de vină 
.mai mare, ca responsabil 
rect al

Cum 
relatat 
ocupat 
detalii, 
fanții nemijlociți ai lucrărilor 
— muncitorii formațiilor de 
lucru.

Iată ce ne-a declarat șeful 
de echipă 
împreună 
pe care îi conduce, 
tencuieli la blocul cu pricina:

— Dacă se atacau cu cel pu-> 
țin 15 zile mai devreme ten- 
cuielile interioare, blocul pu
tea fi terminat. Dar nu s-a în- 
tîmplat așa. Pentru că și la 
blocul P 2 am avut de lucru, 
iar o echipă de zidari a lotu
lui condusă de Marin Ignat, a 
fost folosită, un timp, la Pe
troșani, neglijîndu-se lucrări
le de aici. Noi, echipa, ne-am 
făcut sarcina, chiar dacă și în 
timpul de cînd sîntem aici 
am avut: greutăți. S-a întîm- 
plat să ne lipsească mortar 
pentru tencuieli, timp de cinci 
ore într-o zi. Cu acest prilej 
zece oameni au stat. Altă da
tă, cum. acoperișul blocului nu 
era terminat, am întrerupt 
tencuielile la ultimul etaj. Si-

este 
di-

lucrării.
alte cauze nu ni 
de către interlocutor, 
și în continuare 
am apelat la execu-

s-au

cu...

Paul Cojocaru care, 
cu cei zece zidari 

execută

Ing. Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 3-a).7



._ _ _ _ —_ Steagul roșu VINERI, 16 NOIEMBRIE 19732

Din activitatea
organizațiilor de partid

muncii politice
Secția de propagandă a Co

mitetului județean de partid 
ți redacția ziarului „Drumul 
socialismului" au editat al tre
ilea număr al Carnetului agi
tatorului pe 1973.

Prezentat într-o formă gra
fică atractivă, carnetul agita
torului aduce și de data aceas
ta o serie de noutăți din do
meniile muncii politice. An
gajarea fermă pentru traduce
rea în viață a hotărîrilor Ple
narei C.C. al P.C.K. din 18-19 
iunie 1973 privind creșterea 
rolului femeii în întreaga via
ță economică, politică și socia
lă a țării; Finalizarea în bune 
condiții a planului și angaja
mentului din acest an ; Pre
gătirea corespunzătoare a 
producției viitoare ; Agitatorul 
— un sumum de calități de 
comunist — iată doar cîteva 
din articolele acestui număr.

Carnetul ' agitatorului cu
prinde și rubricile Răspun
suri Ia unele întrebări ale 
tatorilor; Obiective noi 
harta țării; Mic cod etic ; 
bilanțul multilateral, 
gat și semnificativ al

și organizațiile de partid din 
cadrul I.U.M.P., șantierele de 
construcții, I.P.S.P. Livezeni, 
șantierul T.C.M.M., I.M.P., ca
re acționează cu stăruință 
pentru primirea în rîndurile 
partidului a celor mai buni 
tineri muncitori și studenți 
care și-au însușit prevederile 
statutare și se dovedesc demni 
de înaltul titlu de membru de 
partid.

O grijă deosebită manifestă 
aceste organizații pentru 
repartizarea comuniștilor cu 
experiență în activitatea poli
tică și profesională pentru a 
se ocupa îndeaproape de noii 
membri de partid.

Printre cei primiți recent în 
rîndul membrilor de partid 
se numără Grigore Lițcan, mi- 
năr la E.M, Uricani, Gheorghe 
Mavriche, Ion Costea, de la 
E.M. Petrila, Ion Carașca 
E.M. Lonea, Constantin Onu, 
Viorel Pantilie de la E.M. A- 
ninoasa, Corneliu Pacioană, 
Petru Zamfir, loan Julea, Ig- 
națiu Gyorgy, Ion Mățan de 
la I.U.M.P.. Remus Lioarcă, 
Gheorghe Gheție. Avram Va
sile de la I.M.P.

în atenția adunării

pentru sporirea conti- 
productivității muncii, 
dezbaterile ce au avut 
rezultat preocupările

special cea condusă de Pavel 
Dediu, 
nuă a

Din 
loc a
multilaterale ale organizației 

■ de partid, a tuturor comuniș
tilor pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce le revin. 
Adunarea a cerut biroului or
ganizației de partid să acorde 
în viitor atenție sporită apro
vizionării tehnico-materiale a 
locurilor de muncă, repartiză
rii mai raționale pe schimburi 
a muncitorilor din regie care 
deservesc fronturile de lucru 
pentru a le asigura condiții 
optime de muncă depășirii 
sarcinilor de plan.

0 preocupare
majora

I

Caleidoscop

agi- 
pe 

Din 
bo

u
nd vizite de importanță is
torică, — probleme care în
tregesc cunoștințele ideologi- 
go-politice ale agitatorilor.

Pînă în prezent au fost di
fuzate peste 1 200 exemplare 
din carnetul agitatorului în 
cadrul organizațiilor de partid 
din întreprinderile și institu
țiile din Valea Jiului pentru 
a fi utilizate cu eficientă în 
ajutorul /îmbunătățirii conti
nue a muncii de partid și al 
pregătirii temeinice a agitato
rilor din cadrul’fiecărei orga
nizații de bază.

comuniștilor:
îmbunătățirea
aprovizionam
brigăzilor

Cei mai buni
A intrat în practica comite

telor de partid de la exploată
rile miniere să se ocupe de cu
noașterea temeinică a nivelu
lui de pregătire profesională 
a comportării în producție, fa
milie și societate a celor care 
solicită să fie primiți în partid. 
Aceeași preocupare o dovedesc

Analizînd rezultatele obți
nute de comuniștii sectorului 
I al E.M. Aninoasa, în cadrul 
adunării generale de partid, 
darea de seamă prezentată de 
maistrul minier principal Pa
vel Blaj, secretarul organiza
ției de bază, a scos în eviden
tă faptul că depășirea sarcini
lor de plan cu peste 3 000 to
ne de cărbune este rodul stră
daniilor depuse 
de la abatajele 
duse de Aurel 
Nicolae, Ion 
brigăzile de la

In lumina Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 18-19 iunie 1973 
privind dezvoltarea învăță- 
mîntului,- comitetele de partid 
și conducerile exploatării mi
niere și I.F.A. Lupeni se pre
ocupă tot mai mult de asigu
rarea unor condiții de viață 
și, educație tot mai bune pen
tru copiii cuprinși în creșe și 
grădinițe.

Căminele celor două unități 
stau mereu în atenția organe
lor de partid, fapt pentru care 
cei 100 de copii ai salariaților 
se bucură de o îngrijire deo
sebită. Condiții asemănătoare 
sînt create și pentru copiii de 
la creșă. Cadrele didactice de 
la învățămîntul preșcolar de
pun eforturi susținute pentru 
educarea copiilor de la aces
te unități. Amintim în acest 
sens pe directoarea Petronela 
Roncov care dovedește multă 

responsabilitate

NOTĂ

Cu și fără capac
La începutul lunii octom

brie șantierul de telecon- 
strucții a executat lucrări de 
întreținere da rețeaua tele
fonică interurbană. Au fost 
introduse noi cabluri subte
rane, s-au verificat cele 
vechi. Lucrările mai conti
nuă și acum în centrul ora
șului.

Despre importanța lor 
nu este cazul să mai scriem. 
Altceva dorim să amintim 
în rîndurile ce urmează. Și 
anume modul cum au înțeles 
salariații 
ții să-și 
timpul 
deschise
re de la rețeaua telefonică 
subterană pe traseul cartie
rul Aeroport — 
blicii. Capacele 
fost 
ră să mai fie 
locurile lor

Așa s-au petrecut lucruri
le și în fața Școlii generale 
nr. 1 Petroșani, unde — un 
astfel de cămin deschis 
reprezenta în 
un pericol de 
pentru elevi, 
mult ca într-una din

de brigăzile 
frontale con- 
Cristea, 
Podaru, 
pregătiri,

Ilie 
de 
în

Acțiuni patriotice ale uteciștilor*

Mina Paroșeni
Intre cele mai recente acți

uni inițiate de comitetul 
U.T.C. de.la mina Paroșeni se 
numără antrenarea tinerilor 
uteciști la muncă patriotică 
în subteran și la suprafață.

Numai în ultimele două zile 
s-au organizat în subteran 
numeroase acțiuni pentru sti- 
vuiri de materiale, colectarea

fierului vechi. descongestio
narea liniilor de transport în 
abatajele 6 132—6 133 de la 
sectorul I, planul XII de la 
sectorul II și în alte locuri.

La suprafață s-au 
sortări de materiale, 
rea și stivuirea în 
de lemn.

executat 
încărca- 

depozitul

Preparația Lupeni
Numeroși tineri de la pre- 

parația din Lupeni, conduși 
de secretarul comitetului 
U.T.C., Ion Polgar, au parti
cipat zilele trecute la-o acțiu
ne patriotică de strîngere a 
fierului 
și trimis 
tone de 
prezent,

vechi. S-au încărcat 
beneficiarului 50 de 
fier vechi. Pînă în 
organizația de tine-

ret a preparației Lupeni, to
talizează peste 85 000 lei eco
nomii din valorificarea meta
lelor vechi. Printre cei mai 
harnici tineri participanți la 
acțiune amintim pe loan Me- 
drea, Mariana Mesaros, Tudor 
Tîrnăveanu, Zoltan Biro, Mi
hai Cîșlariu, Gheorghe Ancu- 
tescu.

O nouă familie 
de Chilopode

O descoperire științifică 
deosebit de interesantă a 
fost făcută recent de că-: 
tre zoologul român Zacheu 
Matic, profesor la Univer
sitatea din Cluj. El a iden
tificat, în fauna Tutciei, o 
nouă familie de Chilopo
de pe care a denumit-o 
PseudoLithobiidae. Ante
rior o familie din clasa Chi- 
lopodelor, a precizat omul 
de știință într-o convorbi
re avută cu coresponden
tul Agerpres, L. Roman, a 
mai fost descoperită în anul 
1874, adică cu aproape un 
secol în urmă. Ceea ce este 
curios e faptul că specii 
ale acestei familii de ani
male au fost semnalate 
pînă acum doar în Ame
rica de Nord. Determina
rea acestei familii de Chi
lopode în Europa ridică 
probleme interesante de 
zoogeografie și fitogene- 
tică. Fără îndoială că un 
merit revine colegului meu 
italian, Osella Giuseppe, un 
reputat zoolog din Verona, 
care a colectat pe teren 
materialul științific pe ca
re mi l-a trimis spre cer
cetare.

Promovarea teatrului în 
activitatea instructiv-edu- 
cativă reprezintă nu numai 
o necesitate de natură e- 
ducativă, ci și un eficient 
mijloc de exprimare crea
toare al copilului. Apro
pierea noii ediții a Festiva
lului pionieresc de teatru 
ne prilejuiește cîteva re
flecții relative la condiția 
activității teatrale școlare. 
Este neîndoioasă absența u- 
nor texte dramatice re
prezentative (în afară de 
Alecu Popovici, dramatur
gia pentru copii abia reține 
alte cîteva nume și piese), 
a inexistenței activității 
teatrale școlare în județul

curs, 
avem 
rea < 
rea și 
tății lor.

In municipiul Petroșani, 
unde există un teatru pro
fesionist, sînt totuși puține 
cercuri și formații teatrale ‘ 
la școli și la casele pionie
rilor. Nu însemnează aceasta 
că este strict dependentă ac
tivitatea teatrală școlară de 
existența unui teatru profe
sionist. Dimportivă, stărui- 
rea într-o asemenea certi
tudine impietează condiția 
însăși 
Teatrul școlar trebuie scris, 
regizat, interpretat

Prevalent trebuie să 
în vedere participa- 

copiilor, sensibiliza- 
i stimularea creativ i-

cînd capacul era desfăcut 
mai mulți copii să cadă în 
canalul subteran. Cu toate 
că numeroși cetățeni i-au 
avertizat pe muncitorii care 
lucrau la aceste instalații, 
situația a continuat să rămî- 
nă la fel ca înainte. Nici o 
măsură de protecție, nici un 
mijloc de 
sînt folosite 
ză.

O dovadă 
răspundere 
lariaților șantierului de te- 
leconstrucții o 
faptul că și la 
tuală 
tierul 
țul 
ment 
și acum deschis. Fără să 
mai vorbim de pericolul ce-1 
reprezintă pentru copii și 
cetățeni, ne întrebăm totuși 
dacă acest cămin nea- 
ooperit nu dăunează și in- 
talațiilor telefonice din sub
teran ?

Așteptăm să răspundă cei 
care au supravegheat exe
cutarea lucrării în astfel de 
condiții.

I 
I

decomitetele

de

Vasile COCHECI, 
activist de partid

lipsei 
partea

permanență 
accidentare 

Nu a lipsit

avertizare 
de

strada Repu- 
acestora au 

aruncate deoparte, fă- 
așezate la

de la teleconstruc- 
facă datoria. In 

lucrărilor au fost 
căminele de vizita-

a 
din

pasiune și 
profesională.

In prezent
partid de la mina Lupeni și
I.F.A. „Vîscoza“ se ocupă 
înzestrarea creșelor și cămi
nelor cu noi materiale didacti- 

’ ce și jucării pentru educarea 
copiilor.

cei în

C. H.

constituie

la, intrarea
Aeroport, 

lacului de 
un astfel de cămin stă

agre-

a teatrului școlar.

de că-

Reflecții asupra
apropiatului festival
pionieresc de teatru

nostru, după cum tot atît 
de adevărată este fluctua
ția conducătorilor de cer
curi și eroarea de concepere 
a fenomenului teatral în 
principiile sale fundamen
tale.

Paradoxal, eroarea se am
plifică și în cazul teatre
lor profesioniste care pro
pun copiilor spre viziona
re spectacole abia încropi

re, în care' actorii" rtîimeazȘ 
ridicol perioada, infantilă, 
discreditînd astfel - pe mi
cul spectator, socotindu-T^ 
mai puțin „serios" decît pu
blicul cărunt, de exemplu^ 
Conducătorii cercurilor 
dramatice, din cauza inex- 
perienței lor și a dezinte
resului unor foruri compe
tente pentru pregătirea lor 
specială, concep teatrul 
școlar în același mod ruti- 
nard, preferind aceleași 
dramatizări după poveștile 
sau amintirile lui I.
gă, tutelînd excesiv 

Continuitatea în 
rea prin teatru nu 
nă reluarea cu alți 
aceluiași repertoriu, 
nalitatea actului nu
să coincidă (de multe 
încheindu-se aici!) cu 
clasificare'la o fază de

Crean- 
copiii. 

educa- 
înseam- 
copii a 
iar fi- 
trebuie 

ori 
o 

con-

tre copii 
aproape 
unui 
astfel
participări a copilului 
foarte ouf ne locuri 
recurs la astfel 
lăți, care solicita < 
ldază aptitudinile reale 
celor 
scenă, 
dftă 
selecție 
idee, într-u:. spectaco1 
nrtar excepțional, 
rința pentru acest gen de 
spectacol 
obișnuită 
copii, a 
hilare : 
rea vocii 
tul teatral de problematica 
vîrstei, înlătură criza de 
spectatori

In concluzie pledoaria 
nu te vrea opt m'stă sau 
abso’utizatoare ci un în
demn pentru o activitate cu 
înrîurire asupri sensibilită
ții copilului. Mai multă 
preocupare din Jartea con
ducătorilor de cercuri, mai 
multă pasiune, ii 
psiho-pedagogică 
teatral, reprezintă 
bogăție spirituală 
educătiv

sub îndrumarea 
imperceptibilă a 

adult, realizîndu-se 
dezideratul totalei 

în 
s-a

ie modali- 
st’mu- 

ale 
mi :i. Improvizați i în 
în desoi, pe o temă 
poate rodi, printr-o 

ordonată după o 
U".

Prefe-

exclud" mimarea, 
în teatrul pentru 
maturilor (situații 
mustăți. îngroșa - 
etc.), apropie ac-

Metodă de mare 
productivitate

Exploatarea arborilor 
cu coroană — metodă de 
mare productivitate și e- 
ficiență economică — ex
perimentată în luna sep
tembrie a anului trecut, în 
prezența secretarului ge
neral al partidului, în 
parchetul Răchitaș din Va
lea Gurghiului, cunoaș
te o extindere deosebită. 
La întreprinderea forestie
ră de exploatare și trans
port din Reghin — una 
din cele mai mari unități 
de acest fel din țară —, 
acest procedeu se aplică 
în 19 din cele 25 de parche
te de exploatare prevă
zute . a fi puse în valoa
re în noul an forestier. 
Calculele arată că numai 
la această unitate vor fi 
exploatați și prelucrați prin 
această metodă peste 
100 000 mc masă lemnoa
să. Intre a vânt .iele noii 
metode sînt de amintit 
mecanizarea totală a lu
crărilor de la faza de do- 
borît pînă la sortare și de
pozitare, creșterea produc
tivității muncii de .7 4 ori 
față de metodele clasice, 
iar indicele de utilizare 
a masei lemnoase sporeș
te între 5 și 10 la sută. Se 
asigură, totodată, o con
centrare și simplificare a 
lucrărilor legate de sorta
re, evidență și control.

Ellg '•!

Dreptul de petiționare al cetățenilor
In scopul îmbunătățirii con

tinue a activității de rezolva
re a cererilor și reclamațiilor 
privind drepturi și interese 
personale ale cetățenilor, pre
cum și a sesizărilor și propu
nerilor referitoare la interese 
obștești, al întăririi răspunde
rii conducerilor organelor de 
stat în asigurarea respectării 
drepturilor și intereselor le
gitime ale cetățenilor și al sti
mulării inițiativei acestora în 
rezolvarea problemelor econo
mice, sociale și culturale. Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România a elaborat 
Decretul nr. 534/1966 cu privi
re la primirea, examinarea și 
rezolvarea cererilor, reclama
țiilor, sesizărilor și propune
rilor cetățenilor.

Prin articolul 1 din această 
lege se consfințesc garanțiile 
constituționale, care dau drep
tul de petiționare tuturor ce
tățenilor.

Aceste drepturi se exercită 
de oamenii muncii prin cereri 
reclamații sesizări și propu
neri adresate organelor pute
rii de stat, ale administrației 
de stat, organelor judecăto
rești, organelor procuraturii, 
instituțiilor. întreprinderilor 
și oricăror organizații econo
mice de stat sau obștești. Râs 
punderea pentru organizarea, 
îndrumarea și controlul moiu 
lui de primire, examinare și 
rezolvare a cererilor, reclama
țiilor. sesizărilor și propune 
rilor revine conducerii fiecă
rui organ de stat.

Organul de stat, în a cărui 
atribuții nu intră rezolvarea 
reclamației sau sesizării etc 
trimite în cel mult 3 zile de la 
primire petiția, spre soluțio
nare organuluii competent. 
Consiliile populare orășenești 
și comunale, organele de stat, 
întreprinderile și instituțiile 
locale, trebuie să rezolve peti 
țiile cetățenilor în termen dc 
20 zile.

Consiliile populare județene 
rezolvă petițiile în termen de 
30 zile, iar organele centrale

în termen de 40 de zile de la 
data înregistrării înscrisului. 
In caz că cererea, reclamația 
sau sesizarea impune o cerce
tare de durată, ce depășește 
termenele arătate mai sus, De- • 
crețul prevede. o singură pre
lungire pentru rezolvarea pe
tiției ce se acordă de organul 
ierarhic superior. In mod ex
cepțional, pentru cereri ce nu 
pot fi rezolvate în' primele 
termene prevăzute. în Decret, 
conducătorii organelor centra-

4 organe principale de stat la 
care cetățenii se adresează cel 
mai frecvent cu petiții pentru 
rezolvarea anumitor proble
me.

Consiliile populare, ca orga
ne locale ale puterii de stat în 
unitățile administrativ-terîto- 
riale, asigură dezvoltarea e- 
conomică social-culturală și e- 
dilitar-gospodărească a unită
ților din circumscripția lor de 
competință. Consiliile popu
lare conduc, îndrumă și con-

le de stat pot aproba termene 
mai mari în funcție de timpul 
fectiv necesar rezolvării pe

tiției.
Conducerile organelot- de 

stat au obligația să organizeze 
și să asigure primirea cetățe
nilor în audiență, stabilind zi
le și ore precise pentru cetățe
nii care doresc să se prezinte 
personal, cu cereri sau propu
neri verbale sau scrise la con
ducătorul organului unde vrea 
să se adreseze. Conducerea u- 
nităților de stat și obștești, au 
obligația să rezolve reclamă
rile și sesizările cu toată o- 
biectivitatea. In rezolvarea 
scrisorilor introduse de cetă
țeni, nu este admisă nici o îm
piedicare a spiritului ciitic fa
ță de deficiențele semnalate. 
Orice abuzuri în rezolvarea 
reclamațiilor și sesizărilor pot 
fi sancționate disciplinar sau 
penal, după caz.

Dat fiind că cetățenii dese
ori fac confuzii cînd se adre
sează organelor de stat în re
zolvarea unor probleme, re
dăm competența materială a

trolează activitatea comitetu
lui executiv, a organelor loca
le de specialitate ale adminis
trației de stat, a organizațiilor 
economice (De exemplu E.G.L. 
E.G.C., cooperativele meșteșu
gărești etc.). Astfel, reclamați 
ile, cererile și propunerile le
gate de activitatea economic, 
sau culturală de interes local 
pot fi adresate consiliului 
popular în caz de nerezolva 
rea petiției de către conduce
rea întreprinderii la care < 
fost adresată.

Organele procuraturii, apă 
ră cuceririle revoluționare al 
poporului, orînduirea social; 
și de stat, proprietatea soci.i 
listă, drepturile și interese? 
legitime ale organizațiilor se 
cialiste, ale persoanelor juri
dice, precum și ale cetățeni
lor.

Deseori cetățenii fac confu 
zii între Procuratură și Jude
cătorie și între procuror și ju
decător. De aceea precizăm că 
organul de procuratură acțio
nează independent de judecă
torie și orice alt organ de stat

în asigurarea respectării legi
lor în cadrul atribuțiilor con
ferite de lege.

Procuratura în temeiul atri
buțiilor legale, asigură efectu
area urmăririi penale și exer
cită supravegherea acesteia, 
supravegherea respectării le
galității la locurile de reține
re și reținere preventivă. Pro
curorul veghează la respecta
rea legii în cauzele de orice 
fel — penale și civile — la in
stanțele judecătorești, precum 
și în ce privește activitatea a- 
cestora de punere în executa
re a hotărîrilor și a altor tit
luri executorii. Procurorul su
praveghează respectarea legii 
în activitatea organelor de e- 
xecutare a hotărîrilor judecă
torești penale, a organelor dc 
executarea pedepselor, rezol
vă reclamațiile și sesizările 
referitoare la încălcarea lega
lității și ia măsuri pentru re
stabilirea acesteia de funcțio
narii organelor și organizați
ilor de stat, în cazurile în ca
re nu este prevăzută o proce
dură jurisdicțională.

Instanțele judecătorești au 
sarcina prevăzută de lege să 
apere orînduirea socială și de 
stat, drepturile și interesele 
legitime ale persoanelor și să 
asigure' respectarea legilor de 
către organele statului, insti
tuții, întreprinderi, unități e- 
conomice și cooperatiste și de 
toți cetățenii. Sarcinile instan
țelor judecătorești se realizea
ză prin judecarea pricinilor 
civile, penale și oricăror alte 
pricini date în competența lor. 
In cazurile prevăzute de lege, 
instanțele judecătorești exer
cită controlul asupra hotărîri
lor organelor administrative 
sau obștești cu activitate ju- 
isdicționâlă.

■ Instanțele judecătorești ju
decă cererile celor vătămați 
in drepturilor lor, prin acte 
administrative, putînd să se 
pronunțe în condițiile legii și 
asupra legalității acestora. In 
fața instanțelor jud' câtorești 
de toate gradele, este garantat

dreptul de apărare care se a- 
sigură prin avocații de la bi 
roul colectiv de asistentă juri
dică, în baza unui tarif fix, 
stabilit conform dispozițiuni- 
Ior legale.

Notariatul de stat, este o al 
tă instituție cu o frecventă 
activitate pentru cetățeni ca
re are drep scop să înlesneas
că persoanelor din R.S.R. con
statarea raporturilor lor juri
dice, asigurîndu-le ocrotirea 
intereselor și exercițiul drep
turilor civile în cadrul legilor. 
Notariatul de stat îndeplineș
te următoarele acte notariale : 
redactarea la cererea părților 
a oricăror înscrisuri, în vede
rea autentificării sau legaliză
rii înscrisurilor ; autentifica
rea înscrisurilor; legalizarea 
semnăturilor, darea de dată 
certă înscrisurilor ce li se pre
zintă în acest scop ; certifica
rea în cazurile prevăzute de

lege a unor fapte constatate 
personal de notarul de stat ; 
legalizarea de copii de pe în
scrisuri, efectuarea și legali
zarea traducerilor redactate 
în limbi străine ; primirea în 
depozit de înscrisuri și docu
mente ; investirea cu formulă 
executorie a înscrisurilor au
tentificate, precum și a cam
biilor și biletelor la ordin ; în
tocmirea actelor de protest a 
cambiilor, cecurilor și altor 
titluri la ordin ; eliberarea de 
titluri executorii în cazurile 
prevăzute de lege ; îndeplini
rea procedurii succesorale, no
tariale ; efectuarea lucrărilor 
legate de publicitatea mobilia
ră în cazurile prevăzute de le
ge, jirecum și a celor legate 
de cărțile funciare și elibera
rea de duplicate de pe înscri
surile notariale.

Actele notariale pot fi înde
plinite de orice notariat de 
stat, afară numai de cazul în 
care legea prevede că actul 
respectiv trebuie îndeplinit de 
un anumit notariat de stat.

Am redat cele de mai sus, 
cu scopul de a contribui la 
justa orientare a cetățenilor 
în rezolvarea problemelor le
gate tie instituțiile precizate 
în acest articol.

Legat de dreptul de petițio
nare al cetățenilor, mai pre
cizăm că reclamațiile și sesi
zările trebuie să fie făcute cu 
toată obiectivitatea, lipsite de 
tendențiozitate, căci numai a- 
șa vor putea cetățenii contri
bui la rezolvarea pozitivă a 
problenielor semnalate.

Iosif VARGA, 
procuror

Poșta juridică
Un grup de elevi de Ia Liceul indus

trial minier Petroșani : Conform Ins
trucțiunilor Ministerului Educației și 
Invățămîntului, bursă se ’ acordă acelor 
elevi ai căror părinți sau întreținători 
domiciliază în localitatea unde se a- 
flă sediul liceului, sau elevilor cazați 
în internatul instituției, avîndu-se în 
vedere și veniturile părinților. Desigur, 
elevul trebuie să îndeplinească și condi
ția de a obține media notelor la învă
țătură și la purtare cerute de normele 
liceului. Astfel că... dispozițiunile a- 
fișate de conducerea școlii sînt în con
cordanță cu prevederile legii.

BULIGA DONEL, Uricani, str.. Ster- 
minos nr. 34: Am luat act de scrisoa
rea care ne-ați trimis-o și s-a interve
nit la Procuratura Locală Hunedoara, 
pentru luarea măsurilor necesare ca 
Buliga Gerlinde să fie examinată de 
un medic specialist în vederea elucidă
rii celor sesizate de dv.

In ceea ce -privește celelalte aspecte 
ale relațiilor dintre dv. sînt probleme

pur personale și acestea se pot clari
fica în raport cu posibilitățile de îm
păcare. In acest scop vă recomandăm 
să insistați pentru împăcare și refacerea 
vieții conjugale.

VILA LUDOVICA — Lupeni, strada 
T. Vladimirescu, bloc J 4/120. Litigiul 
bănesc pe care îl aveți cu soțul dum
neavoastră referitor la dreptul pe care 
îl aveți asupra drepturilor comune la 
C.E.C. se găsesc pe rolul instanței de 
judecată — după propriile dumnea
voastră afirmații, în recurs. Așadar, 
chestiunile asupra cărora ne cereți con
sultația. vor fi rezolvate de Tribunalul 
județean.

Ridicați-le, ca atare în fața acestei 
instanțe.

A. GHEORGHE, electrician, E. M. 
Paroșeni. In legătură cu salarizarea 
dumneavoastră la schimbarea naturii 
muncii — prin trecere din subteran la 
suprafață — adresați-vă conducerii u- 
nității de care aparțineți.

JURIST

„Floride 
aragonit

Speologii din Cluj au des
coperit cristalele dentritice 
de aragonit, formă extrem 
de rară dc cristalizare a car- 
bonatului de calciu, nesem
nalată pină acum in pește
rile românești cunoscute. 
Superbele „flori" de arago
nit împodobesc cea mai no
uă peșteră identificată m 
zona carstică a Carpaților 
Occidentali, pe Valea Fagu
lui. Speologul Iosif Vieh- 
mann, cercetător principal 
la Institutul „Emil Racovi- 
ță“, secția Cluj, relevă că a- 
semenea formațiuni stalag- 
mitice nu au fost găsite în 
Europa decît în peștera de 
la Mouliss-Toulouse din 
Franța. Este interesant fap
tul că peștera românească 
cu neobișnuitele cristale se 
află în inima unui munte 
foarte ciudat. Mai multi oa
meni de știință, între care 
profesorul universitar Eu
gen Stoicoviciu, au remar
cat aici o adevărată anoma
lie geologică. Măsurătorile 
gravimetrice indicau, în 
masivul calcaros, prezența 
unor straturi metalifere. 
Curînd echipele întreprin
derii de prospecțiuni și ex
plorări geologice Cluj au 
deschis, pentru elucidarea 
enigmei, o galerie minieră. 
Prima surpriză s-a produs 
la circa 30 de metri, cînd 
perforatoarele au atins roci 
andezitice. O curioasă pă
trundere de rocă eruptivă în 
sedimentare calcaroase ca
re i-a uimit pe specialiști. 
A doua mare surpriză a a-,

' vut loc la 115 metri, cînd 
încărcătura clasică de ex
ploziv a pușcat în... gol! Se 
descoperea astfel o peșteră 
grandioasă, plină de frumu
seți nebănuite. Din păcate, 
bucuria unei asemenea des
coperiri este umbrită de ac
tele unor lucrători care, ne- 
înțelâgînd că extraordinare
le stalagmite și stalagtite 
sînt valori ale întregii țări, 
au produs irecuperabile 
stricăciuni, antrenînd, în 
realizarea unor „colecții 
personale" și pe localnici.

(Agerpres).
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Bilanț rodnic 
pentru 

feroviari

Steagul roșu

se intimplă cînd din cauza copacilor
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respective, 
ne-am mutat la tronsonul b 
pentru a nu pierde și de data 
aceasta vremea. Acum se 
muncește intens. Ne împiedi
că doar faptul că va trebui să 
revenim cu completări de ten
cuială pentru mascarea insta
lațiilor la care nu sînt efec! 
ate probe.

Ne-am lărgit investigația 
cerînd șefului echipei de in
stalatori, Rubin Manașcu, să 
ne relateze situația exactă.

— Din partea noastră, a in-

Școala
liber al

nu se vede pădurea...

3

de

I-a prins 
nașul mare"..

stalatorilor, blocul 
terminat la timp, 
instalațiile sînt încheiate dar 
sint neracordate la rețea pen
tru că nu e. gata canalul ter
mic pînă la bloc. S-a atacat 
abia de’curînd. în loc. de a se 
ataca în vară, iar acum tere
nul de săpături, muiat de a- 
pe, creează greutăți la săpă
tură, iar-ritmul de lucru 
micșorat. S-a pornit, ca să zic 
așa, dc la cap la oicioare. în
că din vară mă gîndeam că ne 
prinde toamna cu 200 metri 
de canal neexecutat. Am mai

ar fi . fost 
In interior

s-a

(

elevilor

pățit-o și în alți ani, dar tot 
neglijenți am rămas...

Ce semnifică faptele pe ca
re, în dialogurile purtate 
cei doi muncitori am reușit 
să le suprindem ? Răspunsul, 
credem, e simplu : mai întîi, 
s-au manifestat multe negli
jențe în eșalonarea lucrărilor 
pe parcursul execuției, iar a- 
poi nu s-au asigurat la timp 
efective necesare care să asi
gure ritmuri intense de mun
că ; în plus nici formațiilor 
de muncă ce-și desfășoară ac
tivitatea la acest punct de lu 
cru nu li s-au asigurat de fie
care dată condițiile proprii 
desfășurării unei munci rod
nice. Cui altuia decît factori
lor de decizie și responsabili 
ai lotului și, în aceeași măsu-

ră, ai Grupului de șantiere 
din Petroșani aparțin aceste 
îndatoriri! ?

La cele 20 apartamente cu
prinse în blocul P 1 c. ca și la 
alte 40 de apartamente pre
văzute a se preda la Petri 
în luna noiembrie stadiul de 
execuție e întîrziat. Prin ur
mare, măcar acum, în „ceasul 
al 12-lea“, optica factorilor de 
decizie trebuie să se schimbe. 
Se impune a fi luate cu mai 
multă operativitate, cu fermi
tate, toate măsurile prin care 
stagnările în procesul de mun
că să fie înlăturate. Iar aceas
ta stă la îndemîna conduceri
lor tehnice ale
și grupului din Petroșani. Ce
ea ce ar fi util să se întîmple 
cît mai grabnic.

lotului Petrila

(Urmare

aspecte. Se _ .
dă, în ateliere revizia perio
dică, la timp, a fiecărui uti
laj și fiecărei mașini, se pre
vine astfel consumul sporit 
de carburanți — deci risipa 
care apare de fiecare dală 
la un motor defect. Deser- 
venții utilajelor și șoferii a- 
cordă grija cuvenită exploa
tării raționale a mijloacelor 
tehnice cu care muncesc. 
Sînt norme cunoscute pretu
tindeni, dar abia aplicarea 
lor aduce roade. In plus, nu 
trebuie scăpat din vedere a- 
portul factorilor ce au obli
gația să raționalizeze consu
murile. La noi consumul fie
cărui conducător de utilaj 
este urmărit zilnic în fișe li
mită. Zilnic fiecărui condu
cător i se asigură în rezer
vor doar cantitatea de ben
zină echivalentă volumului 
de lucru ce-1 va efectua con
form comenzilor. Se cunoaș
te astfel, exact și cantitatea 
de carburant consumată de 
fiecare utilaj și mașină 
parte la începutul 
zile, iar la nevoie se 
interveni.

— Cîtă benzină s-a 
misit pînă la această 
de la în-eputu! lunii ? 
solicităm să ne relatați, de

în noiembrie peste
litri de benzină, 

privește cea de-a
întrebare, iată un 

se . moderni- 
Maleia, 
noastră

Colectivul 
din cadrul 
goane C.F.R. 
îndrumarea 
de partid 
nă și pe luna 
zultate frumoase în reali
zarea și depășirea sarcini

lor de plan.
Astfel, planul a fost de

pășit cu 31 
rea osiilor 
fă, cu 25 
rea osiilor 
lători, iar la întreținerea in
stalațiilor electrice și abulr 
la vagoane călători cu 2 la 
sută.

Toate acestea au condus 
la depășirea producției glo
bale cu 4 la sută și a pro
ductivității muncii eu 6 la 
sută.

de muncitori 
Reviziei de va-

Petroșani sub 
organizației 

reușit să obți- 
octombrie re- 

în

Timpul liber al elevilor, 
organizat de școală pentru 
a asigura continuitate pro
cesului educativ, este, un do
meniu cu largi posibilități 
formative. Ingeniozitatea 
diriginților și a organizați
ilor de tineret imprimă sau 
nu atractivitate și eficien
ță acestor activități.

Fiecare școală își are 
personalitate specifică 
în această 
minată
tica educativă. La 
nenală/ nr. 
pildă, în 
lor U.T.C.

B,

o 
Și 

privință, deter- 
fiind de problema- 

Școala ge- 
Vulcan, de 

activități- 
clasa a

VIII-a 
trecute 
cum o 
feră 
și deci 
lități educative, dirigintele 
clasei, prof. Marin Negrilă, a 
intervenit în sporirea com
plexității prin invitarea co
legilor din clasa paralelă și 
canalizarea discuțiilor pe te-

1 din 
cadrul 
de la

a avut loc zilele
o reuniune. Dar, 

asemenea acțiune o- 
mai puțină variație 

mai reduse posibi- 
educative,

ma „Sportul și performanța". 
Prin invitarea unui fost 
campion național de atletism, 
Constantin Perju, care le-a 
prezentat trofee cucerite în 
diferite concursuri, discuți
ile au fost, vii și de mare e- 
fect. Audițiile muzicale, reu
nite sub titlul „Lirismul 
toamnei" intercalate cu jo
curi distractive și momente 
vesele, au completat o acțiune 
frumoasă și aprecită de elevi.

Intervenind cu tact și înțe
legere în organizarea timpu
lui liber al elevilor se reali
zează, în primul rînd întări
rea colectivului din clasă, a- 
poi spiritul de întrajutorare, 
se poate contribui la orienta
rea școlară și profesională. Ar 
fi de prisos să amintim că 
varietatea și continuitatea în 
astfel de acțiuni atrag elevii 
care-și revelează elemente 
ale personalității mai puțin 
detectabile în timpul orelor 
de clasă.

NE SCRIU 
CORESPONDENȚIIJ

de la subredacția Vulcan
99 De veghe“

de

program la 30 Decembrie. 
Totodată, acești tineri en
tuziaști vor forma în cu- 
rînd, și o echipă de teatru. 
Le dorim succes.

rarea unui nou 
lat „De veghe".

Colectivul cineclubului 
la Vulcan a încheiat elabo- 

film intitu- 
Subiectul

acestei pelicule este inspi
rat din trecutul de luptă al 
minerilor, mai exact, evocă 
momentul din septembrie 
1944, cînd minerii au de
mascat o urzeală reacționa
ră de sabotaj. Mesajul re
voluționar și de adînc patrio
tism face din acest film o 
realizare remarcabilă a ci
neaștilor amatori din orașul 
Vulcan.

Din nou avem ocazia 
consemnăm în acest colț 
pagină numele unor cetă
țeni care, călătorind cu tre
nul în ipostaza fle pasageri 
clandestini vor avea de su
ferit consecințele... Recent 
Gheorghe Ciuica, originar 
din Poiana Mare — Dolj, 
Romulus Dingan, din Vul
can și Alexandru Trică, an
gajat la E.M. Dîlja, au fost 
găsiți circulînd cu trenul pe 
rutele Vulcan — Brăila, Ba
ia Mare — Petroșani, Har
ghita — Hunedoara — Cra
iova fără bilet. Acești „bla- 
tiști", nu știm dacă au avut 
o înțelegere prealabilă cu 
„nașul" trenului (conducto
rul), ca în schimbul unui 
„plocon" ( o sumă de bani) 
să-i păsuiască pe rută fără 
bilet. Ceea ce știm însă cu 
certitudine este faptul că 
fiind depistați de... „nașul 
mare", vor avea acum de 
„staționat" fiecare cîte 25 de 
zile în „halta" detențiunii.

Pseudo comrclor 
de trafic rutier...

la timp și să le utili- 
Iar dacă nu apar de la 
cu sprijinul beneficia
te organizăm, realizînd

Is- 
se

econo- 
dată 

Vă

Măsuri transpuse deja

(Urmare din pag. 1)

timp măsuri ca nici 
care face curse in
să nu mai plece 

neîncărcată Ia capa-

in practică

asemenea, un exemplu 
concret, o cale aplicată 
cent, prin care rea’izați 
consum mai mic de carbu
ranți decît cel planificat.

— Am economisit pînă a- 
cum, 
1 500 
Cît 
doua
răspuns : 
zează un drum pe 
spre Jieț. Unitatea 
asigură transportul de pia
tră concasată, necesară su
prastructurii acestuia, de Ia 
stația de concasare Jiu — 
Iscroni. In același timp, de 
la Jieț se transportă la 
croni, balastul din care
obține piatra concasată. Fo
losim intens acest avantaj e- 
fectuînd în ambele sensuri 
curse cu încărcătură la ca
pacitatea maximă a mașini
lor. Economisim numai aici, 
profitînd de condițiile favo
rabile create — cîte 150 li
tri benzină pe zi. Astfel de 
situații se mai ivesc.

Important este să le sesi
zăm 
zăm. 
sine, 
rilor 
așa cum oricare bun gospo
dar ar face-o, economii de 
carburanți.

ratoarelor pentru un consum 
minim.

Conducerea autobazei a în- 
mînat fiecărui șofer înștiința
rea scrisă cu cota de benzină 
lunară pentru luare la cunoș
tință și respectarea ei, luînd 
în același 
o mașină 
terurbane 
goală sau 
citatea volumetrică și de to
naj. Pentru aplicarea măsuri
lor prevăzute de hotărîre și în 
planul nostru am făcut con
troale la mașinile din garajul, 
din Lupeni și Petroșani.

In aceste zile urmează 
scoatem din circulație toate 
autovehiculele care au consum 
mare de benzină, vom afișa la 
toate garajele hotărîrea și pla
nul de măsuri adoptat, pentru 
ca toți salariații să-și aducă 
contribuția la realizarea lor.

De fapt, în luna trecută am 
reușit să realizăm pe unitate 
o economie de cca 8 tone ben
zină față de norma de consum. 
Sîntem convinși că prin res
pectarea prevederilor hotârîrii 
vom economisi o cantitate și 
mai maro de benzină, vom 
combate risipa de carburanți, 
contribuind în acest fel la în
făptuirea programului parti
dului.

Din inițiativa comitetelor 
de partid și U.T.C., la U. E. 
Paroșeni, a luat ființă recent 
o puternică brigadă artisti
că de agitație. Din formație 
fac parte tinerii loan Dră- 
goi, de la reparații, turbi- 
nistul Toader Merișoreanu, 
electricienii Nicolae Tudor, 
Polina Draica, Adela Petcu- 
lescu și Dorin Modera. Ma
joritatea brigăzii o formea
ză însă tinerii de la labora
torul chimic Liviu Marc, 
care este și instructorul bri

găzii, Angela Busuioc, Elena 
Marinică, Mircea Raiu, Ma
ria Merișoreanu, Ana Kar- 
tiu și Mafia Inglind,

In prima reuniune de lu
cru, membrii brigăzii au ho- 
tărît să prezinte

Stadionul asociației „E- 
nergia" este pregătit pentru 
a deveni patinoar. Pînă în 
prezent s-au executat prin 
muncă patriotică un gard de 
împrejmuire din stîlpi 
plăci de beton, înalt de 
metri și s-au pregătit 
blourile din lemn necesare 
mantinelelor. Se construiesc 
și porțile pentru... hochei. 
La realizarea patinoarului 
au contribuit prin muncă 
voluntară toate secțiile u- 
zinei din Paroșeni dar 
ales tinerii Constantin Tri
că de la A.M.T., Aurel 
■runcuteanu și Taborschi Ca
rol, de la secția electrică, 
Dorel Faur de la reparații 
turbine, Pavel Pișcureanu 
și loan Vătaman, de la for
mația de reparații 
trucții, șoferul Ștefan 
șoveanu, Bronislaw 
și Andrei Kedves, de 
parații cazane, Gheorghe și 
Cornel Niță de la exploa
tare cazane. In eforturile 
lor, acești tineri, majorita
tea sportivi, au primit a- 
jutorul și îndrumarea in
ginerului D.T. Popescu.
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Gheorghe Matei din Pe
trila, în vîrstă de 18 ani, u- 
neori, cînd stă mai mult în 
compania lui „Bachus", pî
nă ajunge în „transă" alco
olică. are o meteahnă ciu
dată. Se erijează în postură 
de controlor de trafic ruti
er, proțăpindu-se (atît cît 
îi permite starea de „im
ponderabilitatea") în fața 
mașinilor, punîndu-i în ma
re dificultate pe conducăto
rii auto. Concurîndu-i — 
ce-i drept, fără prea mulți 
sorți de izbîndă — pe cei cu 
atribuțiuni să oprească au
tovehiculele, Gh. Matei, s-a 
trezit și el „stopat" de că
tre organele de ordine din 
îndeletnicirea ce nu-l prin
dea în nici un chip.

Reținem faptul că atunci 
cînd nu se află sub mrejele 
aburilor alcoolului acest tî- 
năr are o comportare dem
nă: Poate că și colectivul 
secției tîmplărie — Livezeni 
a F.I.L. Petroșani, unde lu
crează Gh. Matei îl va aju
ta mai mult, spunîndu-și 
cuvîntul mai convingător, 
pentru a-i „stopa" definitiv 
deprinderile ce nu-i 
cinste.

Liniște
la...... Vînătorul

primul
luliu POPA, tehnician

Nîcolae TUDORA, lăcătuș

Mica publicitate
RECUNOȘTINȚA tovarășului doctor Drăghici spitalul 

Petrila, care prin îngrijirea acordată mi-a redat
E.

sănătatea

I
I
I
I
I

fac

din 
fap- 

unor 
„fă-

I
I

DUMINICA, 18 NOIEMBRIE

8,00
8,30
9,25

Bună dimineața. 
Cravatele roșii.
Film serial: Dakta- 
ri.

9,50 Viața satului.
11,00

18.20
18.45

19.00

VIND amplificator 20 W. Str. Jiului, bloc 1 
Petroșani.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele 
Ion eliberată de preparația cărbunelui 
nulă.

A 23 P

Tiriplică
Petrila. O declar

PIERDUT legitimație și carnet de student pe numele 
Damian Gheorghe. Le declar nule.

Soția și fiica, din orașul Vulcan cu aceeași nemărgini
tă durere anunțăm că la data de 18 noiembrie 1973 se împli
nește un an de Ia moartea tragică a scumpului și neuitatu
lui nostru soț și tată Birzan Virgil. Amintirea-i scumpă va 
dăinui vie în sufletul celor dragi.

Mai multe scrisori primi
te de la unii cetățeni 
Lupeni ne semnalează 
tele reprobabile ale 
„pierde-vară", care-și
ceau veacul" la bufetul „Vî- 
nătorul" din Braia. Acești 
tineri da profesie... fără, pe 
nume Ștefan Varga și Pe
tre Preșlac, se țineau numai 
de scandaluri și beții, luîn- 
du-se de oricare consumator 
pașnic care încerca să le 
atragă atenția asupra com
portării lor, sau pur și sim
plu au trecut pragul bufe
tului. Chiar și personalului 
unității îi era frică de acești 
huligani, înrăiți de la o zi
la alta, de consumul abuziv | 
de alcool, oferit de diverși 
cetățeni care voiau să se 
„pună bine" cu acești „vi
teji".

Sîntem în măsură să răs
pundem celor ce ne-au 
scris, indignați de „demon
strațiile" acestor „taie-frun- 
ză-la-cîini“, că Ștefan Varga 
— zis „Pityu caftangiul" — 
a fost condamnat la 6 luni 
închisoare pentru huliga
nism, iar „camaradul" său 
în ale chefurilor și scanda
lurilor se află în urmărirea 
organelor de ordine.

Așadar, în bufetul „Vînă- 
torul" se pare că consuma
torii vor putea servi de a- 
cum o bere în liniște...

I

D. DEXTRIANU

Emisiune în limba ma
ghiară.
De strajă patriei. 
Album duminical. 
Publicitate.
Film serial : „In ulti
mul minut" — episo
dul V „Ascensorul". 

Magazin sportiv. 
Drumuri în istorie : 
Cetatea Tîrgoviștei. 
Documentar.
Vetre folclorice : Ța
ra Gurghiului. Film. 
Publicitate.
1001 de seri : Moby 
Dick (I).
Telejurnal. Săptămîna 
politică internă și in
ternațională în ima
gini.

20,10 Reportajul săptămînii. 
Tinerețea unui stră
vechi oraș Bistrița-

20.30 Publicitate.
20,35 Film artistic : Călă

torie spre Lună. Ecra
nizare după cunoscu
tul roman al lui Ju
les Verne. Premieră 
pe țară. In distribuție: 
Troy Donahue, Gert 
Frobe, Hermione Gin- 
golo.

22.30 Telejurnal. Sport.

12,30
13,00
16,15
16,20

16,55
18.30

18,45

19,15
19,20

LUNI, 19 NOIEMBRIE

17,30

18,00
18,05

Curs de limbă france
ză. Lecția 69.
Telex.
La ordinea zilei. Azi, 
județul Tulcea.

19,15
19,20

19,30

20.00

20,05
20,20

20,35

21.15
21,20

22,35

actua
tes tra-

z l

Moby

Căminul.
Arii și duete din ope
re interpretate de 
Matilda Onofrei și 
George Lambrache. 
Emisiune de 
litate și critică 
lă.
Publicitate. 
1001 de seri.
Dick (II).
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor. 
Cîntecul săptămînii.

Știu un nume minu
nat’.

Teleobiectiv. 
Interpretul preferat. 
Ana Piuaru.
Revista literar-artis- 
tică TV. Accensibilita- 
te și disponibilitate. 
Publicitate.
Roman foileton : Ti
nerele (ultimul episod). 
24 de ore.

MARȚI, 20 NOIEMBRIE

9,00 Teleșcoală. Extempo
ral la limba română. 
Dicționar ortografic — 
scrierea adjectivelor 
compuse. Mărturii : 
Mihail Sadoveanu vă
zut de George Căli- 
nescu — Genul liric 
(I). Matematică (clasa 
a VIII-a). Probleme. 
Proclamația de la Is
laz.
Telex.
Revista litenar-artisti- 
că TV. (reluare). 
Publicitate.
Film serial. „In um
bra lupilor". Episodul 
V — „Tezaurul de 
aur".

10,00
10,05

10,45
10,50

cîntece 
Muscel 
Gavril

11,50 Balade și 
populare din 

interpretate de 
Prunoiu.

16,30-17,00 Lumea copiilor.
17,30 Curs de limbă germa

nă. Lecția 68.
16,30-17,00 Lumea 
18,00 ~ 
18,05

copiilor.

18,20

Telex.
Arta plastică.
mediul uzinal. Repor
taj.

Muzică. Emisiune de 
actualitate muzicală. 
Ghișeul.

Arta în

18,40
18,55 Timp și anotimp 

agricultură.
Itinerar elen. — repor
taj filmat.
1001 de seri. Moby 
Dick (III).
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.
Cîntecul săptămîni'i.

Știu un nume minunat.
5 Reflector.
0 Publicitate.
5 Seară de teatru 

burghezi' 
Gorki 
24 de 
lume.

19,10

19,20

19,30

20,00

22,25

MIERCURI,

în

„Micii 
i“ de Maxim 

Premieră TV. 
ore. România în

21 NOIEMBRIE

9,00 Teleșcoală. Album : 
Bogdan Petriceicu Haș- 
deu. Fizică (consulta
ții — anul IV liceu). 
Legile dinamicii, 
teratură română, 
cietăți culturale
bune ale patriotismu
lui. 
Telex.
Municipalitatea răs
punde bucureșteanu- 
lui.
Telecinemateca pentru

10,00
10,05

10,25

12.15
17,30

18,00
18,05
18,15
18,35

18,50

19.15
19,20

tineret (reluare). înge
rii negri.
Telejurnal.
Curs de limbă rusă.
Lecția 67.
Telex.
Tragerea pronoexpres.
Steaua polară.
Festivalul toamnei Bu
zău ’73.
Documentar științific 
T.V. : Bionica.
Publicitate.
1001 de seri. Moby

porani“ George Cukor. 
Sălbatic e 
distribuție : 
Magnani, 
Quinn.

22,35 24 de ore.

vîntul. In 
Anna 

Anthony

JOI, 22 NOIEMBRIE 19.30

P R R

9,00

9,30

10,00

19,30

20,00
20,05

Li-
So- 
tri-

20,10

Curs de limbă engleză.
Lecția 66 (reluare).
Curs de limbă germa
nă. Lecția 68 (reluare). 

Telex.

20,00

Fondul național de 
dezvoltare. Ce este sis
temul informațional. 
Morala și religia. 
Publicitate.
1001 de seri. Moby 
Dick (V).
Telejurnal, 
înainte 
1973 —
Cîntecul
Știu un 
nat.
Publicitate.
Seară pentru 
Floarea din 
Emisiune-concurs pen
tru tinerii interpreți 
de muzică populară. 
24 de ore.

Cincinalul 
de termen, 

an hotărîtor. 
săptămînii. 

nume minu-

tineret, 
grădină.

L 22,20

Ipentru
S săptămîna
f Ir viitoare

VINERI, 23 NOIEMBRIE

9.00

9,30

10.00
10,05
10,30

20,40
20.45

săptămînii. 
nume , minu-

Carpați la 
masculin :

Dick (IV).
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 
1973 —an hotărîtor.
Avanpremieră.
Cîntecul
Știu un 
nat.
Trofeul 
handbal
România — Danemar
ca (repriza a Il-a). 
Transmisiune directă 
din Sala sporturilor 
de la Cluj.
Publicitate.
Telecinemateca. Cic
lul „Regizori contem-

12,20
16,00-:

17,30

18.30
18,35
18,45

Cărți și idei (reluare).. 
Publicitate.
Telecinemateca (relu- 
luarel
Telejurnal.
•17,00 (Teleșcoală. Al
bum : Humuleștii. Ști
ințe sociale. Consulta
ții. Filozofia și știința 
în procesul cunoaște
rii. Interferențe știin
țifice (științe interdis- 
ciplinare). Lingvistica 
matematică.
Emisiune în limba 
maghiară.
Telex.
Din țările socialiste, 
întrebări și răspunsuri.

Curs de limbă france
ză. Lecția 69 (reluare). 
Curs de limbă rusă. 
Lecția 67 (reluare).
Telex.
Teleobiectiv.
Istoria filmului sonor : 
Cele 400 de lovituri a- 
le noului val francez.
Telejurnal.12.05

16.00-17,00 Teleșcoală. Lite
ratura română. Crește
rea limbii românești. 
De la tipăriturile co- 
resiene la promovarea 
limbii române prin 
gramaticile din veacul 
al 19-lea și școlile na
ționale. Chimie. Elec
troliza. Matematică 
(consultații anul IV — 
liceu). Numere com
plexe.
Curs de limbă engleză. 
Lecția 67.
Telex.
Tragerea Loto. 
Cunoașteți legile ? Du-

17.30

18.00
18.05
18,15

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

pă sentință — cauze 
și împrejurări care fa
vorizează comiterea u- 
nor infracțiuni. 
Atenție 
Jurnal 
muncii. 
Revista 
1001
Dick (VI).

Telejurnal. Cincinalul 
înainte 
1973 —
Cîntecul 
Știu un 
Prim-plan Ion Coman 
Erou al Muncii Socia
liste, președintele 
C.A.P. Ciorăști, jude
țul Vrancea.
Intermezzo coregrafic 
cu Magdalena Papa, 
Amatto Checiulescu și 
Marinei Ștefănescu.

20,45 Film artistic. Războiul 
! a 
R.P 
T.V 
Ta- 
Ng-

18.30

18,50
19,20

19,30

20,00

20,05

20,30

la... neatenție! 
de protecția

economică T.V. 
de seri. Moby

de termen, 
an hotărîtor. 

săptămînii. 
nume minunat

minelor. Producție 
studiourilor din 
Chineză. Premieră ’ 

In • distribuție : Pai '
Chun, Chao Cha 
jui, Wu Chien-hai.

22,05 Recital Anca Agemolu 
22.20 24 de ore.

SÎMBATA, 24 NOIEMBRIE

1C.06
10.05
10,15

10,30

Lumea copiilor.
De la Alfa la Omega. 
Enciclopedie pentru e- 
levi.
Telex.
Album coral
Bucureștiul necunos
cut : Observatorul as
tronomic popular.
Tîrg la Făget. Selecți- 
uni din spectacolul 
prezentat la cel de-al 
IX-lea Festival națio
nal de folclor.

15,45

16,00
16,05

18,50 Din lirica universală, 
(reluare). „Ovidiu" — 
film.

11,15 Selecțiuni din Albu
mul duminical

12,00 Telejurnal.
14,00 Fotbal: Rapid — CSM 

Reșița (divizia A.). 
Transmisiune directă 
de la Stadionul Ciu
lești. In pauză : Publi
citate.
„Școala campionilor" 
— reportaj filmat re
alizat la Liceul națio
nal de atletism din 
Cîmpulung Muscel. 
Telex.
Caleidoscop cultural- 
artistic.

16,25 Avanpremieră.
16,30 Emisiune în limba ger

mană.
Ansambluri folclorice : 
Ansamblul folcloric al 
Căminului cultural din 
Stoicănești — Olt. 
Teleglob. 
Biruit-au 
versalul 
1001 de 
Dick (VII).
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 
1973 —*■ an hotărîtor. 
Cîntecul săptămînii: 
Știu un nume minunat 
„Trofeul Carpați" la 
handbal masculin : 
România — U.R.S.S. 
(repriza a M-a). Trans
misiune directă din sa
la sporturilor de la 
Cluj.

20,35 Teleenciclopedia.
21,15
21,20 
22,10 
22,20

18.15

18,40
19,00

19,20

19,30

20,00

20,05

Venezuela, 
gîndul. Uni- 

Hașdeu.
seri. Moby

Publicitate.
Film serial Mannix. 
Telejurnal.
în studiorile noastre : 
Cîntărețul de muzică 
ușoară Robertino.
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Primiri la tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu

Directorul
Ateniene

Agenției 
de știri

ULTIMELE ȘTIRI Q'VîMUtveAe. ^XXÂ>
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Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
primit, joi dimineața, pe Chris- 
tophor Bitsides, director 
neral 
Știri.

ge-
al Agenției Ateniene de

La întrevedere a 
tovarășul Cornel 
membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu a acordat 
oaspetelui un interviu pentru 
Agenția Ateniană de Știri și 
Televiziunea greacă.

participat
Burtică,

j jî

Directorul ziarului
„Acropolis"

după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit 
pe Christos Philippidis, editor 
și director al ziarului „Acro
polis11.

La întrevedere a participat 
tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Președintele Consiliului de 
Stat a acordat, cu acest prilej, 
un interviu pentru ziarul „A- 
cro polis11.

Președintele și directorul ge 
neral al uzinelor „Renault"
Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu- 

a 
pe

blicii Socialiste România, 
primit la 15 noiembrie 
Pierre Dreyfus, președinte și 
director general al Regiei 
Naționale a uzinelor „Re
nault11, care face o vizită în 
țara noastră. •

La întrevedere au participat 
tovarășii Manea Mănescu, vi-

cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini 
grele.

Cu acest prilej, a avut loc 
o convorbire cordială în ca
drul căreia au fost abordate 
probleme privind cooperarea 
dintre întreprinderile specia
lizate românești și uzinele 
, Renault11,

Nicolae Ceaușeseu
și tovarășul Aristides Pereira

(Urmare din pag. 1)

delegații au convenit să adop
te o declarație comună.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușeseu 

a reținut apoi pe membrii de
legației P.A.I.G.C. la dejun.

Din partea română au par
ticipat tovarășii Paul Nicules- 
cu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Cornel Burtică, Miron Con- 
stantinescu, Mihai Gere, Ște
fan Andrei, Ion Coman, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și 
Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

In timpul dejunului, tova
rășii Nicolae Ceaușeseu și A- 
ristides Pereira au rostit 
scurte toasturi.

In toastul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, exprimînd 
satisfacția conducerii partidu
lui și statului nostru pentru 
bunele relații. pe care le are 
cu Partidul African al Inde
pendenței din Guineea Bissau 
și Insulele Capului Verde și 
cu Republica Guineea-Bissau 
a spus :

„Dat fiind faptul că este 
prima vizită a unei delegații 
după proclamarea ca stat a 
Republicii Guineea-Bissau, aș 
dori să apreciez această vizi
tă ca un moment deosebit de 
important în dezvoltarea re
lațiilor viitoare dintre statele 
noastre.

Noi sîntem bucuroși că în
tre; partidele și țările noastre . 
există relații de bună colabo
rare de vreme îndelungată, 
că acestea s-au manifestat 
activ, pornind de la lupta pe 
care o duce poporul dv., îm- 

> potriva colonialiștilor, pentru 
eliberarea sa și pentru afir
marea independenței și su
veranității.

Aș dori să afirm cu acest 
prilej solidaritatea deplină 
și sprijinul activ în lupta pe 
care o duceți împotriva domi
nației colonialiste portugheze 
și să vă asigurăm că și în 
continuare vom face tot ceea 
ce putem pentru a vă acorda 
întregul sprijin în vederea ob
ținerii victoriei depline. Sper 
că înțelegerile la care am a-

juns cu privire la relațiile 
dintre țările noastre, la cola
borarea pe plan economic, 
politic și diplomatic vor con
stitui factori importanți pen
tru activitatea viitoare. 
d.er că colaborarea în 
țiile luptei pe care o 
se înscrie în contextul 
generale a popoarelor 
triva colonialismului, neocolo- 
nialismului, a imperialismului, 
pentru dreptul de a fi pe de
plin stăpîne pe destinele lor.

Doresc să toastez pentru 
victoria deplină a poporului 
din Guineea-Bissau sub con
ducerea P.A.I.G.C., pentru a 
obține succese pe calea dez
voltării independente, a ridi
cării bunăstării și fericirii po
porului său, pentru o bună 
colaborare între Partidul Co
munist Român și Partidul 
African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, între țările 
noastre.

In sănătatea tovarășului 
Pereira și a celorlalți tova
răși!11.

Răspunzînd, tovarășul Aris
tides Pereira a spus în toastul 
său :

„Nu avem multe cuvinte de 
adăugat după convorbirile 
pe care le-am avut și după 
ospitalitatea atît- de frățească 
de care ne-am bucurat pe pă- 
mîntul românesc, conform 
tradițiilor sale. Nu avem de 
exprimat aici decît "întreaga 
noastră satisfacție pentru mo
dul cum s-a desfășurat vizita 
noastră în cele cîteva zile pe
trecute în România.

După cum bine știm, există 
multe puncte comune în lupta 
pe Care o ducem cu toții, atît 
noi care ducem încă lupta cu 
armele .în mînă, cît și poporul 
român pentru asigurarea pro
gresului său și fericirii sale 
sub conducerea înțeleaptă a 
partidului său și a tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu.

Dorim țicum 
tăm în . sănătatea tovarășului 
Ceaușeseu, să-i 1 ” ' ’ 7
îndelungată, să toastăm pen
tru prietenia și solidaritatea 
între popoarele noastre11.

Consi- 
condi- 
duceți 
luptei 
împo-

să toas-

urăm viață

• Intervenția reprezentantului român în Comitetul pentru problemele economice
• A început dezbaterea „problemei coreene"

NAȚIUNILE UNITE 15 — 
Corespondentul Agerpres, Con
stantin Alexandroaie, trans
mite : „Activitățile operațio
nale pentru dezvoltare11 for
mează de cîteva zile obiec
tul dezbaterilor Comitetului 
pentru problemele economice 
al Adunării Generale, prilej 
de a continua evaluarea capa
cităților O.N.U. în sprijinirea 
eforturilor proprii ale țărilor 
în curs de dezvoltare în ve
derea progresului lor econo
mic și social și de a se iden
tifica mai precis căile și mij
loacele prin care Programul 
Națiunilor Unite penii u Dez
voltare (PNUD) poate con
tribui la accelerarea procesu
lui de lichidare a fenomenu
lui subdezvoltării. ♦

România, a subliniat dele
gatul țării noastre, s-a pro
nunțat în mod constant pen
tru promovarea unor criterii 
elastice, bazate pe realități de 
atragere și cointeresare a 
statelor în circuitul colaboră
rii, pentru asigurarea univer
salității programului.

Referindu-se, în continuare', 
Ia necesitatea de a se ajunge 
Ia o soluție echitabilă de a- 
locare a fondurilor programu
lui între diferite regiuni ale 
lumii, reprezentantul român 
a arătat, în context, că Româ
nia adoptă o poziție favora- 

' bilă creșterii, în ansamblul 
activităților PNUD, a pon
derii proiectelor interregiona
le, interesînd mai mult de 
două țări, poziție care ține 
seama de tendințele ce se ma
nifestă în această direcție în 
diverse zone și regiuni ale lu
mii, pentru cooperare și rea
lizarea unor acțiuni comune 
în domenii esențiale ale dez
voltării economice și sociale.

Arătând că țara noastră este 
de părere că PNUD trebuie 
să-și extindă asistența și asu
pra mișcărilor de eliberare 
națională din Africa, repre
zentantul român a subliniat 
că, prin elaborarea unor pro
grame eficiente de asistență 
pentru acește mișcări, cores
punzătoare nevoilor lor actua
le și de perspectivă, Progra
mul poate marca o contribu
ție importantă la sprijinirea

luptei lor juste pentru aboli
rea jugului colonial și înfăp
tuirea aspirațiilor lor de li
bertate, independență și pro
gres.

In încheiere, delegatul ro
mân a relevat colaborarea 
fructuoasă dintre România și 
PNUD, subliniind că țara 
noastră dezvoltă bune relații 
de cooperare cu acest orga
nism, concretizate în execu
ția de proiecte de înalt nivel 
tehnic și economic în Româ
nia, în participarea unor spe
cialiști români la realizarea 
de proiecte ale programului 
în alte țări în curs de dezvol
tare, relații cărora li se des
chid noi perspective în urma 
convenirii programului națio
nal de cooperare cu PNUD 
pe perioada 1973—1977.

*

NAȚIUNILE UNITE 15 — 
Corespondentul Agerpres, Con
stantin Alexandroaie, trans
mite : Comitetul pentru pro
blemele politice și de securi
tate al Adunării Generale a 
trecut la dezbaterea „Proble
mei coreene11, punct la care 
au fost deja prezentate două 
proiecte de rezoluție. Primul 
document, elaborat de 35 de 
state între care și România, 
cere dizolvarea Comisiei 
O.N.U. pentru Unificarea și 
Refacerea Coreei, anularea 
dreptului de folosire a stea
gului Națiunilor Unite de 
către trupele străine stațio
nate în Coreea de sud, dizol
varea așa-numitului coman
dament al O.N.U. din această 
parte a Coreei și recunoaște
rea necesității retragerii 
turor trupelor străine din 
dul Coreei, pentru 
tea întreprinde noi 
vederea accelerării 
rii pașnice a țării.

Al doilea document, elabo
rat de un grup de 18 state 
occidentale, recomandă doar 
dizolvarea Comisiei Națiunilor 
Unite pentru Unificarea și 
Refacerea Coreei și intrarea 
R. P. D. Coreene și a Coreei 
de sud în O.N.U.

Luînd cuvîntul la dezbateri, 
reprezentantul R. P. D. Core
ene, Li Jong Mok, a declarat 
că pe harta lumii există și a 
existat o singură Coree, care

tu- 
su- 
pu-• 

în
a se
pași 
reunifică-

acum este divizată în mod ar
tificial. Numai datorită ames
tecului străin poporul core
ean a fost împiedicat să-și u- 
nifice patria. Vorbitorul a 
prezentat apoi, pe larg, prefa
cerile social-politice care au 
avut loc în anii de după eli
berare în partea de nord a 
țării, evidențiind, totodată, 
repetatele propuneri făcute. de 
guvernul R. P. D. Coreene 
pentru unificarea pașnică a 
statului.

Referindu-se la contactele 
dintre nordul și sudul Core
ei, Li Jong Mok a apreciat 
pozitiv dialogul dintre organi
zațiile de Cruce Roșie din ce
le două părți ale țării și a re
levat că Declarația comună 
semnată la 4 iulie 1972 între 
nord și sud conține, în esență, 
trei principii, cele ale inde
pendenței, reunificării pe cale 
pașnică a țării și unității na
ționale, fapt de o semnificație 
istorică în lupta poporului co
reean pentru reunificarea pa
triei sale. Urmare 
document, guvernul 
Coreene a avansat 
concrete, menite să 
că înțelegerea reciprocă, 
înlăture barierele 
și să faciliteze edificarea ba
zelor unității naționale. Dar, 
a spus vorbitorul, niciuna 
dintre propunerile făcute nu 
a găsit ecoul dorit în rîndurile 
autorităților de la Seul.

In legătură cu „declarația 
specială de politică externă a- 
supra păcii și reunificării11, 
publicată de autoritățile sudu
lui Coreei, vorbitorul a apre
ciat că aceasta reprezintă un 
plan menit să scindeze Coreea 
în două state separate, prin 
violarea prevederilor Declara
ției comune din iulie 1972. In 
context, vorbitorul s-a referit 
la mașinațiunile politice, mi
litare și diplomatice întreprin
se de unele state occidentale, 
în scopul permanentizării di
vizării poporului coreean și a 
țării sale.

a acestui
R. P. D. 

propuneri 
adînceas- 

să 
diviziunii

Conferința miniștrilor de externe 
din țările latino-americane 

si din zona Caraibilor

Reprezentantul președintelui 
Consiliului de Stat 

al României a fost primit 
de președintele R.A. Siriene

DAMASC 15 (Agerpres) — 
Mircea Malița, reprezentant 
al președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, a fost primit de 
președintele Republicii Arabe 
Siriene, generalul Hafez As
sad. Cu acest prilej, el a re
mis șefului statului sirian un 
mesaj din partea președinte
lui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușeseu.

Președintele Hafez Assad a 
adresat mulțumiri călduroase

pentru mesaj, a transmis 
calde salutări președintelui 
Nicolae Ceaușeseu și urările 
sale de sănătate împreună cu 
cele mai bune sentimente pen
tru poporul român. Șeful 
statului sirian a evocat coope
rarea fructuoasă cu România 
în diferite domenii, exprimînd 
dorința dezvoltării multilate
rale a relațiilor bilaterale, 
precum și a continuării dialo
gului, ce își dovedește utili
tatea.

Orientul Apropiat
CAIRO 15 (Agerpres). — In 

conformitate cu acordul pen
tru consolidarea încetării fo
cului și cu înțelegerea surve
nită miercuri, între reprezen
tanții militari ai Egiptului și 
Israelului, punctele de control 
israeliene de pe șoseaua 
Cairo — Suez au fost înlocu
ite, joi, cu cele ale O.N.U. — 
a anunțat, la Cairo, un pur
tător de cuvînt al Națiunilor 
Unite, reluat de agențiile 
Reuter, France Presse și Uni
ted Press International. El a 
menționat că au fost instalate 
două puncte de control ale 
O.N.U. pe această șosea — la 
kilometrul 101 și la kilometrul 
119.

Totodată, purtătorul de cu
vînt a anunțat că, în confor
mitate cu înțelegerea dintre 
reprezentanții celor două 
părți, 24 de camioane trans
portând alimente, apă și me
dicamente au trecut, joi, pe 
la kilometrul 101, îndreptîn- 
du-se spre Suez.

★

CAIRO 15 (Agerpres). — Un 
prim grup de prizonieri de 
război israelieni a fost îmbar
cat joi la bordul unui avion 
al Crucii Roșii Internaționale, 
cu destinația Tel Aviv, mar-

cînd începerea schimbului de 
prizonieri între Republica A- 
rabă Egipt și Israel.

Acest schimb este prevăzut 
în cadrul acordului de conso
lidare a încetării focului, in
tervenit între cele două părți 
iar detaliile în legătură cu 
punerea sa în practică au fost 
stabilite în cadrul întîlnirii 
de miercuri dintre reprezen
tanții Egiptului și Israelului.

Ulterior, la Cairo au sosit 
mai multe serii de prizonieri 
egipteni repatriați de către Is
rael.

Corespon-
Crăciun lo

in cadrul

Comunicat comun
sovieto-iugoslav

I LA VIENA s-au 
lucrările Plenarei C. C. 
Partidului Comunist' 
Austria, în cadrul căreia

încheiat 
al 

din 
a 

fost analizată situația politică 
din țară, ca urmare a alege
rilor cantonale desfășurate la 
Viena și în Austria Superioa-

LA INVITAȚIA FUNDATI- 
HELVEȚIÂ", 

culturală din 
condusă de An- 

vicepreședinte al

Ș EI „PRO
Ș o delegație 
fe România,
§ drei Vela, __ _________ .
Ș Institutului român pentru re- 

lății culturale cu străinătatea, 
efectuează o vizită în Elveția.

| SECRETARUL DE 
Ș AL S.U.A. Henry

a conferit joi, la
Ș primul ministru
Ș Kakuei Tanaka,
ț membri ai cabinetului 
5 asupra situației din J 4...1 A _ î _ •

BOGOTA 15 (Agerpres). — 
La Bogota s-au deschis lucră
rile conferinței miniștrilor de 
externe din țările latino-a- 
merîcane și din zona Caraibi
lor, la care participă repre
zentanții a 18 state — infor
mează agenția Prensa Latina. 
Timp de trei zile vor avea loc 
dezbateri asupra unui docu
ment în nouă puncte, pregă
tite anterior de experți, pri
vind cooperarea economică 
pentru dezvoltarea și adopta
rea măsurilor necesare în a- 
cest sens, reorganizarea siste
mului interamerican de rela
ții, soluționarea problemei 
Canalului Panama, structura 
comerțului internațional și a 
sistemului monetar, activita
tea' companiilor străine, trans
ferul de tehnologie etc., în 
contextul redefinirii relațiilor 
pe multiple planuri, cu Sta
tele Unite.

In alocuțiunea de deschide
re, președintele Columbiei, 
Misael Pastrana Borrero, a 
subliniat că această conferință 

, are drept scop principal în-

tărirea unității dintre țările 
latino-americane și adoptarea 
unei poziții comune, indispen
sabile în stabilirea unui dialog 
multilateral cu S.U.A. In a- 
cest sens, țările latino-ameri
cane și caraibiene au hotărît 
să-1 invite, anul viitor, pe 
secretarul de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, la o întâlni
re la Ciudad de Mexico, în 
cursul căreia să-i prezinte 
punctul lor de vedere cu pri
vire la un nou sistem de rela
ții cu Statele Unite.

Luînd cuvîntul, ministrul 
peruan de externe, Miguel 
Angel de la Flor Valle, a a- 
rătat că țările latino-america
ne trebuie să-și stabilească un 
mecanism adecvat privind se
curitatea și protecția economi
ilor naționale, capabil să în
frunte acele acte coercitive 
îndreptate împotriva hotărîri- 
lor suverane ale statelor. El a 
denunțat formele de coope
rare impuse unilateral și vio
larea principiilor suveranită
ții și eglității -între state.

MOSCOVA 15 (Agerpres). 
— Agențiile TASS și Taniug 
au difuzat comunicatul so
vieto-iugoslav cu privire la 
vizita de prietenie efectuată 
în Uniunea Sovietică, de 
Iosip Broz Tito, președintele 
R.Sj". Iugoslavia, președinte
le Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Abordînd probleme ale situ
ației internaționale, Leonid 
Brejnev și Iosip Broz Tito au 
acordat o atenție deosebită as
pectelor legate de consolida
rea și adîncirea destinderii.

U.R.S.S. și R.S.F. iugoslavia 
apreciază că una dintre cele 
mai importante sarcini constă 
în stingerea focarulifi de 
război din Orientul Apropiat. 
In acest sens, se consideră că 
trebuie să se pornească de la 
aplicarea neîntârziată a tutu
ror prevederilor rezoluției nr. 
242 a Consiliului de Securita
te din 22 noiembrie 1967. 
U.R.S.S. și Iugoslavia conside- ' 
ră că numai pe baza respec
tării independenței, suverani
tății’ și integrității teritoriale 
a tuturor statelor din Orien
tul Apropiat se poate ajunge 
la o reglementare politică jus
tă și trainică a acestui con
flict. Comunicatul arată că 
Uniunea Sovietică și Iugosla
via sînt gata să depună și pe

viitor eforturi în interesul 
stituirii păcii în Orientul 
propiat și asigurării securi- - 
tății garantate a tuturor state
lor și popoarelor din această 
regiune a lumii.

Lepnid Brejnev și Iosip 
Broz Tito au subliniat impor
tanța istorică a victoriei ero
icului popor vietnamez, rea
firmând hotărîrea celor două 
țări de a acorda și pe viitor 
ajutor R.D. Vietnam în refa
cerea economiei naționale și 
construirea socialismului, de 
a oferi un sprijin eficient 
G.R.P. al Republicii Vietna
mului de Sud.

Părțile au reafirmat că sînt 
gata să aducă o contribuție 
constructivă la încheierea cu 
succes a conferinței general 
europene pentru securitate și' 
cooperare. Uniunea Sovietică 
și Iugoslavia apreciază că 
desfășurarea la nivel înalt a 
etapei finale a conferinței ge- 
neral-europene ar corespun
de intereselor tuturor țărilor 
participante la conferință.

Leonid Brejnev și Iosip 
Broz Tito au relevat că schim
bările favorabile survenite în 
viața internațională creează 
tuturor țărilor, indiferent de 
mărimea teritoriului și a 
populației lor, posibilitatea de 
a participa, pe baza egalității 
în drepturi, la - soluționarea 
problemelor fundamentale a- 
le contemporaneității.

in- 
A-

¥
TEL AVlV 15 (Agerpres). 

— Primele grupuri de prizo
nieri egipteni. îmbarcate la 
bordul unor avioane ale Cru
cii Roșii Internaționale, au 
părăsit aeroportul internațio
nal Lod, îndreptîndu-se spre 
Egipt.

La același aeroport a sosit, 
pe de altă parte nrimul lot de 
prizonieri israelieni repatriați 
de Egipt, în cadrul schimbu
lui de prizonieri prevăzut în 
acordul pentru consolidarea 
încetării focului.

★
BEIRUT 15 — 

dentul Agerpres, 
nescu, transmite :
ultimei ședințe a Consiliului 
de Miniștri, al Libanului, la 
care a participat și președin
tele Republicii, Suleiman 
Frangieh, au fost examinate 
rezultatele vizitei efectuate la 
Cairo, săptămîna trecută, de 
premierul Takieddine Solh și 
ministrul afacerilor externe, 
Fouad Naffah.

La sfîrșitul ședinței, minis
trul informațiilor a anunțat 
că președintele Libanului, 
Suleiman Frangieh, va parti
cipa la Conferința la nivel 
înalt a țărilor arabe, care ur
mează să se țină la 26 noiem
brie, la Alger.

STAT
Kissinger 

Tokio, cu 
japonez, 

și cui alți 
nipon 

i Orien- 
§ tul Apropiat' și a unor aspec- 
ș te ale crizei mondiale de e-

I 
I

500 DE POLIȚIȘTI SUD- 
COREENI au intervenit, 
joi, în mod brutal, pentru 
a reprima demonstrația a 
peste 2000 de studenți ai uni
versității din Seul, care ce
reau înfăptuirea de re
forme democratice ș" elibe- ' 
rarea colegilor lor arestați 
în cursul manifestațiilor stu
dențești .mpotriva re:;mu!ui 
sud-corecan din ultimele zile.

IN UNIUNEA SOVIETICA 
a.fost lansat un satelit de te
lecomunicații de tip „Mol- 
nia-l“, destinat să asigure 
funcționarea .sist'emului de te 
lecomunicații la mari distan
țe și retransmiterea progra
melor centrale ale televiziu
nii sovietice prin rețeaua „Or
bita11, situată în Extremul O- 
rient. Siberia, Asia Centrală.

NASA A CONFIRMAT OFI
CIAL că misiunea „Skylab-3*' 
va începe vineri, 16 noiem
brie, Ia ora 14,01 G.M.T. 
(9.01 locală).

Lansarea va avea Io£, po
trivit’ previziunilor. în condi
ții meteorologice optime.

PODUL KANMON, consi
derat cel de-al 10-lea pod sus
pendat din lume, din punct de 
vedere al lungimii, și cel mai 
lung din Orient, a fost deschis

IN INSULELE ALEUTINF 
a început să erupă un vulcan 
după o perioadă de întrerupere 
a activității de aproape cinci 
ani. Roci și lavă incandescen
tă au fost proiectate în timpul 
erupției pînă Ia o înălțime de 
100 metri.

Sesiunea G.A.T.T
15 (Agerpres). — 
a avut loc sesiu- 

a părților contrac- 
Acordul General 

Tarife și Comerț 
cu 

25-a aniversare a 
a .acestui

STUDIOUL TIMIȘOARA

22,30 Concert de seară ; 24,00 
Buletin de știri ; 0,03—3,00 
Estrada nocturnă.

19.20
19,30

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Conspirația ; Republi
ca : Tecumseh ; PETRILA : 
Capcană pentru general ; 
LONEA — Minerul : Aven
turile lui Babușcă; ANINOA- 
SA : Copiii căpitanului
Grant : VULCAN: Urmărire 
la Amsterdam : LUPENI — 
Cultural : Antoniu și Cleopa
tra ; Muncitoresc: Clasa 
muncitoare merge în Para
dis : URICANI : Bătrînii 
bandiți.

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 
de știri ; 9,30 Memoria pă-

mintului romanesc ; 10,00
Buletin de știri ; 10,05 Cîntă- 
reți ai satelor ; 10,30 Melodii 
de Vasile Veselovski, Florin 
Bogardo și Alexandru Man
dy ; 11.00 Buletin de știri ;
11.15 Litera și spiritul legii ; 
11,30 Pe drumul nostru lu
minos și drept ; 12,00 Discul 
zilei ; 12,30 întâlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferă! ; 13,00 Radiojurnal ; 
13,27 Concert de prînz ; 14,00 
Compozitorul săptămînii ; 
14,40 Fanfara „Promenada" 
din București ; 15,00 Buletin 
de știri ; 15,05 Radioancheta 
economică ; 15,20 Muzică de 
estradă ; 16,00 Radiojurnal ;
16.15 Instrumente populare :
naiul și țambalul : 16,35 For
mații artistice școlare ; 17,30 
Cîntă Florica Duma, Ilona 
Juhasz, Alexandru Mica și 
Silvestru Lungoci ; 18,00 Ci
rcle serii ; 20,00 Zece melo
dii preferate ; 21,00 Revista 
șlagărelor ; 21,30 Bijuterii
muzicale ; 22,00 Radiojurnal;

18,00 Actualitatea radio ; 
18,10 Prelucrări corale de 
Nicolae Ursu ; 18,25 Mani
festări ale artiștilor amatori 
în cadrul „Zilelor culturii la 
Reșița11 ; 18,30 Album cu me
lodii de succes ale muzicii u- 
șoare ; 18,50 Emisiunea „Al
ina mater11. Cuprinde conclu
zii la Conferința națională a 
cercurilor științifice studen
țești, secția tehnică de la Ti
mișoara și secția subingineri 
de Ia Hunedoara ; 19,00 Drag 
mi-e cîntecul și jocul — pro
gram de muzică populară la 
cererea ascultătorilor ; par
tea 1 ; 19,25 Emisiunea pen
tru sate ; 19,35 Drag mi-s 
cîntecul și jocul; partea 2 ; 
19,50 Dialog cu ascultătorii. 
SIMBĂTĂ, 17 NOIEMBRIE

6,00 — 6,30 Actualități și 
muzică.

20,20
20.25
20,50
22.15

— 1001 de seri.
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973
— an hotărîtor.
Cîntecul săptămînii.
Baladă pentru acest 
pămînt. Cheile Turzii. 
Publicitate.
Panoramic științific ; 
Film artistic.
24 de ore.

10,00
10,05
10,10
10.20
10,35
10.40
12,00
16,00—17,00 Teleșcoală.
17,30

Curs de limbă franceză 
Lecția 68 (reluare).
Curs de limbă rusă 
Lecția 66 (reluare). 
Telex.
Avanpremieră.
Album coral.
Reflector.
Publicitate.
Vîrstele peliculei.
Telejurnal.

Curs de limbă engleză 
Lecția 66.
Telex.
Tragerea Loto.

La volan.
Studio.
Revista economică TV.

Valorile temperaturii < 
registrate în cursul zilei 
ieri:

Maximele : 
grade ; Paring

Petroșani

în
de

7
zero grade;

Minimele :
ro grade ; Paring — 6 grade.

Petroșani ze-

URMĂTOA-PENTRU
RELE 24 DE ORE: Vreme 
instabilă. Cer variabil, 
alocuri se vor semnala pre
cipitații sub formă de ploa
ie. Vînt slab din sectorul 
nordic.

Pe

GENEVA 
La Geneva 
nea a 29-a 
tante la 
pentru Tarife și 
(G.A.T.T.), care coincide 
cea de-a 
intrării în vigoare 
acord multilateral.

Luînd cuvîntul 
dezbaterilor, șeful 
române, Mircea Petrescu, 
nistru consilier, a. subliniat 
importanța pe care România 
o,acordă noilor negocieri co
merciale multilaterale, des
chise prin recenta conferință 
ministerială de la Tokio. A- 
ceste negocieri — a declarat 
vorbitorul — trebuie să con
ducă la o liberalizare cit mai 
largă a comerțului internați
onal, la realizarea unei divi-

în cadrul 
delegației 

mi-

ziuni internaționale a muncii 
mai echitabile, la punerea în 
aplicare a unor măsuri con
crete, imediate și eficace, în 
vederea sprijinirii eforturilor 
țărilor în curs de dezvoltare 
în direcția reducerii și a eli
minării decalajelor care le 
separă de țările dezvoltate. 
Reprezentantul român a subli
niat necesitatea de a se ține 
seama de poziția și interesele 
tuturor celor peste 80 de țări 
participante, de a se respecta 
principiul egalității 
O aplicare corectă 
principiu înseamnă, 
altele, și acordarea 
tament egal tuturor 
situate la același nivel 
dezvoltare, fără nici o discri
minare, indiferent de siste
mul lor social, economic sau 
poziția lor geografică.

statelor, 
a acestui 

printre 
unui tra

tărilor 
de
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ROMA 15 (Agerpres). — 
Federația italiană de specia
litate a confirmat că finala'' 
„Cupei intercontinentale11 la 
fotbal se va disputa în ziua 
de 28 noimbrie pe stadionul 
olimpic din Roma și Va opu
ne echipele Juventus Torino 
și Independiente Buenos Aires.

ale s-a calificat echipa Bul
gariei, care se află pe primul 
loc cu 8 puncte și mai are de 
susținut un meci cu formația 
Ciprului.

GLASGOW 15 (Agerpres). 
— Selecționatele de fotbal ale 
R. F. Germania și Scoției au 
terminat la egalitate : 
(după ce gazdele au 
pînă în minutul 81), 
amical desfășurat la
den Park din Glasgow, în fața 
a circa 80 000 de spectatori.

1-1, 
condus 
meciul 
Hamp-

LISABONA 15 (Agerpres) 
— La Lisabona, în prelimina
riile campionatului mondial 
de fotbal (grupa a 6-a euro
peană), echipele Irlandei de 
Nord și Portugaliei au făcut 
joc egal 1—1 (0—1). Pentru 
turneul final al Cupei mondi-

MONTE CARLO 15 (Ager
pres). — In turneul interna
țional de fotbal (echipe de 
juniori) de la Monte Carlo, 
selecționata Suediei a întrecut 
cu scorul de 2—1 formația 
României, în timp ce echipa 
R. F. Germania a învins cu 
3—1 reprezentativa Italiei.

LONDRA 15 (Agerpres). — 
Disputat pe stadionul Wem
bley din Londra, în prezența 
a 83 000 de spectatori, meciul 
amical de fotbal dintre selec
ționatele Italiei și Angliei s-a 
terminat cu scorul de 1—0 
(0—0) în favoarea „Squadrei 
azzura11, careecîștigă pentru 
prima oară în deplasare (din 
9 partide), în fața echipei bri
tanice.

Joi au fost stabilite, prin 
tragere la sorți, jocurile din 
cadrul 16-imilor „Cupei Ro
mâniei11 la fotbal. întâlnirile 
vor avea loc la 21 noiembrie 
pe terenuri neutre după urmă
torul program : C. F. R. Paș
cani — Petrolul Ploiești; Po
iana Cîmpina — Steaua ; Uni
versitatea Cluj — Stăruința 
Aleșd ; Politehnica Timișoara
— F. C. Constanța ; Gloria 
Buzău — A. S. A. Tg. Mureș ; 
C. S. M. Reșița — Politehnica 
Iași ; U. T. Arad — Universi
tatea Craiova ; Electroputere 
Craiova — Delta Tulcea; 
Partizanul Bacău — Jiul Pe
troșani ; C. F. R. Cluj — 
F. C. Argeș Pitești ; Dacia 
Orăștie — Sportul studențesc ; 
Oltul Sf. Gheorghe — Știința 
Petroșani.; Steagul roșu Bra
șov — Sport. Club Bacău ; 
Rapid —. Chimia Rm. Vîlcea ; 
Minerul Baia Mare — Gloria 
Bistrița ; Dinamo București
— Șantierele Navale Oltenița.

(Agerpres)


