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Comandamente majore în activitatea minieră;
Ridicarea rodniciei abatajelor

pe noi cote și pregătirea
producției anului 1974

Sporuri
de

LA MINA DÎLJA

Mobilizare intensă, căutări
EH

cărbune novatoare în vederea

Vizita tovarășului
Nicolae Ceaușescu în Statele Unite

Recepție oferită de președintele 
Nicolae Ceaușescu și de tovarășa 

Elena Ceaușescu in onoarea 
președintelui 

și a doamnei
Richard Nixon 
Patricia Nixon

DECLARAȚIA COMUNA 
cu privire la cooperarea economicâf 

industriala și tehnica dintre 
Republica Socialista România 
și Statele Unite ale Americii

Nemulțumit, parcă, de 
faptul că în cursul lunii 
trecute nu s-a mai situat 
ca altădată în fruntea 
întrecerii dintre colecti
vele de muncă ale mi
nei, sectorul II al minei 
Uricani a înregistrat de
pășiri ale sarcinilor de 
plan încă din primele 
zile ale lunii decembrie. 
Producția suplimentară 
de peste 150 de tone ex
trasă în acest început 
de lună indică hotărî
rea tuturor salariaților 
sectorului de a valorifi
ca în condiții optime li
nia de front disponibilă 
și provine din produc- 
tivitățile înalte înregis
trate la abatajele came
ră din blocurile IV 
IV/1 de către 
conduse de 
POP, JENICĂ 
SE și PAVEL
RASZ. Un ritm bun de 
lucru înregistrează și 
brigăzile de pregătiri 
conduse de CONSTAN
TIN GRĂDINARU și 
GAVRILA NAGY care 
realizează viteze sporite 
de avansare în vederea 
creșterii în continuare a 
capacității de producție.

Și 
brigăzile 

TRAIAN 
NASTA- 
MADA-

preluării exemplare a sar
cinilor de plan din prima zi

• îmbunătățirea calitativă a activității de 
element definitoriu al producțieiextrac(ie — 

anului viitor ,
• Lucrările de deschideri și pregătiri și 

aprovizionarea pusă la punct, realizate în de
cembrie, asigură linia de front și dotarea pentru 
ianuarie.

a decurs 
o deose- 
luat par- 
desemnat

„Unul din obiectivele cen
trale ale economiei noastre es
te asigurarea unei cît mai bu
ne folosiri a capacităților de 
producție" — a subliniat se
cretarul general al par
tidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la recenta Ple
nară comună a C.C. al P.C.R. 
și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Socialo 
a României, indieîndu-se ast
fel una din ideile de bază, de 
evidentă valoare teoretică și 
practică referitoare la produc
ția anului viitor.

Pentru unitățile miniere din 
Valea Jiului această cerință 
înseamnă realizarea integrală 
a nivelelor de producție plani
ficate, ritmicitatea, creșterea 
eficienței activității de extrac
ție. Sînt obiective de o mare 
însemnătate a căror realizare 
optimă încă din prima zi a 
anului viitor presupune des
fășurarea în tot cursul ultimei 
luni a anului curent a unor in-

președinte al Consiliului de 
Miniștri, președinte al Comi
tetului de Stat al Planificării, 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Constantin 
Mitea. Vasile Pungan, consi
lieri ai președintelui Consiliu
lui de Stat, alte persoane o- 
ficiale care îl însoțesc pe 
președintele Nicolae Ceaușescu 
în vizita sa în S.U.A., am
basadorul român la Washing
ton, Corneliu Bogdan, repre
zentantul permanent al țării 
noastre la Națiunile Unite, 
ambasadorul Ion Datcu.

In timpul recepției, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Richard 
s-au întreținut 
și prietenesc.

Președintele 
a dat încă o 
satisfacției deosebite 
vizita președintelui Consiliu
lui de Stat al României, pen
tru rezultatele pozitive 
care ea se soldează.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a apreciat, la rîn- 
dul său, că vizita este încu
nunată de realizări fructuoa
se și a mulțumit președintelui 
Nixon pentru ospitalitatea 
care solii poporului român au 
fost înconjurați în timpul vi
zitei lor în Statele Unite.

Cei doi președinți, precum 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Patricia Nixon, 
își iau apoi un călduros ră
mas bun. 
și soția 
ședintelui 
tovarășei 
urări prietenești 
plăcută în continuarea vizitei 
pe- care o întreprind în Sta
tele Unite ale Americii.

Cu prilejul vizitei sale ofi
ciale în Statele Unite ale A- 
mericii, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Soci
aliste România, Nicolae 
Ceaușescu, a avut convorbiri 
cu președintele Statelor Uni
te ale Americii, Richard 
Nixon, în zilele de 4 și 5 de
cembrie 1973, cu privire la 
dezvoltarea relațiilor econo
mice dintre România și Sta
tele Unite.

Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri,' președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Vasile Pun- 
gan, consilier al președintelui, 
și alte oficialități din partea 
română, Henry Kissinger, se
cretar de stat, George Schultz, 
secretar al finanțelor, Frede
rick Dent, secretar al comer
țului și alte oficialități din 
partea americană au partici
pat, de asemenea, la discuții.

Cei doi președinți au evi
dențiat dezvoltarea favorabilă 
a relațiilor economice dintre 
cele două țări ale lor și au 
exprimat hotărîrea lor de a 
promova și extinde coopera
rea economică, industrială și 
tehnică, pe baza respectării 
suveranității, independenței, 
neamestecului în treburile in
terne, egalității • în drepturi, 
avantajului reciproc, abținerii 
de la amenințarea cu forța 
sau folosirea forței.

Președintele Ceaușescu 
președintele Nixon și-au ex
primat satisfacția față de rit
mul remarcabil de creștere a 
comerțului româno-american,

s-a mărit de peste 4 ori 
la vizita președintelui

Miercuri seara, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit. în 
saloanele Ambasadei române 
din Washington, o recepție în 
onoarea președintelui State
lor Unite ale Americii, 
Richard Nixon, și a doamnei 
Patricia Nixon.

La recepție, care 
într-o atmosferă de 
bită cordialitate, au 
te vicepreședintele
al Statelor Unite, Gerald Ford, 
secretarul Departamentului 

'de Stat, Henry Kissinger, mi
nistrul comerțului, Frederick 
Dent, ministrul agriculturii. 
Earl Butz, președintele Curții 
Supreme a Statelor Unite, 
Warren Burger, liderul frac
țiunii republicane din Senat, 
Hugh Scott, alți membri de- 
mocrați și republicani ai fo
rului legislativ, asistentul 
pentru probleme europene al 
secretarului de stat, Walter 
Stoessel. 
pentru 
James 
lului 
Smoak, 
americane, Water Washington, 
ambasadorul desemnat al 
S.U.A. la București, Harry 
Barnes, însărcinatul cu afaceri 
a.i. al Statelor Unite în Ro
mânia, Robert Martens, nu
meroși alți reprezentanți ai 
vieții politice, economice, so
ciale americane, șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la 
Washington, ziariști americani 
și corespondenți ai presei 
străine.

Din partea română au par
ticipat Manea Mănescu, vice-

înOinlrca cu reprezentanții

directorul 
Informații a 
Keogh, șeful 
Casei Albe, 

primarul

Agenției
S.U.A., 

Protoco- 
Marion 

capitalei

Nixon
în mod cordial

Statelor Unite 
dată expresie 

pentru

cu

cu

Președintele Nixon 
sa adresează pre- 
Nicolae Ceaușescu și 

Elena Ceaușescu 
de călătorie

presei americane

Și

care 
de 
Nixon la București în 1969.

Ambii președinți au remar
cat, în mod deosebit, crește
rea rapidă a exporturilor 
României în S.U.A. ca urma
re a eforturilor majore pe 
care România Ie-a făcut pen
tru promovarea exporturilor 
sale în Statele Unite.

S-a estimat că în 1974 și în 
anii următori, comerțul din
tre cele două țări va continua 
să crească, în același ritm sau 
chiar într-un ritm mai înalt.

Cei doi președinți au subli
niat că cele două țări au în
treprins un număr de acțiuni 
pentru a încuraja și facilita 
această creștere a comerțului.

Cei doi președinți au remar
cat importanța întîlnirilor și 
discuțiilor avute de președin
tele Ceaușescu cu personalități 
de conducere ale cercurilor 
de afaceri americane, în 
scopul de a finaliza acorduri 
și înțelegeri și de a genera 
un nou interes în relațiile 
economice cu România.

Președinții au consthtăt că, 
recunoscînd statutul Româ
niei ca țară în curs de dez
voltare, Corporația 
vestiții particulare 
Unite ale Americîi 
tate este pregătită 
asigurarea și firtanțarea 
vestițiilor Statelor Unite 
România.

Cei doi președinți au con
statat că din noiembrie 1971, 
cînd președintele Nixon a 
hotărît ca exporturile Statelor 
Unite în România să fie în
dreptățite la creditele și ga-

pentru in- 
a Statelor 
în străină- 
să sprijine 

in- 
în

Cuvintarea

ranțiile Băncii de export-im
port a Statelor Unite ale A- 
mericii, aceste credite și ga
ranții au contribuit în mod 
efectiv la dezvoltarea comer
țului. Bănci particulare din 
Statele Unite ale Americii au 
facilitat, de asemenea, aceas
tă dezvoltare.

Cei doi președinți au subli
niat importanța participării 
celor două țări la Acordul 
General pentru Tarife și Co
merț și importanța prevede
rilor și principiilor 
acord pentru politica 
nomică respectivă.

Președintele Nixon

Sectoare
la

Ins. Bujor BOGDAN

(Continuare în pag. a 3-a)

fruntașe în munca
mina Lupeni

acestui
lor eco-

rea- 
de a

a 
firmat angajamentul său 
cere autorizarea de a acorda 
României clauza națiunii ce
lei mai' favorizate, recunos
cînd importanța acestui prin
cipiu reciproc ca un factor 
în relațiile internaționale și 
în dezvoltarea și diversifica
rea relațiilor economice 
cele două țări.

Cei doi președinți 
liniat în continuare 
rarea României la 
General pentru Tarife și Co
merț și ca membră la Fondul 
Monetar Internațional și la 
Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare au 
fost pași pozitivi în. lărgirea 
relațiilor sale economice și 
financiare pe plan mondial și 
au creat condiții favorabile 
de colaborare între reprezen
tanții celor două țări în ca
drul acestor organizații inter
naționale, în scopul dezvoltă
rii cooperării lor economice.

între

au 
că 
Acordul

I>a sfîrșitul lunii 
noiembrie ’ sectoarele 
I,. II, V și VII dc la 
E.M. Lupeni au pre
zentat un rodnic bi
lanț al munci» fapt 
deosebit de 'semnifi
cativ pentru întrea
ga producție a minei 
aflată într-un ritm 
din ce în ce mai buh 
în realizarea sarcini
lor de plan. Brigăzi
le conduse de Ilie Je-
ler, Aurel Stanbeca,

Dumitru Tămîrș și 
Dumitru Dimofțe au 
avut o contribuție 

. hotărîtoare Iar- reali-' 
. zarea plusului de

473 tone, cît a înre
gistrat sectorul I, iar 
minerii care lucrează'

1 cu Marin Ciochia și 
Androne Grumăzes- 
cu au dat o oarte 
substanțială din cele 

'1085 tone peste plan. 
• la sectorul II. Secto
rul V, deși a javut un 
plus doar de 29 tone

în luna noiembrie, se 
evidențiază printr-un- 
ritm tot mai înalt de 
muncă, reușind să re
cupereze restantele 
(minerii: din brigada 
lui Vasile Caila au 
extras în luna -noiem
brie cantități mereu 

, sporite de cărburje). .,
Sectoful VII a rapor
tai 228 tone de căr
bune. .brigăzile con
duse de Constantin 
Onofrei, Nicolae Ta- 
nolea, Gheorghe

nofrei și Nicolae 0- 
prea avînd q contri
buție deosebită.

Noul program de 
muncă și corecta a- 
provizionare eu ma
teriale — care se a- 
daugă hărniciei atît 
de specifice minerilor 
de la Lupeni — sînt 
elementele principa
le care au făcut 
posibil ca luna 
să se încheie cu ast
fel de rezultate.

(Continuare în pag. a 4-a)

tovarășului

Dejunul oferit în cins
tea președintelui Nicolae 
Ceaușescu de către conduce
rea Clubului Național al 
Presei din Washington nu a 
constituit o simplă manifesta
re 
au 
ne 
al 
ședințele României în State
le Unite, un dialog memora
bil între șeful statului român 
și reprezentanții 
de informare în masă.

Cei 
ariști 
respondent! ai 
ine acreditați la Washing
ton veniseră să asculte una 
din vocile cele mai autorizate 
în materie de înnoire a rela
țiilor și vieții internaționale, 
o personalitate politică proe
minentă, a cărei viziune asu
pra evoluției lumii contempo
rane a trezit un remarcabil 
interes atît printre factorii 
politici, cît și în opinia pu
blică internațională. Ni s-a 
părut firească în context, 'ex
presia de adîncă satisfacție 
și mulțumire cu care pre
ședintele Clubului Național 
al Presei din Washington, Do-

protocolară, ci — așa cum 
subliniat gazdele america- 
— un eveniment de marcă 
vizitei întreprinse de pre-

mijloacelor

aproape 
americani

20 de 
i Și 
presei

zi- 
co- 

stră-

nald Larrabee, secretarul clu
bului, John Cleland, l-au în- 
tîmpinat pe conducătorul sta
tului nostru, în numele, mem
brilor clubului național.

Desfășurarea dejunului a 
fost ceș tradițională: pre
ședintele Clubului Național 
al Presei a rostit un cuvînt 
introductiv, invitatul a fost 
rugat să difuzeze în prealabil 
o intervenție în probleme de 
cooperare internațională, par
ticipant» au Pus întrebări. 
Ceea ce conferă o notă parti
culară dejunului și conferinței 
de presă care a urmat a fost, 
după părerea noastră, calita
tea dialogului dintre conducă-, 
torul statului nostru și repre
zentanții presei americane și 
străine, participanți la aceas
tă conferință de presă.

După ce președintele Clubu
lui Național al presei din Wa
shington a prezentat persona
litatea șefului statului român 
și a mulțumit călduros, în nu
mele ziariștilor americani și 
străini, pentru onoarea pe 
care președintele Nicolae 
Ceaușescu o făcea reprezen
tanților mijloacelor de infor
mare în masă de a avea o

discuție asupra unor probleme 
majore care priveau atît re
lațiile româno-americane, cît 
și poziția României socialiste 
față de principalele probleme 
ale vieții internaționale, a luat 
cuvîntul președintele Nicolae 
Ceaușescu, care a spus :

Doresc, înainte de toate, 
să-mi exprim satisfacția de a 
mă întîlni cu membrii Clubu
lui Național al Presei, cu re
prezentanți ai presei america
ne în general.

Vizita pe care o efectuez în 
momentul /de față în Statele 
Unite constituie o expresie 
a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre țările
tre, care, în ultimii ani, 
cunoscut 
tare. Aș 
faptul că 
zite s-au
cîteva acorduri de colaborare 
economică, iar cu puțin timp 
înainte, împreună cu președin
tele Nixon, am semnat o De
clarație comună. Trebuie să 
declar că eu personal și toți

noas- 
au 

o puternică dezvol- 
dori să menționez 
în cursul acestei vi- 
semnat de pe acum

(Continuare in pag. a 4-a)

Plecarea spre orașul Wilmington

din statul Carolina de Nord
a luat 

oficial al 
tovarășul

Nicolae Ceaușescu
Doamnelor și domnilor,
Doresc, înainte de toate, 

să-mi exprim satisfacția de a 
mă întîlni cu dumneavoastră, 
reprezentanți ai presei ameri
cane. Folosesc acest prilej spre 
a vă expune — în linii mari, 
desigur — cîteva din preocupă
rile actuale ale țării mele.

In perioada postbelică — 
după cum cred că vă este cu
noscut — ritmurile dezvoltării 
economice a României s-au 
situat printre cele mai înalte 
din lume. Anul acesta, 
pildă, ritmul de creștere 
producției industriale este 
aproape 15 la sută față de
nul precedent, iar în anul vi
itor — așa cum am prevăzut 
în planul de stat adoptat re
cent — el va fi și mai mare, 
de 16,7 la sută. Menționez că 
România alocă, în scopul dez
voltării sale economico-socia- 
le, 30—33 la sută din venitul 
național. Am creat și dezvoltat 
în acești ani numeroase ra
muri industriale noi, corespun
zător revoluției tehnico-știin- 
țifice, am realizat o gamă lar- 
că de produse noi, de instalații 
și aparatură complexă necesa
ră dotării și modernizării eco
nomiei.

înregis- 
și în 
agri- 
1972,

de 
a 

de 
a-

Mari progrese am 
trat în această perioadă 
ce privește dezvoltarea 
culturii. In anii 1971 și 
România a obținut cele
mari producții agrare din 
treaga sa istorie.

Pentru noi, dezvoltarea 
ritm înalt țju este un scop în 
sine, ci un mijloc de a asigura 
făurirea unei societăți socia
liste multilateral dezvoltate 
care să satisfacă în condiții tot 
mai bune cerințele umane de 
viață și civilizație. Spre a e- 
xemplifica, menționez faptul 
că, în actualul cincinal 1971 — 
1975, veniturile din salarii ale 
populației vor crește cu peste 
50 la sută în comparație cu 
anul 1970.

Deși a înregistrat succese 
remarcabile în dezvoltarea sa 
economică, România continuă 
să fie încă o țară în curs de 
dezvoltare, în comparație cu 
statele puternic industrializa
te. De aceea, ne consacrăm 
toate eforturile în vederea 
menținerii unui ritm înalt de 
dezvoltare, spre a reduce, în- 
tr-o perioadă cît mai scurtă, 
decalajul care ne desparte în-

(Continuare in pag. a 4-a)

sub- 
ade-

PionieriilDe la o zi la alta
împotrivaI A

(Continuare in pag. a 3-a)

locuințe ale munici- 
constructori ai edifici- risipei

NOI APARTAMENTE IN RECEPȚIE
Pe șantierele construcției de 

piului de la o zi la alta, harnicii 
ilor sociale raportează noi și noi izbînzi în finalizarea 
obiectivelor cuprinse în planul de apartamente anual, 
care trebuie predate în întregime pînă la sfîrșitul anu
lui.

Spuneam deci că, în fiecare zi, se pot consemna 
noi reușite în „bătălia" care se duce pe șantier pentru 
predarea de noi blocuri în folosul minerilor și celorlalți 
oameni ai muncii. Numai în zilele trecute din această 
săptămînă, în trei din localitățile Văii Jiului s-au recep-

I
I

INSTALAȚIE DE 
TESTARE

(șef laborator PRAM). 
Conducerea uzinei a- 
cordă o atenție deose
bită și ajutorul mate
rial necesar realizării 
acestei instalații com
plexe.

ajutor dau și cetățenii 
prin muncă patriotică.

DEZBATERE

Joi, 6 decembrie, 
sfîrșit programul 
vizitei pe care 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu o în
treprind în Statele Unite, la 
invitația președintelui Richard 
Nixon și a doamnei Patricia 
Nixon.

După încheierea programu
lui oficial, 
Ceaușescu 
Ceaușescu 
o serie de 
economice 
dintre ele fiind orașul Wil
mington, din statul Carolina 
de Nord.

Nicolae Ceaușescu, 
Elena Ceaușescu. 
tovarășii Manea 

vicepreședinte al 
de Miniștri, pre-

tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena 
urmează să viziteze 
obiective și centre 
din S.U.A., primul

»

Ceremonia oficială a plecării 
a avut loc la Casa Albă. Pre
ședintele Consiliului de Stat, 
tovarășul 
și tovarășa 
precum și 
Mănescu, 
Consiliului
ședințele Comitetului de Stat 
al Planificării, George Ma
covescu, ministrul afacerilor 
externe, Constantin Mitea, Va
sile Pungan, consilieri ai pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
celelalte persoane române ca- 
re-1 însoțesc pe șeful statului 
român în vizita în Statele U- 
nite ale Americii au fost sa
lutați de Kenneth Rush, subse-

cretar al Departamentului de 
Stat, Walter Stoessel, asistent 
al secretarului de stat pentru 
problemele europene, de alte 
oficialități americane.

Pe peluza de sus a Casei Al
be a fost aliniată o gardă de 
onoare. In timpul ceremoniei 
de rămas bun au fost trase 
salve de artilerie.

Oaspeții români s-au îndrep
tat apoi, cu elicopterele, spre 
baza militară aeriană „An
drews", de unde au plecat spre 
Wilmington, cu avionul prezi
dențial al Casei Albe, pus la 
dispoziția șefului statului ro
mân de către președintele Sta
telor Unite.

La Uzina electrică 
din Faroșeni, în curînd. 
va intra în lucru insta
lația de testare a cu
noștințelor profesio
nale, a normelor de 
protecție a muncii și 
de pază contra incen
diilor, ea fiind rodul 
colaborării dintre bi
roul tehnic și labora
torul PRAM, respectiv, 
între inginerul Al. 
Flaidăr, tehnicianul 
Constantin Geangu 
(compartimentul de 
protecția muncii) și 
Tiberiu Ungureanu

DRUM IN REPARAȚIE

Pentru ca drumul 
județean Crividia — 
Dealul Babii să devină 
cu adevărat practica
bil pentru autobuze, 
alte mașini și pietoni, 
Consiliul popular al 
orașului Vulcan a dis
pus începerea lucrări
lor de reparații, în ba
za unor fonduri acor
date de Direcția jude
țeană a drumurilor. In 
scopul terminării mai 
devreme a lucrărilor 
de reparare, un prețios

La 
resc 
loc astăzi, la ora 18, o 
dezbatere cu 
„Prevenirea și 
rarea funcționării 
gol a utilajelor". Par
ticipant» — mineri, 
maiștri, ingineri — se 
vor referi la posibilită
țile concrete de redu
cere a consumului de 
energie și combustibil, 
în spiritul Decretului 
Consiliului de Stat din 
17 noiembrie a.c.

clubul muncito- 
din Lupeni are

tema 
înlătu- 

în

SPRIJIN DAT
CONSTRUCTORILOR

In perioada 3-28 de
cembrie a.c., din iniți
ativa comitetului oră-

șenesc Vulcan al feme
ilor, zilnic, cîte o bri
gadă de zece femei 
sprijină constructorii, 
participînd voluntar la 
finisarea interiorului 
blocului A 1 din carti
erul Coroești, bloc ce 
urmează a se da în fo
losință. Alcătuirea bri
găzilor este asigurată, 
pe bază de grafic, de 
comisiile de femei din 
întreprinderile vulcă- 
nene.

FELICITĂRI 
PENTRU MAJORAT

In cadrul festivități
lor prilejuite de sărbă
torirea săptăminii ma
joratului, 1—8 decem
brie a.c. — se organi 
zează numeroase acți-

N 
uni dedicate tinerilor 
care au împlinit fru
moasa vîrstă de 18 ani.

Pînă acum, peste 230 
de tineri majori din în
treprinderi și școli au 
primit ..Felicitarea 
pentru majorat" acor
dată de Comitetul mu
nicipal U.T.C.

Azi și mîine se vor 
organiza acțiuni urma
te de programe artis
tice și seri distractive 
închinate tinerilor ma
jori de la Liceul Vul
can, U. E. Paroșeni, 
F.S.H. și preparația 
Coroești.

In unitatea de pionieri de la 
Școala generală nr. 6 din Pe
troșani a fost lansată o nouă 
inițiativă care este îmbrățișată 
de toți elevii din Valea Jiului — 
acțiunea „Pionierii luptă împo
triva risipei". Mai întîi inițiativa 
a fost preluată de toate deta
șamentele apoi s-a constituit în 
școală un comandament de 
combatere a risipei. Cînd elevii 
părăsesc clasele este verificat 
întreg sistemul de iluminat pen
tru a nu se consuma energia e- 
lectrică fără rost. Chiar și in 
timpul pauzelor, numărul becu
rilor aprinse se reduce la mai 
puțin de jumătate iar pe cori
doare funcționează doar becu
rile strict necesare. In atelierele- 
școală pionierii acționează 
promptitudine * și 
pentru 
să nu 
nu fie 
Putem 
noi, pionierii de la Școala ge
nerală nr. 6 din Petroșani, acțio
năm cu hotărîre împotriva orică
rei forme de risipă a energiei 
electrice. In continuare ne pro
punem ca acțiunea noastră să 
fie extinsă și la blocurile în care 
locuim pentru 
care consumă 
electrică.

Daniela 
comandantâ de unitate 

de pionieri la Școala generală 
f nr. 6 Petroșani

i cu 
și discernămint 

ca mașinile și utilajele 
funcționeze în gol și să 
risipit materialul folosit, 

spune cu mindrie că și

a depista pe cei 
fără rost energia

IORDACHE,



 Steagul roșu

CONTRAVENȚIILE PRIVIND REGULILE 
DE CONVIEȚUIRE SOCIALĂ

Decretul 153/1970 pentru 
stabilirea și sancționarea 
contravențiilor privind regu
lile de conviețuire socială, 
ordinea și liniștea publică 
se înscrie pe linia măsurilor 
luate pe plan legislativ pen
tru lichidarea manifestărilor 
incompatibile cu ținuta mo
rală a omului societății so
cialiste pentru asigurarea 
ordinei publice necesare e- 
xercitării nestingherite a 
drepturilor garantate de lege 
tuturor cetățenilor.

Apariția acestui decret a 
fost dictată de faptul că ri
dicarea continuă a nivelului 
conștiinței civice, îmbogăți
rea spirituală, creșterea gra
dului de exigență față de 
toate faptele membrilor so
cietății impun combaterea 
prin intransigență și hotărî- 
re a oricăror acte antisociale, 
chiar a celor socotite de im 
portanță redusă, dar care — 
exprimînd o mentalitate îna- 
poiată, parazitară, turbulen
tă sau lipsită de respect față 
de familie, de organele de 
ordine ori față de colecti
vitate în general — stânje
nesc bunele raporturi și vi
ciază atmosfera în societate.

în acest scop, decretul 
stabilește faptele și condiți
ile în care acestea constituie 
contravenții sancționabile 
potrivit dispozițiilor sale și 
instituie o procedură de ur
gență, menită să dea posibi
litatea luării celor mai 
prompte și eficiente măsuri.

O primă categorie de con
travenții sînt cele referitoa
re la practicarea unui mod 
de viață parazitar, incompa
tibil cu principiile 
socialiste (apelarea 
publicului de către 
au capacitate de
atragerea unor persoane în 
vederea practicării de ra
porturi sexuale ; organizarea 
sau participarea la jocuri 
de noroc ; constituirea unor 
grupuri de persoane care 
exprimă o concepție de viață 
parazitară contrară regulilor

moralei 
la mila 
cei care 
muncă ;

elementare de bună-cuviin- 
ță).

O a doua categorie 
contravenții sînt

de 
faptele 

care aduc atingere ordinei 
și liniștei publice, adică a- 
celor factori care contribuie 
la desfășurarea raporturilor 
sociale în mod normal (com
portarea jignitoare față de 
organele de ordine; provo
carea de scandal în localuri ; 
portul cuțitului, pumnalului, 
șișului, boxului, castetului; 
tulburarea liniștii publice).

Altă categorie de contra
venții prevăzute de Decre-

travenții sînt amenda 'între 
100 și 5 000 lei, sau închi
soarea contravențională în
tre 20 zile — 6 luni în ra
port cu gravitatea faptelor. 
Amenzile se aplică în cazu
rile în care agenții constata
tori, ținîrid seama de gravi
tatea faptei, întinderea în 
timp și spațiu a actelor con
travenționale, locul săvârși
rii faptei, numărul persoa
nelor lezate prin manifestă
rile antisociale, apreciază că 
sancțiunea amenzii este în
destulătoare. în cazurile în 
care aceeași persoană săvîr-

______ - ____LEGILE TARII
tul 153/1970 cuprinde fapte 
ce dovedesc lipsă de respect 
față de alte persoane sau 
față de colectivitate în gene
ral (săvîrșirea de gesturi, 
fapte sau expresii indecen
te, jignitoare, obscene, de 
natură să provoace indigna
rea cetățenilor; urmărirea 
sau acostarea persoanelor 
însoțite de cuvinte sau ges
turi necuviincioase, vînzarea 
de băuturi alcoolice spre 
consumare minorilor sub 14 
ani).

Decretul sancționează 
faptele care aduc

Și 
atingere 

vieții de familie — alunga
rea din locuința comună a 

soției, a copi- 
și a oricăror 
aflate

soțului sau a 
ilor, precum 
alte persoane 
treținere.

Constatarea 
travenții se face de 
primar sau un împuternicit 
al acestuia, ofițerii și subofi
țerii de miliție care încheie, 
în acest caz, un' proces 
bal de constatare.

Sancțiunile prevăzute 
Decretul 153/70 pentru

acestor

în în-

con- 
către

ver

de
con-

șește mai multe contravenții,, 
prin același proces verbal 
și sanționate cu amendă, a- 
menzile se totalizează fără 
a se putea depăși însă dublul 
amenzii maxime prevăzute 
pentru fapta cea mai gravă.

Contravenienții nemulțu
miți de sancțiunile cu a- 
mendă primite pot face, în 
termen de 15 zile de la co
municarea procesului verbal 
de constatare, plîngere la 
organul din care face parte 
organul constatator în cazul 
amenzilor pînă la 1 000 lei. 
Soluționarea plîngerilor îm
potriva amenzilor de peste 
1 000 lei este de competența 
judecătoriei, în a cărei rază 
teritorială a fost 
contravenția.

în cazul în care 
neîndestulătoare 
amenzii și decretul prevede 
alternativ sancțiunea închi
sorii contravenționale, agen
tul constatator înaintează 
procesul verbal de constata
re la Judecătorie care, apre
ciind gravitatea faptei, apli
că pedepse cu închisoare

săvîrșită

apare ca 
aplicarea

ÎN EDITURA POLITICA
au apărut:

In Colecția „Probleme ale organizării și conduce
rii activității politice și economico-sociale".

SERIA: In sprijinul unităților economice.
Grigore Vasile Galgău — Organizarea și urmări

rea activității de comerț exterior la centrală și între
prinderea industrială.

Elena Mălin — Căile de sporire a rentabilității în 
unitățile economice.

SERIA : In sprijinul organizațiilor de tineret.
Gh. Vîrtejianu — Promovarea metodelor și iniția

tivelor avansate în producție — preocupare constantă 
a sindicatelor. .. . ,

Vasile Popescu — Idealul de viață al tânărului.
In colecția „Probleme internaționale" :
Maria Desmireanu — Consiliul de Ajutor Econo

mic Reciproc (C.A.E.R.) — documentar.
Aurel Ghibuțiu — Comunitatea Economică Euro

peană (C.E.E.) — documentar.
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• IOAN DUMITRESCU, 
Cîinpu Iui Neag. Pentru tere
nul, cu o suprafață de 11150 
metri patrați, pe care este am
plasat șantierul de mangali- 
zare Buta, fiind proprietatea 
mai multor cetățeni, este ne
cesară delimitarea fiecărei pro
prietăți în parte, fără de care 
nu vi se poate achita despăgu
birea pe care o reclamați.

Pentru soluționarea proble
mei proprietarii interesați sînt 
invitați să se prezinte la se
diul U.F.E.T. Petroșani cu 
actele de proprietate (extras 
din Cartea fonduară, legaliza
tă de notariat și o schiță a te
renului în cauză).

tinde alocația pe ultimele 12 
luni de la unitatea unde mun
ciți.

• MIHAI NAGY, Petroșani. 
Prevederile art. 72 din Codul 
muncii se aplică numai pen
tru situațiile ivite după 1 mar
tie 1973, data intrării în vigoa
re a noului cod al muncii. 
Cum dumneavoastră ați satis
făcut obligațiile militare în a- 
nii 1957—1958. stagiul militar 
nu vi se ia în considerare la 
calculul vechimii neîntrerup
te în aceeași unitate economi-

® EMIL GAȘPAR, Vulcan. 
Lă ambele întrebări adresate 
redacției puteți obține răspuns 
din partea consiliului popular 
al orașului Vulcan la care re
comandăm a vă adresa.

@ ȘTEFAN MÂRCULETE, 
Vulcan. Conducerea exploată
rii de gospodărie comunală Pe
troșani ne informează că ciș
meaua defectă din str. Crivi- 
d:.a Vulcan a fost înlocuită cu 
■jna nouă, asigurîndu-se astfel 
alimentarea cu apă potabilă a 
locuitorilor din zona respec
tivă.

® GHEORGHE STOIAN 
Petroșani, Pentru a putea răs
punde la scrisoarea dumnea
voastră este necesar să cu
noaștem întreprinderea unde 
munciți. Prin urmare rugăm 
reveniți,

® EMILIAN PORUMBAN, 
Vulcan. Pentru a putea cons
trui cu mijloace proprii și cre
dite de stat o casă proprieta
te personală în județul Bis
trița — Năsăud e necesar să 
aveți domiciliul stabil în acel 
județ.

• ADRIAN RADULESCU, 
Petroșani. Intrucît prevederi
le art. nr. 72 din Codul mun
cii se aplică numai pentru si
tuațiile ivite după 1 martie 
1973, perioada în care este e- 
fectuat serviciul militar nu vi 
se ia în considerare la calcu
lul vechimii neîntrerupte în 
aceeași unitate, în raport cu 
care se calculează drepturile 
de concediu.

contravențională, 
mare însă de 6 luni.

împotriva hotărîrii 
se poate face de către 
travenient 
rere de 
termen de

Referitor 
închisoarea 
este de menționat că ea nu 
se înscrie în cazierul judi
ciar.

Pentru contravenienții mi
nori — peste 16 ani — în 
afara instituirii unor garan
ții speciale — asistența juri
dică și participarea procu
rorului la soluționarea cau- 

. zei — decretul a prevăzut 
că sancțiunile pentru fiecare 
contravenție se reduc la ju
mătate. Minorii sub 16 ani 
nu pot fi sancționați contra
vențional pentru faptele să- 
vîrșite și care cad sub inci
dența Decretului 153/1970.

O prevedere importantă 
a decretului este aceea că 
lucrurile care au servit la 
săvîrșirea contravenției (cu
țite, pumnale, șișuri, etc.) 
precum și cele dobîndite 
prin săvîrșirea contravenți
ei (sumele de bani proveni
te din organizarea jocului 
de noroc etc.) se confiscă în 
folosul statului.

Considerațiile care au de
terminat elaborarea Decre
tului 153/70 — necesitatea 
disciplinării în mai mare 
măsură a vieții sociale și 
exercitarea în mai mare mă
sură a funcției preventiv-e- 
ducative, pentru a frîna ten
dința celor care au comis 
încălcări de lege mai ușoa- 

a săvîrși în viitor 
impun

VINERI, 7 DECEMBRIE <973 '

con- 
sau procuror ce- 
reexaminare, în 
24 ore.

la pedeapsa cu 
contravențională

UN NOU CARGOU 
ROMANESC

Cel mai tînâr cargou 
mânesc — Năsăud — de 8 230 
TDW, construit la Șantierele 
navale din Leningrad, a acos
tat în portul Constanța. Noua 
noastră navă încarcă utilaje 
miniere, autocamioane, texti
le, încălțăminte, produse chi
mice, conserve, medicamente 
și alte mărfuri românești pen
tru a le transporta spre o se
rie de porturi ale Africii de 
est și de pe coastele Mării Ro
șii.

In acest an, zestrea Navro- 
mului a sporit cu 7 nave cu 
deplasamente cuprinse între 
2 000 și 8 230 TDW, mărind 
astfel capacitatea de trans
port a flotei maritime la pes
te 600 000 tone.

dcî&e.m. inert dei't in noi!“

re, de 
fapte mai grave 
ca fiecare cetățean să aibe 
o atitudine intransigentă 
față de astfel de manifes
tări din viața socială și să-și 
dea concursul pentru înlătu
rarea lor.

Cornel CIUCIAN, 
procuror la Procuratura 

locală Petroșani

INIȚIATIVĂ LĂUDABILĂ
Pentru a cît mai bună funcționare a transportoarelor 

TR-3 ce deservesc cele două abataje frontale din cadrul sec
torului 1 producție al mipei Livezeni, lăcătușii și-au 
propus ca 
ținere să 
angrenajelor, 
precum și a 
scurteze timpul de remediere a unor defecțiuni.

Printre lăcătușii aflați în această întrecere se numără 
tinerii Petru Grunțâ, Toader Vlase, Petru Artan, Nicolae 
Aron și Petru Mucenic. Le dorim succes.

Iulian IORDACHE, 
lăcătuș mina Livezeni

Livezeni, 
printr-o mai bună verificare și între- 

prelungească durata de funcționare a 
turbinelor, stelelor de la capul de acționare 
celorlalte părți componente ale utilajelor, să

1
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1 niile evoluții coregrafice ale 
’ buteliilor dindărătul barului,
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Film cu temă
de protecția
muncii

FF Silicozaii

După un scenariu scris de 
inginerul loan Remete, inspec
tor cu protecția muncii Ia Cen
trala cărbunelui Petroșani, o 
echipă a cineclubului din Lu- 
peni, a tras a patra rolă la fil
mul „Silicoza". Filmul prezintă 
minerilor modalitățile diferi
te de prevenire a îmbolnăvirii 
de silicoză. Regia filmului es
te semnată de Constantin Ar- 
meanu, imaginea aparține lui 
Vasile Iovu. Obținerea imagi
nilor, 70 la sută din subteran, 
a ridicat probleme deosebite 
la filmare, acestea fiind lua
te direct de la locurile produc
tive. Lui Iosif Iakab îi aparțin 
efectele speciale și sunetul.

O AFACERE PE CINSTE11
afacere pe cinste' este„O

o comedie cu intrigă polițis
tă, făcută cu har, spumoasă și 
antrenantă, invitînd la o mo
lipsitoare bună dispoziție. E- 
mile și Therese, proprietarii 
cafenelei din apropierea aero
portului, fac parte din acea 
categorie de parizieni care nu 
participă la balul operei și 
nu-și fac vacanțele la Nice și 
St. Moritz. O sticlă de vin ro
șu și un bun serial televizat 
îi fac în schimb, deosebit de 
fericiți. Sînt adepții, care va- 
să-zică, vieții liniștite. Dar 
mijloacele moderne de trans
port fac praf această condi
ție paradisiacă. Liniștea 
cerului este ' sfîșiată de 
supersonicele» date ' naibii. 
Poluarea sonoră sfișie, din pă- 

- cate, nu numai liniștea azu
rului, ci și sistemul nervos 
sensibil al consumatorilor. A- 
ceștia, neputînd suporta stra-

emisă de avioane, migrează 
in panică spre locuri mai li
niștite.

Emile și Therese — ce-ar 
putea face altceva ? — pleacă 
și ei la Marsilia unde, minu-

Carnet 
cinematografic

nea minunilor, cafeneaua re-, 
naște din propria-i cenușă ca 
o pasăre Phăenix, utilată cu 
bar și espresso. De-aici, din 
acest moment se declanșează 
adevărată dandana deoarece 
atrăgătorul local numit suges
tiv „Bons Amis", este prea a- 
trăgător. Atrage, cu alte 
vinte, și o clientelă mal 
țin imaculată din punct 
vedere moral.

Confruntarea inocenței
săvlrșite cu pornirea malefică 
este o bine cunoscută sursă a 
comicului. Bineînțeles că E- 
mile și Therese habar n-au,

cu- 
pu- 
de

de-

pînă la un moment dat, că 
„Sons Amis" a devenit un au
tentic cartier general al trafi
cului de drog, că diversele 
pachetele lăsate spre păstrare 
nu conțin bomboane fine de 
ciocolată, ci cu totul altceva. 
Emile, bietul Emile ajunge, 
cum îndeobște se zice, de fa
zan și ca atare trebuie să fa
că ceva. Pentru că deasupra 
cafenelei planează de acum 
pericole infinit mai mari de- 
cît cea reprezentată de explo
ziile sonore ale avioanelor. 
Procedeul la care apelează E- 
mile se inspiră din binecunos
cuta zicală : „Cînd doi se ce
artă, al treilea cîștigă". Con
flictul pus la cale foarte 
bă( de el are rezultate 
teptate. Bandele rivale 
limină reciproc și nici 
ba nu-i chiar așa de 
Trei-patru sticle sparte,
multe feste așișderea, iată bi
lanțul încăierării care aduce, 
în sfîrșit, mult rîvnita liniște.

AI. COVACI

șugu- 
neaș- 
se e- 
pagu- 
mare.

mai

însoțite de „muzica concretă

JJ

IJ

(
I 
I
I
*

I
(

Zilele sfirșitului de săptă- 
mînă au găsit formația de re
parații electrice a Uzinei e- 
lectrice Paroșeni în efer
vescență. Echipa con
dusă de tînărul Aurel Bo- 
losin a executat lucrări de re
vizie generală la un agregat 
energetic complex — întreru
pătorul VVN-220 000 V. Se 
știe că la o asemenea lucrare 
e nevoie de specialiști, de oa
meni de 
reviziile 
tuate în 
220 KV 
și o echipă foarte tînără. Sub 
îndrumarea inginerului Ion 
N. Popescu a lucrat o echipă 
a cărei medie de vîrstă este 
22 ani.

Stînd de vorbă cu șeful sec
ției, am înțeles că la început 
au existat unele ezitări în 
privința încredințării acestei 
lucrări echipei respective. 
Dar încrederea in forța și ca
pacitatea tineretului (majori
tatea muncitorilor, ei o for
mează) au învins reticențele.

...La locul de muncă se lu
crează cu spor. Fețe tinere, 
mușcate de frigul necruțător, 
erau dominate de o încorda
re nemărginită.
\ — Tovarășe inginer, 
măsurat. Sînt 52 mm 1

— Bine, montează...
O automacara strecurată cu 

atenție printre firele aflate 
sub înaltă tensiune ridică în 
brațul ei lung de 9 m 
segment de izolator.

— Mai sus...
— Stop I
— Acum încet, jos...
— Mai jos..., mai puțin.
— Atît I
începe un dans ciudat in ju

rul izolatorului înălțat ca o u- 
riașă luminare de porțelan.

— Fii atent Dane, strîngem 
uniform piulițele I

— începem ?
— Da!
Intr-un timp scurt, 

prezoane sînt strînse 
cizie, uniform.

Vorbesc cu tînărul 
care supraveghează atent lu
crarea, dînd din cînd în cînd 
indicații.

încredere. Totuși, la 
și remedierile efec- 
stafia exterioară de 
a uzinei a participat

— Cum merge, tovarășe in
giner ?

— Pînă în prezent, foarte 
bine. Asupra acestei lucrări 
sînt afinfiți ochii întregului 
personal al secției.

Aurel Bolosln, șeful echi
pei, esle un muncitor talentat, 
un comunist adevărat in ca
re colectivul secției are de
plină încredere. Am aflat că 
acest tînăr inteligent și plin 
de vigoare este elev al liceu
lui din Lupeni la cursul se
ral.

DespreAlexandru Albert, uri 
alt component al echipei, se 
spune că esle prezent întot
deauna acolo unde lucrăr.le 
sînt mai grele și mai compli
cate.

— Vezi cît este de tinăr ? 
Pare un copil, dar cunoaște 
meserie cit trei — îmi spune 
inginerul. A împlinit abia 19 
ani. S-a calificat la locul de 
muncă. Aparține integral co
lectivului nostru, Dan Tilea

(despre el este vorba) priveș
te cu admirație măiestria 
legilor săi și vrea sâ fie 
înălțimea lor.

— La prima impresie 
continuă Inginerul —, aceas
tă lucrare pare simplă. Dar 
trebuie reținut că e vorba de 
un reglaj foarte fin, de o pre
cizie și o siguranță maximă 
în executarea reviziei.

îmi închipui ce s-ar intim- 
pla dacă acest agregat, pus 
în exploatare și tuncționînd 
la 220 000 V și acționat cu 
aer comprimat la o presiurte 
de 20 atmosfere ar ti montat 
greșit. Ar fi un dezastru.

— Cînd am fost însărcinat 
să execut această lucrare — 
adaugă Bolosln m-am te
mut puțtn dar... m-am ambi
ționat. Cum adică, dacă cu
nosc perfect ce am de făcut, 
e

co
la
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I
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posibil să nu reușesc ? 
Si au reușit.

Nicolae TUDORA, 
lăcătuș, IJ,E. Paroșeni

MS
cele 19 
cu pre-

inginer

seTinerii meseriași Tiberiu Tamași și Grigore Bojincă 
bucură de o frumoasă apreciere la mina Lupeni. Iată-i in 
fotografia noastră lucrînd la revizia și reparația unui 
întrerupător pentru transportor de mină T.R. 3.

Foto : Rudolf IANOVETZ, 
activist U.T.C.

0 c

• PUIU MUSCA, Vulcan. 
Corespunzător cu instrucțiu
nile nr. 1515/1966 de aplicare 
a Decretului nr. 285/1960 repu
blicat, punctul 26, aliniatul 3, 
sentința civilă nr. 5160 din 6 
decembrie 1971 a judecătoriei 
Petroșani vă dă dreptul a pre-

Cel mai mare tractor de fabricație românească
La Brașov a început monta

jul lotului prototip — al trac
torului de 180 CP pe șenile. 
Noul tractor — cel mai mare 
de acest fel realizat pînă a- 
cum în țara noastră — va fi

destinat mecanizării lucrări
lor grele pe șantierele de cons
trucții și drumuri, de îmbună
tățiri funciare și hidroamelio
rații.

(Agerpres)

La preparația cărbunelui 
din Petrila, mecanizarea trans
portului smoalei, folosită ca 
liant în fabricarea cărbunilor 
brichetați, spre toate topitoa- 
rele a devenit un fapt împli
nit. Manipularea acesteia de 
la stocul de depozitare cu 
cărucioare, apoi in incinta to
pitoriei cu ajutorul demagu- 
Iui a rămas ceva de domeniu! 
trecutului. Locul acestor mij
loace greoaie șf cu randa
ment scăzut l-au luat trans
portoarele mecanizate con
struite de oamenii din brigăzile 
conduse de Henrich Lorentz,

Cornel Ursa și Constantin 
Popescu, brigăzi care se nu
mără printre cele mai harnice 
și specializate în astfel 
construcții și montaje de 
preparație. Aceste 
au executat lucrările 
drumarea tlnăru/ui 
Gheorghe Biro, care,
dul său, se bucură nu numai 
de stima uteciștilor prepara
tori în fruntea cărora se 
flă mereu, dar e apreciat și 
iubit de întregul colectiv 
preparației.

Recent, am făcut o vizită 
la colegii de la topitoria de

de 
la 

formații 
sub în- 
inginer 
la ne

Q-

al

smoală. Am privit cu atenție 
fețele vesele ale muncitorilor 
de aici, 
fost mult 
portoarele 
cu precizie 
tale alimentarea tuturor topi- 
toarelor direct de la stocul 
de depozitare. Bucuria lor es
te numai o parte din 
tuturor acelora care 
cu mîndrie, tot ce au 
mîinile harnice ale 
meseriași de nădejde.

Emilian DOBOȘ, 
șef de schimb, preparația 

Petrila

Munca lor a 
ușurată. Trans- 

execută acum 
și continui-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I

bucuria 
privesc 
realizat 
acestor

Ipartiția

și încălcarea legii duc la accidente grave
Foarte frecvent, în avalan

șa de „argumente" aduse de 
unii conducători auto după 
comiterea accidentelor de 
circulație se aud expre
siile : ..ghinion", .„ceasul
rău", „s-a întâmplat", „nu am 
prevăzut" și altele care ar a- 
vea, chipurile, darul de a mi
nimaliza vinovăția acestora. 
Trebuie să afirmăm cu hotă- 
rîre că accidentele se petrec 
de cele mai multe ori din vina 
conducătorilor auto ca urma
re a neatenției și nerespcctării 
regulilor de circulație. In mai 
mică măsură se pot însă pro
duce și accidente care nu de
pind de șofer, ci de circulația 
defectuoasă a altor vehicule, 
de condițiile atmosferice.

Iată cîteva accidente de cir
culație comise în ultimul timp 
pe raza municipiului Petro
șani. Acestea ne conduc la 
concluzia că ele s-au datorat 
în exclusivitate conducătorilor 
auto. Plecarea la drum cu au
tovehicolul neverificat, în spe
cial în ceea ce privește func
ționarea perfectă a frînelor de 
serviciu și ajutor, este o aba
tere foarte gravă. In ziua de 
29 octombrie 1973 la orele 16, 
conducătorul auto Nicolae Cir, 
cu autovehicolul 21 HD 1862 
proprietatea U.M.T.C.F. Is-

cronl, a circulat pe ruta Răs
coala —■ Lonea. Ajungînd în 
Cimpa, din sens opus i-a apă
rut în față cetățeanul Petru 
Bolog. Șoferul a avertizat pe 
cetățean prin claxonare. Vă- 
zînd că acesta nu reacționea
ză nicicum, a încercat să o- 
prească mașina, dar frînele nu 
l-au ascultat, și cetățeanul a 
fost lovit cu bara din față și 
accidentat mortal. La contro-

auto Gheorghe Carol Todoran, 
de pe mașina 31 HD 1561, pro
prietatea I.T.A. Petroșani, ter
mină programul de lucru la 
Iscroni și, în loc să ducă ma
șina la garaj cum era nor
mal, pleacă la Petrila la do
miciliul său. In jurul orei 17 
conduce mașina pe str. A. 
Vlaicu pentru a se înscrie în 
str. Republicii în scopul unei 
întoarceri la garaj. Dar în loc

urmează să dea socoteală în 
fața legii penale pentru in
fracțiunea de ucidere din cul
pă.

In ziua de 9 noiembrie 1973, 
orele 18. conducătorul auto a- 
mator Costache Zaharia, 
își conducea autoturismul 
1 HD 6298 pe ruta Petroșani 
— Vulcan. După ce a trecut de 
podul Sălătruc, cu partea din 
față dreapta a lovit pe Vic-

PE TEM
tul 
de 
tît

efectuat asupra sistemului 
frîhare s-a constatat că a- 
frîna de serviciu cît și cea 

de ajutor au fost defecte. Acest
lucru l-a cunoscut și conducă
torul auto înainte de accident 
completând lichidul de frînă cu 
apă obișnuită, contrar reguli
lor de întreținere a frînelor. 
In loc să oprească, să ia mă
suri pentru remedierea de
fecțiunii ori, în cazul cînd a- 
cest lucru nu era posibil, să 
remorce autovehicolul cu altă 
mașină pînă la garaj, conducă
torul 
tul.

In
1973,

auto a săvîrșit aeciden-

ziua de 21 septembrie 
orele 14, conducătorul

E DE CIRCULAȚIE
să reducă viteza, în -timp ce 
se apropia de intersecție, și să 
respecte semnificația indica
torului rutier „oprire la inter
secție" care îl obliga să opreas
că și să acorde prioritate tu
turor vehiculelor ce circulau 
pe strada Republicii, nu o fa
ce, pierde controlul volanului, 
sistemul de frînare nu răspun
de prompt la comenzi, nu se 
înscrie în viraj dreapta, tra
versează strada și surprinde 
pe trotuar pe Maria Miscolczi 
Gyorgyi în vîrstă de numai 4 
ani pe care o accidentează 
mortal. O fetiță • nevinovată 
care, circulînd corect, și-a 
pierdut viața ; o familie în
doliată, iar conducătorul auto

toria Stan care circula pe par
tea dreaptă în aceeași direcție 
de mers, pe care o proiectează 
în afara părții carosabile, ac- 
cidentînd-o mortal. De men
ționat că victima circula re
gulamentar așa cum prevede 
art. 25 din H.C.M. 772/1966 și 
anume : toate vehiculele (Vic
toria Stan împingea un căru
cior), inclusiv cele trase sau 
împinse cu mina, vor fi con
duse pe partea dreaptă a dru
mului public în direcția în 
mers. Conducătorul auto Cos- 
tache Zaharia, numai de un 
an posesor al permisului de 
conducere, nu a luat măsura 
reducerii vitezei pînă la limi
ta evitării oricărui pericol, nu

a respectat o distanță laterals 
suficientă față de căruciorul 
depășit. Mai mult, înaintea ac
cidentului, din sens opus cir
cula un alt autovehicul și în 
acest caz era obligatorie folo
sirea fazei scurte (lumina de 
întâlnire). Folosirea fazei scur
te trebuia făcută concomitent 
cu reducerea vitezei la o dis
tanță de cel puțin 200 m de 
autovehiculul din față. Nu * 
respectat aceste prevederi le
gale și a dat naștere acciden
tului în urma căruia și-a pier
dut viața o persoană.

Un alt caz de încălcare a 
regulilor de circulație l-a sâ- 
vîrșit conducătorul auto Petra» 
Blaj cu mașina 31 HD 317Sș 
proprietatea I.T.A. Petroșani. 
In ziua de 31 octombrie 1973, 
ora 15, în str. Unirii — Aero
port manevrează autovehicu
lul înapoi pentru a-I parca 
fără a se asigura în prealabiL 
In acest fel lovește cu partea 
din dreapta — spate mașina 
1 HD 4872 proprietatea lui Teo
dor Pop. provocîndu-i ușoare 
avarii.

Iată, așadar cum neatenția 
și nerespectarea regulilor de 
circulație duc întotdeauna la 
accidente.

Mitor Constâmlia
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imperative actuale ale activității sindicatelor miniere
'Acțiunile întreprinse de or

ganizațiile sindicale în ulti
ma perioadă în cadrul exploa
tărilor miniere, rezultatele 
obținute, confirmă încă o 
dată necesitatea de a lucra 
mai mult cu oamenii, de a fi 
întotdeauna în mijlocul lor, 
de a le asigura cadrul orga
nizatoric prielnic pentru a-și 
valorifica capacitatea de mun
că în obținerea unor rezultate 
economice concludente. Acest 
lucru s-a reflectat și cu oca
zia adunărilor generale de a- 
legeri ale grupelor sindicale 
în cadrul cărora s-au analizat 
și dezbătut cu multă maturi
tate politică problemele ar
zătoare ale producției: apro
vizionarea formațiilor de lu
cru în mod ritmic cu lemn, 
cherestea, vagonete, unelte ; 
întărirea disciplinei; rezolva
rea multiplelor propuneri vi- 
zînd organizarea mai bună a 
producției și a muncii ; func
ționarea corespunzătoare a 
instalațiilor și utilajelor; 
îmbunătățirea asistenței teh
nice.

In cadrul adunărilor grupe
lor sindicale au luat cuvîntul 
peste 18Q0 salariați. Cu a- 
ceastă ocazie s-au făcut circa 
700 de propuneri de îmbună
tățire a organizării producției 
și a activității sindicatelor.

în intîmpinarea conferințe
lor pentru dări de seamă și 
alegeri, la toate exploatările 
miniere, membrii comitetelor 
sindicatelor au fost repartizați 
pe schimburi și sectoare pen
tru a rezolva operativ o par
te din problemele ce le ridi
cau salâriații în legătură cu 
activitatea lor la locurile de 
muncă.

In această perioadă comite
tele sindicatelor au reușit să 
stea de vorbă cu toți șefii de 
brigadă și de schimb infor- 
mîndu-i asupra posibilităților 
create de a realiza planul de 
producție în. condiții mai bu
ne de lucru, în mod ritmic 
și cu randamente sporite. Nu 
a scăpat din preocuparea lor 
nici latura cea mai acută — 
aprovizionarea. în acest sens 
«-a urmărit satisfacerea , tu
turor locurilor de muncă cu 
material lemnos, foioase și 
rășinoase, agregate, betonite, 
«cule și unelte etc.

La E. M. Uricani activita
tea comitetului sindicatului 
a fost mai bine orientată în 
această perioadă, ea avînd 
obiective concrete și cu efec
te măsurabile. Urmărind în 
mod concret, pe faze, modul 
cum se onorează comenzile 
de materiale ale sectoarelor 
de către depozit, s-a constatat 
că nu există o corelație între 
cerințe, normele de. consum, 
necesități și "livrări către sub
teran. Unele sectoare (II și 
III) aveau comenzi uniforme 

Pe strada Republicii din Petroșani intr-un... moment de amiază cu soare. Foto : I. LEONARD

aproape pe întreaga lună, în 
timp ce sectorul I nu avea 
nici un fel ae comandă de 
materiale de circa două săp- 
tămîni. Sectorul de investiții 
avea comenzi zilnice de cîte 
56 vagonete cu agregate deși 
unele galerii erau deja bloca
te cu peste 200 vagonete pli
ne cu astfel de materiale de 
aproape 15 zile. Sectoarele nu 
urmăresc scoaterea din sub
teran a cărucioarelor necesa
re la depozit, dar nu uită să 
facă mereu comenzi. Peste 
300 vagonete erau blocate cu 
steril și astfel scoase din 
circuitul de transport. împre
ună cu conducerea exploată
rii au fost luate măsuri, ast
fel că în scurt timp au fost 
înlăturate neajunsurile sem
nalate, în prezent toate punc
tele de lucru fiind bine apro
vizionate. z

în,vederea reducerii absen
țelor din procesul muncii, co
mitetul sindicatului și cel al 
oamenilor muncii au organi
zat în fiecare a doua zi vizite 
Ia căminele de nef uniliști, 
cantină și domiciliul celor ce 
lipspau de la serviciu. în ur
ma acestor controale absențe
le la mina Uricani au scăzut, 
iar cei care lipsesc nejustifi
cat sînt din ce în ce mai 
puțini.

O activitate intensă s-a de
pus pe linia muncii de agi
tație și propagandă. Periodic 
se afișează cîștigurile realiza
te de formațiile de lucru din 
abataje și pregătiri, se evi
dențiază intr-un mod atrac
tiv și mobilizator cele mai 
bune rezultate înregistrate in 
fiecare zi de către sectoare 
și brigăzi. Stația de radio-am- 
plificare difuzează în fiecare 
zi programe care evidențiază 
faptele valoroase, ale mineri
lor, mecanicilor, dar nu iartă 
nici pe cei care sînt certați 
cu disciplina.

Se poate spune că pe marea 
majoritate a minerilor nu-i 
caracterizează indisciplina. 
Dovadă sînt rezultatele obți
nute în ultimele două săptă- 
mîni cînd producția de căr
bune a sporit simțitor Ia a-- 
proape toate exploatările în- 
registrîndu-se, la nivelul Văii 
Jiului, o medie zilnică ■ de 
6 000 — 7 000 tone cărbune în 
plus față de perioada anteri
oară. Este adevărat că mai 
sînt și din aceia certați cu 
disciplina, care nu vor să pri
mească ajutorul colegilor lor 
de muncă și cărora trebuie să 
le aplicăm legislația în vigoa
re, mergînd pînă la desfacerea 
contractului de muncă pen
tru a nu Ie permite să păteze 
activitatea bună a colective
lor.

Merită să fie scoasă în evi
dență preocuparea sindicate
lor de a stimula formațiile de 

lucru de la sectoarele care 
obțin rezultate bune în pro
ducție. Organizarea primirilor 
festive la ieșirea din subteran 
a minerilor, maiștrilor și in
ginerilor cu cele mai bune 
rezultate în întrecerea socia
listă pentru mai mult cărbune 
este ilustrativă în acest sens.

Mai sînt însă suficiente re
zerve interne care trebuie va
lorificate. în acest sens dele
gații la conferințe au comple
tat și aprobat planurile de 
măsuri ale noilor organe care 
prevăd acțiuni concrete, me
nite să conducă la creșterea 
aportului sindicatelor în înde
plinirea sarcinilor trasate de 
conducerea partidului nostru.

Este necesar să se continue 
acțiunile începute pe linia 
aprovizionării formațiilor de 
lucru, folosirii eficiente a uti
lajelor, mașinilor și timpului 
de lucru, să se urmărească 
dacă asistența tehnică asigu
ră organizarea muncii și pro
ducției în condiții de securi
tate. Comitetele sindicatelor 
au datoria să stimuleze gene
ralizarea inițiativelor lansate 

de minerii Petre Constantin, 
Petru Roman, loan Sima, 
Constantin Grădinaru prin 
care s-au găsit căi de sporire 
a producției de cărbune și a 
vitezelor de avansare la lu
crările miniere.

Apreciem preocuparea sin
dicatelor care în mod opera
tiv au trecut la popularizarea 
căilor și mijloacelor prin care 
salariații pot acționa în vede
rea reducerii consumurilor de 
energie și combustibil. Astfel, 
la E. M. Uricani, prin afișe 
sugestive, se arată că prin 
reducerea cu o oră pe zi a 
iluminatului interior și pe 
exploatare se obțin economii 
de peste 17 000 lei/lună, că 
reducerea consumului de e- 
nergie la mersul în gol al 
transportoarelor duce la eco
nomii de 250 leî/oră.

Criticile obiective adresate 
birourilor grupelor și comi
tetelor sindicale, îndeosebi 
cu privire la finalizarea acți
unilor și măsurilor întreprin
se, concluziile desprinse în 
urma dezbaterilor, trebuie să 
constituie un îndreptar în îm
bunătățirea continuă a stilu
lui și metodelor de muncă în 
special pe linia rezolvării 
propunerilor ce le fac sala
riații în vederea creșterii efi
cienței economice a întregii 
activități din exploatările 
miniere.

Vasile MARTINELLI, 
activist al Uniunii sindicatelor 

din ramura mine, petrol, 
geologie și energie electrică

Sever GA VA, 
membru al biroului executiv 

al Consiliului municipal 
al sindicatelor

NOI 
APARTAMENTE 

ÎN RECEPȚIE
>

(Urmare din pag. 1)

ționat trei noi imobile. La Petrila tronsonul C cu 20 a- 
partameute — cel care s-a predat — reprezintă primul 
tronson din totalul de trei cuprinse în blocul P 1, cu 60 
apartamente ce-și va primi pînă la sfîrșitul lunii decem
brie noii locatari, fiind ultimul bloc din sarcina fizică a 
colectivului de constructori petrileni pentru acest an. La 
Petre șani, in cartierul Aeroport, s-a recepționat blocul 
G 1—2, un „turn" cu 66 apartamente care împreună cu 
„geamănul" său, G 1—1 (se va preda, de asemenea, în 
curînu), formează o impunătoare și plăcută priveliște 
pentru oricine sosește prin „poarta de sud" a orașului. 
După ce, în urmă cu o zi doar, -notam în coloanele zia
rului că la blocul D 12 din Lupeni se fac pregătiri stă
ruitoare în vederea predării, azi consemnăm că și acest 
nou edificiu, cu 60 apartamente, a primit girul favora
bil al comisiei de recepție.

Sînt fapte care confirmă pe de o parte că pe șanti
ere se muncește cu mult zel, că se depun susținute stră
danii pentru ca ritmul execuției să se amplifice, iar 
Ia finele anului toți cei care muncesc pe șantiere — 
muncitori, tehnicieni, ingineri —, să se poată mîndri cu 
predarea integrală a apartamentelor cuprinse în pla
nul fizic al anului 1973.

(Urmare din pag. 1)

tense pregătiri privind pro
ducția anului 1974.

Exploatarea minieră Dîlja 
este una din unitățile miniere 
ale bazinului care va trebui să 
confirme în cursul anului vi
itor rezultatele bune pe care 
le-a obținut în primul semes
tru al anului 1973 și să desfă
șoare o activitate intensă în 
scopul urgentării ritmului de 
execuție a lucrărilor de des
chidere a cîmpului minier Li- 
vezeni.

Sînt sarcini mari în privin
ța cărora am solicitat unele 
informații directorului minei 
Dîlja, ing. Dumitru Opriș: 
„Orientarea colectivului nostru 
în cursul anului viitor va fi 
axată pe îmbunătățirea sub 
aspect calitativ a activității 
de producție în cîmpul minier 
Dîlja și pe intensificarea des
chiderii rezervelor din secto
rul Livezeni. Vom urmări e- 
xecutarea unui volum cit mai 
mare de lucrări de deschideri 
în această zonă, urgentînd să
parea galeriilor magistrale de 
la orizontul 300 pentru a pu
tea asigura, începînd cu anul 
1975, o desfășurare iiormală a 
transportului subteran, a flu
xului de aprovizionare".

Se constată, așadar, că pro
blema pregătirii producției a- 
nului viitor preocupă colecti
vul minei Dîlja. A fost stabili
tă eșalonarea producției pe 
trimestre, acțiune la care au 
participat cadrele de ingineri 
și tehnicieni de la sectoarele 
de producție. Producția a fost 
eșalonată în mod optim pe cele 
patru trimestre, existînd, ast
fel, posibilitatea aplicării ri
nei organizări ferme a mun

cii și a asigurării ritmicității 
sale.

Care sînt direcțiile în care 
colectivele de muncă ale mi
nei trebuie să acționeze în 
cursul lunii decembrie, care a 
marcat un debut promițător în 
activitatea productivă. în 
scopul preluării exemplare a 
sarcinilor de plan ale anului 
viitor ?

Mobilizare intensă, căutări 
novatoare în vederea 

preluării exemplare 
a sarcinilor de plan 

din prima zi
In primul rînd trebuie asigu

rată linia de front necesară. 
In cadrul minei se exprimă 
părerea că ea va fi Ia nivelul 
cerințelor. Totuși, nu trebuie 
uitat faptul că la activitățile 
de deschideri si pregătiri în 
prîtnele șase și, respectiv, ze
ce luni ale anului planul nu a 
fost realizat, acumulîndu-se 
importante restanțe. In ulti-

OFICIUL P. 1.1. fi.
PETROȘANI 
anunță

Incepîncj cu data de 10 decembrie, orele 24, 
numerele de telefon existente de 4 cifre se vor 
schimba la 5 cifre prin adăugare de cifra 1 în 
fața fiecărui număr.

Exemplu:

Număr vechi Număr nou
1123 11123
1234 11234

La abonații cuplați, după prima cifră care 
este 7 se adaugă cifra 1.

Exemplu:

Număr vechi Număr nou
7123 71123
7212 71212

Nu se vor modifica numerele speciale ca 01, 02, 03, 09

Viața științifică a Capitalei
Agenda științifică a 

Capitalei din această lu
nă consemnează o suită 
de manifestări consacra
te dezbaterii unor pro
bleme actuale din diver
se domenii de cercetare 
și activitate economică.

Rețin atenția. între al
tele. prin tematica lor 
complexă, orientată spre 
necesitățile industriei, 
reuniunile științifice or
ganizate sub egida Con
siliului Național al In
ginerilor și Tehnicieni
lor. Una dintre aceste 
manifestări — simpozi
onul „Stadiul actual al 
utilizării calculatoare
lor electronice în calcu
lul structurilor" — care 
a avut loc marți, a ana
lizat condițiile de apli
care a programelor de 
calcul electronic în pro
iectare, în vederea gene
ralizării și utilizării lor 
pe o scară tot mai în
tinsă. In acest cadru dc 
preocupări se înscrie, de 
asemenea, și simpozio
nul „Dublarea produc
tivității în construcții",

mul timp s-a înregistrat un re
viriment în acest domeniu : 
investițiile au fost depășite cu 
11 la sută în medie în ultime
le cinci luni, iar în cursul lu
nii noiembrie planul de pre
gătiri a fost de asemenea rea
lizat. Luna decembrie va tre
bui să marcheze, de asemenea, 
ritmuri înalte în realizarea lu
crărilor de deschideri și pre- 

gătiri pentru a se putea asigu
ra punerea în funcțiune la ter
menele planificate a noilor ca
pacități de producție din blo
cul II orizontul 350, și blocul 
III orizontul 400.

Unul din domeniile în care 
la mina Dîlja pare să se creeze 
o tradiție îl constituie experi
mentarea unor noi tehnologii 
de lucru. Aceste preocupări 

menit să contribuie la 
găsirea celor mai efici
ente soluții și metode 
pentru creșterea randa
mentului muncii în acest 
important domeniu al 
activității economice.

La rîndul său Acade
mia Republicii Socialis
te România anunță, pen
tru prima jumătate a lu
nii decembrie, mai mul
te sesiuni de comunicări, 
între care menționăm 
pe cele cu temele „Actu
alități în medicina spa
țială", și „Metodici ex
perimentale în identifi
carea proceselor indus
triale". Acestora li se 
vor adăuga o serie de 
dezbateri și prelegeri, de 
specialitate organizate 
de înaltul for științific. 
Tot în această perioadă. 
Editura Academiei, va 
prezenta cititorilor săi, 
volumul „Noesis" însu- 
mînd o însemnată parte 
din lucrările Comitetu
lui Român de istoria și 
filozofia științelor.

(Agerpres)

vor putea fi întîlnite și în 
cursul anului viitor : se va a- 
chiziționa un nou complet de 
grinzi pășitoare, se va genera
liza susținerea metalică a sui
torilor din culcușul stratului 
3, se vor experimenta susține
rea cu ancore a vetrei lucră
rilor miniere și injectarea lap
telui de ciment* în scopul con
solidării pereților galeriilor, se 
va trece la forarea mecanică 
a suitorilor în steril cu foreze 
Hausherr.

Toate aceste preocupări sînt 
meritorii, însă ele vor trebui 
concepute și realizate în func
ție de o finalitate precisă: 
creșterea eficienței economice, 
reducerea cheltuielilor de pro
ducție.

Tot în acest scop vor tre
bui folosite posibilitățile favo
rabile care există la sectorul 
Livezeni de a realiza mecani
zarea complexă în abatajele 
frontale. De asemenea, vor 
trebui mecanizate într-o măsu
ră mai mare operațiunile ce 
se execută Ia lucrările de des
chideri din această zonă în ve
derea creșterii vitezelor de 
avansare. Este îmbucurătoare 
opinia exprimată de conducă
torul unității în legătură cu 
eșalonarea mai judicioasă a 
lucrărilor de deschideri 
a cîmpului minier Li
vezeni în scopul defi
nitivării scheletului de
deschidere, fiind vorba de lu
crări de deschidere nu atît a- 
Ie actualului sector Livezeni, 
cit a viitoarei mine Livezeni.

Problemele urgentării ritmu
lui de execuție a lucrărilor de 
deschideri și pregătiri, a asi
gurării aprovizionării cu ma
teriale și utilaje vor trebui să 
constituie în zilele care au mai 
rămas pînă la sfîrșitul anului 
preocupări permanente ale co
lectivului de oameni ai mun
cii de la mina Dîlja. Preocu
pări ale fiecărui salariat al 
minei, deoarece numai prin a- 
tragerea tuturor salariaților 
minei în această acțiune se va 
putea asigura activității pro
ductive un demaraj în noul 
an la nivelul realelor posibili
tăți, nu o dată dovedite, de ca
re dispune colectivul minei 
Dîlja.

„în 
evidentă"... 
documentele 
de identitate 

în urma unor acțiuni re
petate efectuate în ultimul 
timp de organele de mili
ție în cartierele Aeroport 
și Livezeni, prfecum și la 
unele cămine muncitorești 
asupra felului în care unii 
cetățeni respectă cîteva din 
prevederile Legii nr. 5/1971, 
cu privire la obligativitatea 
înregistrării grupei sangui
ne și a domiciliului și re
ședinței în buletinul de 
identitate, un număr de 
peste 750 persoane au fost 
invitate să prezinte la con
trol actele de identitate. 
Dar, cu această ocazie au 
ieșit la iveală și surprize
le : 293 persoane nu aveau 
înscrise în buletinul de i- 
dentitate viza de stabilire 
a reședinței, 90 nu erau 
trecute în cărțile de imobil, 
68 nu aveau grupa sangui
nă trecută în buletin, 3 per
soane aveau buletinele ex
pirate de mai mult timp, 
multe persoane aveau bu
letinele de identitate dete
riorate. Enumerăm pe cîți- 
va din oei găsiți în nere
gulă, cărora li s-au aplicat 
amenzi contravenționale sau 
avertismente: loan Paras- 
chiv, Constantin Stoian, 
Nicolae Farcaș, Viorica Mo- 
roșan, Maria Smădoiu, Pe
tru Huma, Aglaia Laver, 
Zamfira Bătăiosu, Cornel 
Furdui, Lucreția Toth, Ilea- 
n; Trăilă și alții.

Din aceste succinte rela
tări rezultă o invitație pen
tru cei aflați în situații si
milare să ia și ei „în evi
dență" situația propriilor 
documente de identitate... 
Și să intre cu ele în lega
litate.

Cortina 
s-a lăsat...
Ion Tudorașcu, din Pe

trila, a încălcat în 
mod frecvent preve
derile Decretului 153/70, 
prin comiterea în public a 
unor acte și gesturi obsce
ne, folosind expresii inde
cente, ba mai mult a în
cercat să acosteze pe numi
ta C. Victoria. In baza a- 
celuiași decret i s-a aplicat 
o lună închisoare contra
vențională. Acum va fi ne
voit, acolo unde se află să 
renunțe la „repertoriul" de 
obscenități, fiindcă în acel 
loc nu are un mediu priel
nic unde să se „producă". 
Oricum, pentru un timp 
cortina a fost lăsată...

Cpt. Toma FALON

Mica publicitate
PIERDUT carnet de student nr. 107 pe numele Pînișoară 

Mihai. II declar nul.

PIERDUT carnet de student pe numele Brenda C. Bar
rows Phillips. II declar nul.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cîmpeanu 
Petru, eliberată de E.M. Uricani. O declar nulă.

ALIC BUCUR, din Lupeni mulțumește pe această cale 
doctorului EȘANU IOSIF, dr. MARIAN NICOLAE și perso
nalului auxiliar pentru îngrijirea dată în timpul spitalizării.

DUMINICĂ, 9 DECEMBRIE LUNI, 10 DECEMBRIE

8,00 Bună dimineața !
8.30 Cravatele roșii.
9,25 Film serial : Daktari.
9.50 Viața satului.

11,00 Emisiune în limba ma
ghiară.

12,30 De strajă patriei. 
13,00 Album duminical.
14,00 Fotbal: F. C. Argeș — 

Dinamo București (ul
tima etapă a turului 
campionatului național 
— divizia A). Transmi
siune directă de la 
Pitești.

15.50 Continuarea Albumu
lui duminical.
Film serial: Schulmei- 
ster (III).
Cîntare patriei. Con
curs coral interjude- 
țean,.
1001 de seri. Bolek și 
Lolek.

19.30 Telejurnal. Sâptămîna 
politică internă și in
ternațională în imagini.

20,00 Reportaj filmat. Vizita 
președintelui Consiliu
lui de Stat al Repu
blicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Statele 
Unite ale Americii.

20.30 Noroc bun ! Reportaj 
din Valea Jiului.

20,56 Film artistic. Funny 
Face. Comedie muzica
lă cu Fred Astaire și 
Audrey Hepburn. Pre
mieră pe țară.

22,00 Telejurnal. Sport.

17,05

18,00

19,20

17,30

18,00
18,05

18,20

18,30
18,50

Curs de limbă . fran
ceză. Lecția 72.
Telex.
La ordinea zilei. Azi, 
județul Galați.
Un virtuoz al instru
mentelor populare : 
Luca Novac.
Căminul.
Luminile rampei. Ba
sul Dan Mușetescu. 
Publicitate.
1001 de seri. Bolek și 
Lolek.

19,15
19,20

4

19,30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.
Cîntecul săptămînii: 
„Braț la braț cu tine
rețea". Muzica — Ser
giu Malagamba.
Ancheta TV. Școala și 
producția (II).
Interpretul preferat. 
Gheorghe Bouleanu. 
în cadrul Revistei li- 
terar-artistice TV. O 
întîlnire la mărțișor. 
Publicitate.
Roman-foileton. Goya. 
Episodul III.
24 de ore.

20,00

20,05

20.40

20,50

21,40
21,45

22,15

MARȚI, 11 DECEMBRIE

9.00

9,15

Teleșcoală. Album t 
Tradiția orașelor — 
Arad.
Chimie (anul III): 
Fonta.
Extemporal la limba 
română : Dicționar or-

tografic. Scrierea cu 
consoană sau vocală 
dublă.

10,00 Telex.
10,05 Revista literar-artistică 

TV (reluare).
Film șerial : Omul 
din curtea de trecere 
(II).
Telejurnal.
— 17,00 Lumea copi
ilor. „Crăiasa zăpezii"
— dramatizare după 
H. C. Andersen. Spec
tacol de păpuși.
Curs de limbă germa
nă. Lecția 71.
Telex.
Cum vorbim.
Omul și muzica 
Mihail Jora.
Timp și anotimp 
agricultură.
Acest statornic 
Emisiune de versuri.
1001 de seri. Bolek și 
Lolek.
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973
— an hotărîtor.
Cîntecul săptămînii: 
„Braț la braț cu tine
rețea".
Reflector.
Cîntece de pe Mureș, 
interpretate de Floren
tina Satmari.
Publicitate.
Seară de teatru. Băieții 
de la colțul străzii. 
Șlagăre... dansate.
24 de ore.

MIERCURI, 12 DECEMBRIE
I

10,55

12,00
16,30

17,30

18,00
18,05
18,20

18,55

19,10

19,20

19,30

20,05
20,20

20,30
20,35

21,45
22,00

lui.

în

plai.

9,00
9,10

9,30

10,00
10,05

10,25
10,50

12,05
17,30

numismatice.
(anul III): 

nervoasă

Cronici 
Biologie 
Activitatea 
superioară. 
Electrotehnică 
lății electrice 
re.
Telex.
Municipalitatea răspun
de bucureșteanului.

— insta- 
interioa-

19,15
19,20

19,30

ale unor participanți 
la cea de-a II-a Confe
rință a miniștrilor edu
cației din țările 
ropene membre 
U.N.E.S.C.O.
Publicitate.
1001 de seri. Bolek și 
Lolek.
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973

JOI, 13 DECEMBRIE

eu- 
ale

9,00 Curs de limbă engle
ză. Lecția 69 (reluare).

9,30 Curs de limbă germa
nă. Lecția 71 (reluare).

0,00 Telex.
0,05 Cărți și idei.
0,25 Telecinemateca (relu

are).
Telejurnal.
— 17,00 Teleșcoală.

pe Taddei.
10,50 Vîrstele peliculei.
12,05 Telejurnal.
16,00 — 17,00 Teleșcoală.

16,00 Album : Muzeul Lite
raturii Române.

16,15 Pagini din istoria 
Un nume

12,05
16,00

patriei.
străbate veacurile — 
Ștefan cel Mare.

16,40 Biologie (anul III):
Activitatea nervoasă

h ® pentru
O sâptămîna 

viitoare

Tineri interpreți.
Film pentru copii. 
De-a Albă ca zăpada. 
Telejurnal.
Curs de limbă rusă.
Lecția 70.
Telex.
Tragerea pronoexpres. 
Micii meșteri mari. 
Muzică populară.

și im
pactul revoluției știin- 
țifico-tehnice. Anchetă 
internațională. Opinii

18,00
18,05
18,15
18,35
18,50 Invățămîntul

20.00

22,00

22,20

— an hotărîtor.
Cîntecul săptămînii : 
„Braț la braț cu tine
rețea".
Teleobiectiv.
Telecinemateca. Ciclul 
„Gerard Philipe". Or
golioșii.
Mari artiști în studio
urile noastre. Giusep
pe Taddei.
24 de ore.

viște la ora oțelului.
10,30 Muzică ușoară cu Pe

tre Geambașu.
Biblioteca pentru toți : 
Cenaclul literar „Sbură- 
torul".
Melodii populare. 
Telejurnal.
Campionatul mondial 
de handbal feminin 
(meciul • pentru locuri
le 3—4). Transmisiune 
directă de la Belgrad. 
Telex.
Caleidoscop cultural- 
artistic.
Avanpremieră.
Emisiune în limba ger
mană.
Mari ansambluri. 
Teleglob: Algeria azi. 
Omul de lîngă 
Meteorologi pe 
țimi.
1001 de seri. Bolek și 
Lolek.
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen.
Cîntecul săptămînii: 
„Braț la braț cu tine
rețea".
52 de inițiative în 
de săptămîni.

20.15 Teleenciclopedia.
20,55 Publicitate.
21,00 Film serial. Brett 

Danny.
21,50 Romanțe și cîntece 

petrecere.
22.15 Telejurnal.
22,25 Finala Campionatului 

mondial de handbal 
feminin. Transmisiune 
de la Belgrad.

10,50

11,30
11,45
12,00

17,

19,00

16,00 Album : Bîtca Doam- superioară.
nei. 17,30 Curs de limbă engle 16,00

16,15 Chimie (anul III): ză. Lecția 70. 16,05
Fonta. 18,00 Telex.

16,33 Electrotehnică : In- 18,05 Tragerea loto. 16,25
stalații electrice in- 18,15 La volan. 16,30
terioare. 18,30 Stadion.

’,30 Emisiune în limba ma- 18,50 Revista economică TV. 18,15
ghiară. 19,20 1001 de seri. Bolek și 18,40

18,30
18,35
18,45
19,20

Telex.
Din țările socialiste. 
Universitatea TV.
1001 de seri. Bolek și 
Lolek.

19,30 Telejurnal.
20,00 ~Cîntecul săptămînii: 

„Braț la braț cu tine
rețea".
Seară pentru tineret. 
24 de ore.

VINERI, 14 DECEM8RIE

9,00 Curs de limbă france
ză. Lecția 72 (reluare). 
Curs de limbă rusă. 
Lecția 70 (reluare). 
Telex.
Album coral. 
Teleobiectiv.

10,00
10,05
10,15
10,30 Mari artiști în studio

urile noastre : Giusep-

Lolek.
19,30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.
Cîntecul săptămînii: 
„Braț Ia braț cu tine
rețea".
Publicitate.
Panoramic științific.
Film artistic. Cei trei 
Calaveras. Producție a 
studiourilor cinemato
grafice mexicane.
24 de ore.

20,00

20,05
20,10
20,35

22.15

SIMBATA, 15 DECEMBRIE

9,00 Lumea copiilor.
9,30 O viață pentru o idee. 

Ion Ionescu de la Brad. 
10,00 Telex.
10,05 Avanpremieră.
10,10 Reportaj TV : Tîrgo-

19,20

tine, 
înăl-

19,30

20,00

20,05 52

Și

de
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Statele Unite
CUVÎNTAREA tovarășului înfUnirea cu reprezentanții presei americane

(Urmare din pag. 1)

că de țările dezvoltate din 
punct de vedere economic.

Pentru a asigura această 
dezvoltare, punem, cum este 
firesc, accentul principal pe 
mobilizarea și valorificarea 
cit mai deplină a potențialu
lui material și uman al țării. 
In același timp, sîntem conș- 
tienți că în condițiile de as
tăzi o asemenea dezvoltare nu 
este posibilă fără a promova 
o largă colaborare și coopera
re cu alte state. Considerăm 
că dezvoltarea colaborării mul
tilaterale între toate țările lu
mii constituie, în actualele 
condiții internaționale, o nece
sitate pentru progresul fiecă
rei țări și, totodată, o condi
ție primordială a procesului 
de destindere și pace în lume.

Ca țară socialistă, România 
— cum este și firesc — dez
voltă ample relații de colabo
rare cu toate țările socialiste 
Extindem, de asemenea, cola
borarea atît cu țările în curs 
de dezvoltare, cît și cu țările 
dezvoltate din punct de ve
dere industrial. Menționez că 
România întreține în prezent 
relații economice cu peste 110 
țări.

Ne pronunțăm pentru o co
laborare internațională activă, 
neîngrădită, care să permită 
fiecărei țări să beneficieze de 
roadele civilizației moderne, 
de progresele pe care omeni
rea le realizează neîncetat în 
domeniul perfecționării pro
ducției de bunuri materiale 
și spirituale.

Doresc să subliniez că 
relațiile de colaborare și co
operare dintre România și Sta
tele Unite evoluează favorabil, 
că, în special în ultima perioa
dă, după vizita președintelui 
Nixon la București și vizita 
neoficială pe care am făcut-o 
la rîndul meu, în Statele Uni
te, aceste raporturi au cunos
cut o amplificare și diversifi
care mai accentuată. In ca
drul convorbirilor pe care le- 
am avut cu președintele Nixon 
s-a căzut de acord asupra u- 
nei declarații cu privire Ia 
dezvoltarea relațiilor economi
ce. De asemenea, au fost sem
nate noi acorduri între Româ
nia și Statele Unite ale Ame
rică : un acord de cooperare 
în domeniul aviației civile, un 
acord pentru pescuitul ocea
nic, o convenție pentru evita
rea dublei impuneri, precum 
și un acord între Camera de 
Comerț a Statelor Unite ale 
Americii și Camera de Comerț 
și Industrie din țara noastră, 
pentru crearea unui Consiliu 
economic româno-american, 
pentru promovarea cooperării 
dintre cele două țări.

Toate acestea favorizează 
dezvoltarea raporturilor ro- 
mâno-americane în interesul 

• celor două țări și popoare. 
Sperăm că la aceasta va con
tribui și Congresul american, 
răspunzând pozitiv angajamen
tului recent reînnoit al pre
ședintelui Nixon, de a acorda 
României clauza națiunii ce
lei mai favorizate.

In cadrul relațiilor noastre 
economice acționăm pentru 
dezvoltarea cooperării in pro
ducție, în știință și tehnică, a- 
cordînd, în acest scop, atenție 
deosebită creării atît în Ro- 
piânia, cît și în alte țări, de 
societăți mixte cu capital ro
mânesc și străin. Dealtfel, în

cu privire
DECLARAȚIA COMUNA 

la cooperarea economică, industrială 
dintre Republica Socialistă România 

și Statele Unite ale Americii

/

și tehnică

(Urmare din pag. 1)

Cei doi președinți au salu
tat încheierea, cu ocazia vizi
tei, a acordului dintre Came
ra de comerț și industrie 
a Republicii Socialiste Ro
mânia și Camera de 
comerț a Statelor Uni
te privind constituirea Consi
liului economic româno-ame
rican, a Convenției privind 
impozarea veniturilor, a Acor
dului privind aviația civilă și 
a Acordului cu privire la 
pescuitul în partea vestică a 
Oceanului Atlantic mijlociu, 
precum și a convențiilor și 
înțelegerilor specifice între 
întreprinderi și organizații e- 
conomice românești și firme 
americane cu privire la cola
borare și cooperarea economi
că, industrială și tehnică în do
meniul construcției de mașini, 
electronicii, chimiei și petrochi
miei și în alte domenii de in
teres reciproc.

Ei au constatat, de aseme
nea, că discuțiile referitoare 
la cererile deținătorilor de 
titluri americane au fost re
luate.

In scopul dezvoltării în 
continuare a relațiilor econo
mice între România și State
le Unite, cei doi președinți 
au aprobat următoarele linii 
directoare :

1. Cele două guverne • vor 
facilita într-un mod cores
punzător cooperarea între fir
mele, companiile și organiza
țiile economice interesate din 
cele două țări, în vederea re
alizării de proiecte comune, 
inclusiv sub forma unor soci
etăți mixte de producție și 
desfacere, în domeniile indus
triei, comerțului, agriculturii, 
resurselor naturale și în alte 
domenii de interes reciproc.

NICOLAE CEAUȘESCU
ultimul timp a fost încheiată 
prima convenție pentru crea
rea unei societăți mixte româ- 
no-americane, între o firmă 
din România și societatea a- 
mericană „Control Data Cor- 
poration“. De asemenea, do
resc să arăt că au fost rea
lizate înțelegeri-cadru privind 
cooperarea între întreprinderi 
românești și firmele america
ne „General Electric", „Sin
ger", „I.T.T.“ și alte companii 
americane.

Considerăm că astfel de so
cietăți răspund pe deplin in
tereselor economice directe ale 
ambelor părți și, totodată, ser
vesc și o cauză mai înaltă, a- 
ceea a promovării largi a co
laborării și apropierii dintre 
popoare.

Un moment istoric în dez
voltarea relațiilor dintre Ro
mânia și Statele Unite ale A- 
mericii îl constituie Declara
ția comună pe care, împreu
nă cu domnul președinte Ni
xon, am semnat-o astăzi. Dec
larația consemnează principi
ile deplinei egalități în drep
turi, respectului suveranității 
și independenței naționale, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, 
care stau — și vor sta și în vi
itor — la baza relațiilor ro- 
mâno-americane și exprimă în 
modul cel mai clar hotărîrea 
statelor noastre de a acționa 
atît pentru amplificarea rapor
turilor bilaterale — pe tărîm 
politic, economic, tehnico-ști- 
ințific și cultural, — cît și pen
tru întărirea conlucrării pe 
planul vieții internaționale 
pentru instaurarea unor rela
ții noi, bazate pe încredere și 
respect, al dreptului fiecărei 
națiuni de a se dezvolta de- 
sine-stător, într-un climat de 
pace și securitate.

Doamnelor și domnilor,
Viața demonstrează evident 

că în lumea contemporană, ca
racterizată printr-o tot mai 
strînsă interdependență între 
țări, soluționarea marilor pro
bleme ale omenirii nu se poa
te asigura decît printr-o parti
cipare activă, pe baza deplinei 
egalități a tuturor statelor, in
diferent de orînduirea lor so
cială, de mărimea teritoriului 
și a populației, de forța econo
mică și militară. Desigur, nu 
ne gîndim să subapreciem, să 
minimalizăm roiul însemnat 
pe care îl au în această pri
vință țările mari, dar comple
xitatea vieții internaționale e- 
vidențiază că problemele de 
care depind pacea și progresul 
lumii de astăzi nu mai pot fi 
rezolvate doar de un grup res- 
trins de state. Toate națiuni
le sînt chemate să participe ac
tiv la soluționarea lor. In a- 
ceastă privință doresc să su
bliniez rolul și contribuția în
semnată pe care le au țările 
mici și mijlocii — din rîndul 
cărora face parte și România 
— care, prin numărul lor ma
re, prin hotărîrea cu care ac
ționează pentru dezvoltarea 
lor independentă, pgntru rela
ții internaționale bazate pe e- 
galitate și echitate, se afirmă 
astăzi tot mai mult ca factori 
activi în soluționarea construc
tivă a problemelor internațio
nale, în prom’ovarea unor ra
porturi noi în lume, bazate pe 
încredere și respect, în efortu
rile pentru destindere, coope
rare și pace între națiuni.

Evoluția evenimentelor ara-'

Domeniile de interes speci
al pentru o asemenea coope
rare includ : construcția de 
mașini, electronica, industria 
electrică, energetica, siderur
gia, chimia și petrochimia, in
dustria minieră și petrolieră, 
industria ușoară, industria a- 
limefitară, telecomunicațiile, 
materialele de construcție, a- 
gricultura și turismul.

2. Tranzacțiile comerciale 
și cele de cooperare economi
că se vor realiza pe baza a- 
ranjamentelor contractuale în
tre firmele, companiile și or
ganizațiile economice din cele 
două țări și în conformitate 
cu legile și reglementările 
în vigoare în cele două țări. 
Asemenea contracte vor fi 
încheiate, în general, în ter
menii obișnuiți în practica 
internațională.

Asemenea contracte și în
țelegeri pot cuprinde domenii 
ca : •

— construcția de noi uni
tăți industriale, precum și 
dezvoltarea și modernizarea 
celor existente,

— producția și comerciali
zarea în comun, inclusiv în 
cadrul unor societăți mixte 
sau alte forme,

— licențe, patente și schimb 
de informații economice și 
tehnice asupra produselor, 
proiecte și tehnologii în con
formitate cu legile și regle
mentările în vigoare în cele 
două țări, inclusiv a legilor 
pentru tranzit și reexport,

— pregătirea și schimbul 
de specialiști și experți,

— stabilirea de bănci și a- 
genții bancare în oele două 
țări,

— acțiuni comune de coope
rare pe terțe piețe.

Asemenea contracte pot să 
conțină prevederi referitoare 

tă că lumea este în continuă 
transformare. In Viața interna
țională s-au obținut o serie de 
rezultate pozitive în afirma
rea unui curs nou, îndreptat 
spre destindere și pace. Desi
gur, acest curs este încă de
parte de a fi consolidat. El 
cere eforturi susținute din 
partea tuturor statelor. Ple-/ 
cînd de la această realitate, 
România și-a propus, ca un 
obiectiv de bază al politicii sa
le externe, sprijinirea acestui 
curs pozitiv, conlucrarea largă 
cu toate popoarele pentru a- 
firmarea idealurilor de pace 
și securitate ale omenirii con
temporane.

După cum cunoașteți, în 
cursul acestui an au început 
lucrările Conferinței general- 
europene consacrate realizării 
securității pe continent. Re
prezentanții României au par
ticipat activ Ia pregătirea și 
desfășurarea primei faze a 
Conferinței și iau parte, în 
prezent, Ia lucrările celei de-a 
doua etape, care se desfășoară 
la Geneva. Alături de celelalte

■ state, România acționează ca 
această importantă reuniune 
să ducă la statornicirea unor 
relații noi în Europa, a unui 
climat de încredere și conlu
crare pașnică între state, care 
să dea garanția fiecărei nați
uni că se va putea dezvolta în 
mod liber, la adăpost de orice 
agresiune sau imixtiune din 
afară. Noi concepem securita
tea europeană ca un proces 
menit să ducă în final la li
chidarea diviziunii actuale a 
Europei, la desființarea blocu
rilor și a pactelor militare o- 
puse, la retragerea trupelor 
străine de pe teritoriile altor 
state, la reducerea trupelor 
naționale și la alte măsuri 
concrete de dezangajare mili
tară.

In acest spirit, România a 
salutat începerea negocierilor 
de la Viena cu privire la re
ducerea trupelor în Europa 
centrală și participă, ca țară 
europeană, la aceste negocieri. 
Considerăm că, dat fiind im
portanța problemelor aborda
te pentru securitatea și pacea 
tuturor popoarelor de pe conti
nent, Ia negocierile de la Vie
na trebuie să-și spună cuvîn- 
tul toate statele interesate.

România acordă o atenție 
deosebită dezvoltării relațiilor 
de bună vecinătate între țări
le din Balcani, transformării 
acestei regiuni într-o zonă a 
păcii, prieteniei și conlucrării 
rodnice între popoare, lipsită 
de arme nucleare.

Acționăm și căutăm să ne 
aducem contribuția constructi
vă la lichidarea oricăror stări 
de tensiune și încordare, a fo
carelor de conflicte și războaie 
din orice parte a lumii.

Am urmărit cu profundă în
grijorare, în toamna acestui 
an, evenimentele determinate 
de reizbucnirea ostilităților 
militare în Orientul Mijlociu. 
In situația existentă în prezent 
în Orientul Mijlociu, conside
răm că este necesar să se fa
că totul pentru consolidarea 
încetării focului, realizată în 
urma rezoluției Consiliului de 
Securitate din octombrie anul 
curent. Apreciem că trebuie 
făcut totul pentru a se ajunge 
la o soluție rapidă și definiti
vă în Orientul Mijlociu. Orice 
tergiversări conțin în sine pe
ricolul unor noi agravări ale 

la repartizarea și transferul 
beneficiarului, drepturile de 
participare la conducerea so
cietăților mixte, procedura de 
dizolvare a lor, repatrierea 
capitalului în condiții reciproc 
acceptabile.

3. In relațiile lor economi
ce și în aplicarea politicilor în 
cadrul legilor și reglementări
lor lor, cele două țări vor 
ține seama în totalitate de 
nivelul respectiv al dezvoltă
rii lor economice, precum și 
de caracteristicile celor două 
economii. în acest sens, s-a 
subliniat că România, ca țară 
în curs de dezvoltare, ar pu
tea fi îndreptățită la trata
mentul acordat țărilor în curs 
de dezvoltare.

4. Plățile în valută între 
firmele, companiile și organi
zațiile economice din cele 
două țări se vor efectua în 
dolari S.U.A. sau în orice altă 
monedă liber convertibilă, 
acceptată în mod reciproc și 
în alte forme de plată asupra 
cărora se va cădea de acord.

5. Cu excepția unor scopuri 
de utilitate publică, bunurile 
aparținînd cetățenilor, com
paniilor și organizațiilor eco
nomice ale unei țări nu , vor 
fi expropriate de cealaltă 
țară și nici nu vor fi expro
priate fără plata unei com
pensații prompte, adecvate 
și efective.

6. în limitele permise de le
gile și obligațiile internațio^- 
nale ale celor două țări, echi
pamentele și bunurile impor
tate temporar într-o țară pe 
baza contractelor între fir
me, companii și organizații 
economice din cele două țări 
vor fi exceptate de taxe va
male alte taxe și orice res
tricții referitoare la import. 

conflictului, reizbucnirii osti
lităților militare, cu consecin
țe deosebit de grave atît pen
tru popoarele din Orientul 
Mijlociu, cît și pentru cauza 
generală a păcii și colaborării 
internaționale. De aceea, con
siderăm că este necesar să se 
treacă neîntîrziat la aplicarea 
rezoluției Cohsiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967, ins
taurarea în Orientul Mijlociu 
a unei păci trainice, drepte, ca
re să garanteze suveranitatea 
și integritatea teritorială a tu
turor statelor din această zo
nă. Totodată, România con
sideră că pentru asigurarea u- 
nei păci trainice în Orientul 
Mijlociu se impune să se aibă 
în vedere și să se asigure re
zolvarea problemei poporului 
palestinian în conformitate cu 
aspirațiile legitime ale aces
tuia. Considerăm utilă, în a- 
cest scop, organizarea în ter
menul cel mai scurt a confe
rinței prevăzute în rezoluțiile 
Consiliului de Securitate, care 
să se desfășoare sub egida Or
ganizației Națiunilor Unite și 
Ia care să poată participa, ală
turi de părțile direct implica
te în conflict și alte state — 
mari, mijlocii și mici — de 
pe diferite continente și, îndeo
sebi, din Africa și Europa, ca
re doresc și pot aduce o con
tribuție constructivă la ins
taurarea păcii în Orientul Mij
lociu.

Asigurarea unui curs nou în 
viața internațională impune 
acțiuni mai hotărîte din partea 
popoarelor, a opiniei publice 
mondiale, pentru a se trece la 
realizarea unor măsuri concre
te de dezarmare și, în primul 
rînd, de dezarmare nucleară.

Considerăm, de asemenea, 
că un deziderat major al pro
gresului în lumea de azi este 
lichidarea cît mai grabnică a 
marilor decalaje existente în 
dezvoltarea social-economică 
a statelor, abolirea totală a o- 
ricărei asupriri și exploatări 
naționale și coloniale.

Schimbările care se produc 
astăzi în viața internațională 
impun, după convingerea noas
tră, îmbunătățirea în continu
are a activității Organizației 
Națiunilor Unite, astfel îneît 
aceasta să-și poată îndeplini 
mai bine marile răspunderi 
ce-i revin, să devină mai efi
cientă.

Doresc să subliniez, în a- 
cest context, convingerea noas
tră că vizita pe care o facem 
astăzi în Statele Unite ale A- 
mericii, convorbirile pe care 
le-am avut cu președintele 
Richard Nixon, cu secretarul 
de stat Henry Kissinger, cu 
alți reprezentanți ai vieții po
litice americane, vor pune ba
zele și mai trainic pentru o co
laborare activă între România 
și Statele Unite, pentru întă
rirea conlucrării dintre țările 
noastre in direcția făuririi u- 
nei lumi mai bune și mai drep
te.

Doresc, în încheiere, să dau 
expresie dorinței poporului 
român ca, în eforturile pentru 
construirea păcii și securită
ții mondiale, pentru instaura
rea unor relații noi în lume, 
România și Statele Unite ale 
Americii să conlucreze cît mai 
fructuos. Și sper că și presa, 
opinia publică din Statele Uni
te vor putea contribui în mod 
constructiv la aceasta.

Vă mulțumesc pentru aten
ție.

în scopul dezvoltării coope
rării economice, cele două 
părți vor examina căi și mo
dalități de aplicare a u- 
nor facilități vamale și 
fiscaile produselor desti
nate și rezultate din coope
rare, în cadrul legislației va
male în vigoare în cele două 
țări.

7. Fiecare țară va acorda 
cetățenilor, firmelor, com
paniilor și organizațiilor eco
nomice ale celeilalte țări pro
tecția invențiilor, mărcilor de 
fabrică și mărcilor de comerț, 
în conformitate cu prevederi
le convențiilor internaționale 
în acest domeniu la care cele 
două țări sînt părți.

8. Fiecare țară va acorda 
firmelor, companiilor și orga
nizațiilor economice ale celei
lalte un tratament nediscri- 
minatoriu privind plățile, re
miterile, transferurile de 
fonduri și instrumente finan
ciare, în conformitate cu a- 
ranjamentele ce se vor con
veni între cele două țări.

9. Fiecare țară va facilita 
intrarea și călătoriile repre
zentanților oficiali, experți- 
lor, tehnicienilor și consul
tanților celeilalte țări anga
jați în operațiuni comerciale 
și de cooperare economică în
tre firmele, companiile și 
organizațiile economice din 
cele două țări, precum și 
membrilor familiilor acestora.

10. Fiecare țară va facilita 
participarea cetățenilor, com
paniilor și organizațiilor eco
nomice proprii, la tîrguri și 
expoziții organizate în cealal
tă țară.

11. Ambele țări vor facilita 
schimbul de informații, econo
mice, comerciale și tehnice 
în domenii de interes reciproc, 
inclusiv informații privind

(Urmare din pag. 1)

colaboratorii mei sîntem deo
sebit de satisfăcuți de rezul
tatele acestei vizite. Acorduri
le pe care le-am semnat în 
aceste zile, crearea unor soci
etăți mixte cu unele întreprin
deri americane, constituirea 
Consiliului de colaborare în
tre Camera de Comerț româ
nă și cea americană așează 
pe o bază trainică dezvoltarea 
viitoare a colaborării dintre 
statele noastre, iar Declarația 
comună, semnată împreună 
cu președintele Nixon, consti
tuie o dovadă a marilor 
schimbări ce s-au produs în 
lume, a faptului că în dezvol
tarea vieții internaționale, 
țări cu orînduiri sociale dife
rite și de mărimi diferite pot 
și trebuie să conlucreze pen
tru o lume mai dreaptă, mai 
bună, pentru o lume a păcii.

Iată motivele pentru care ne 
exprimăm satisfacția față de 
rezultatele vizitei și care ne 
fac să vedem o perspectivă 
bună pentru promovarea co
laborării în toate domenjile 
între România și Statele U- 
nite.

Deoarece văd că ați pus 
foarte multe întrebări, și avînd 
în vedere că intervenția pe 
care doream s-o prezint este 
tipărită, aș propune să renunț 
la prezentarea ei, pentru a răs
punde la întrebări. (Aplauze).

întrebare : 
Ați primit în 

de astăzi, de 
vreun indiciu 
Congresului că

timpul vizitei 
la Capitoliu, 
din partea 
ar putea să

grăbească acordarea către 
România, a clauzei națiunii 
celei mai favorizate ? Dacă
nu primiți în curînd această 
clauză, ce stimulente au com
paniile americane pentru in
vestiții în România ?

Răspuns :
Trebuie să spun că am pri

mit din nou asigurări din 
partea președintelui Nixon 
pentru susținerea acordării 
clauzei națiunii celei mai fa
vorizate, iar în cadrul. întîlni- 
rii cu reprezentanții Congre
sului Statelor Unite, s-a evi
dențiat preocuparea multor 
membri ai Congresului, inclu
siv a conducerii, de a acorda 
această clauză României.

întrebare :
Vă veți întâlni, oare, cu 

senatorii Jackson și Mills pen
tru a discuta problema acor
dării clauzei națiunii celei 
mai favorizate sau ați termi
nat cu această problemă ?

Răspuns :
In cursul dimineții, 'am 

început prin a avea o convor
bire cu senatorul Jackson și, 
după aceea, am fost la Congres.

întrebare :
Cît de implicată este Româ

nia în negocierile privind O- 
rientul Mijlociu ? Sînteți, 
oare, optimist în legătură cu 
posibilitatea unei reglemen
tări rapide ? Care este păre
rea dumneavoastră cil privire 
la esența conflictului arabo- 
israelian și pe ce succese 
poate conta lumea în legătu
ră cu realizarea păcii In a- 
ceastă regiune ?

Răspuns :
Ca multe state, și România 

este foarte îngrijorată de men
ținerea stării de încordare în 
Orientul Mijlociu. Am apre
ciat întotdeauna că ținerea 
sub ocupație a teritoriilor a- 
rabe, cucerite în urma războ- 

comerțul cu produse agricole 
de bază, între instituții, în
treprinderi și organizații eco
nomice.

12. Cele două țări rea
firmă dezideratul soluționării 
prompte și echitabile, pe cale 
amiabilă, a eventualelor di
ferende comerciale. Contrac
tele comerciale trebuie să in
cludă prevederi referitoare la 
arbitrarea diferendelor rezul
tate din tranzacțiile comerciale.

-Asemenea înțelegeri vor 
stipula ca arbitrajul să se 
efectueze potrivit regulilor 
Camerei de comerț interna
țional din Paris și vor speci
fica ca loc al arbitrajului o 
localitate într-o țară, alta 
decît Statele Unite sau Româ
nia, care este parte la Con
venția din 1958 asupra recu
noașterii și aplicării hotărîri- 
lor arbitrare străine, sau un 
alt mod ce se va conveni în 
contract.

13. In vederea lărgirii și 
sprijinirii relațiilor economi
ce între cele două țări, s-a 
hotărît constituirea unei Co
misii economice mixte româ- 
no-americane, care se va în- 
tîlni anual, alternativ la 
București și Washington.

Comisia va lua în conside
rare acțiuni și probleme re
feritoare la facilități recipro
ce pentru realizarea de afa
ceri care să promoveze co
operarea economică, precum 
și alte aspecte în legătură cu 
cooperarea lor economică, 
industrială și tehnică.

Comisia va facilita, de ase
menea, i după caz, înființarea 
de grupuri consultative mixte 
între reprezentanții firmelor, 
companiilor și organizațiilor 
economice ale celor două țări 
în probleme de interes spe
cific. 

iului din 1967 de către Israel, 
menține o permanentă stare 
de încordare și pericolul de 
război în această zonă.

In condițiile actuale, consi
derăm că este necesar să se 
realizeze în cel mai scurt 
timp o dezangajare între for
țele militare ale statelor ara
be implicate in conflict și Is
rael, spre a se crea condiții 
prielnice desfășurării cu bu
ne rezultate a negocierilor ce 
urmează să înceapă.

Considerăm că la viitoarea 
f conferință de pace privind 

Orientul Mijlociu ar trebui să 
participe și alte state intere
sate, îndeosebi din Europa și 
Africa, și că această conferin
ță, pentru a avea șanse de iz- 
bîndă, trebuie să se desfășoa
re sub egida Organizației Na
țiunilor Unite.

In ce privește soluția de 
fond a situației în Orientul 
Mijlociu, apreciem că o pace 
trainică nu se poate realiza 
fără retragerea trupelor isra- 
eliene din teritoriile arabe 
ocupate în 1967, că este nece
sar să se asigure integritatea 
teritorială, independența și 
suveranitatea tuturor statelor 
din zonă,, inclusiv a Israelului, 
cu garanții corespunzătoare. 
Am spus, nu o dată, repre
zentanților guvernului israe- 
lian- că securitatea Israelului 
nu se poate realiza decît în 
strînsă prietenie cu vecinii 
săi — deci, cu țările arabe. 
Ocuparea de teritorii străine
— nici în Orientul Mijlociu 
și nici în altă parte a lumii
— nu dă mai multă securita
te ; dimpotrivă, ea menține 
permanent focare de război 
și încordare, deci, insecurita
te.

Dar pentru o pace trainică 
în Orientul Mijlociu mai tre
buie soluționată încă o pro
blemă — hotărîtoare, s-ar pu
tea spune — și anume, aceea 
a poporului palestinian. Consi
derăm că la conferința de 
pace trebuie să participe și 
reprezentanții mișcării de eli
berare și să se acționeze pen
tru o soluție care să asigure 
palestinienilor dreptul la o 
viață independentă, corespun
zător voinței lor.

. Avem părerea că există con
diții pentru o soluție politică ; 
dar aceasta necesită eforturi, 
participarea activă, cu spirit 
de răspundere, atît a celor 
direct implicați, cît și a altor 
state ale lumii.

întrebare :
De ce limitează România 

emigrarea evreilor din țară și 
dacă se întrevede, vreo modi
ficare în acest sens ? bacă 
sînteți de acord cu părerea 
senatorului Jackson privind 
acordarea clauzei națiunii ce
lei mai favorizate în funcție 
de facilitarea plecării evrei
lor din țara dumneavoastră ?

Răspuns :
Sînt, de fapt, două întrebări. 
Nu aș putea spune că exis

tă vreo limitare a emigrării 
evreilor care vor să plece din 
România. Această „limitare'1 
este determinată de faptul că 
numărul evreilor care cer să 
plece devine tot mai mic, că 
și numărul populației evreiești 
din România este destul de 
redus și chiar de cererile de 
a reveni în România ale uno
ra care au plecat cu puțiA 
timp înainte. Mi-e teamă să 
nu se propună vreun amenda
ment pentru a accepta primi
rea evreilor în România, în 
viitor (animație în sală). A- 
ceasta m-a și determinat să 
inițiez un decret, pentru a 
nu mai accepta o stabilire în 
România decît prin decret al 
președintelui Consiliului de 
Stat.

In ce privește amendamen
tul despre care s-a vorbit aici, 
consider că acordarea clauzei 
națiunii celei mai favorizate 
României și altor țări nu ar 
trebui să fie legată de proble
ma emigrării. Aceasta este, 
pînă la urmă, o problemă a 
fiecărei țări în parte ; or, 
problema clauzei privește 
deschiderea unor noi pers
pective colaborării economice 
dintre România și Statele

Vizitarea grupului de uzine al firmei 
„General Electric" din Wilmington

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au sosit, joi, în orașul Wilming
ton, statul Carolina de Nord.

Șeful statului român este în
soțit de Manea Mănescu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Constantin 
Mitea și Vasile Pungan, con
silieri ai președintelui Consi
liului de Stat, Corneliu Bog
dan. ambasadorul României 
în S.U.A., și celelalte persoane 
oficiale care participă la vi
zita oficială pe care o între
prinde în Statele Unite ale A- 
mericii.
• Pe aeroportul Wilmington, 
oaspeții români au fost '• în- 
tîmpinați de primarul orașu
lui, Herbert Brand, de preșe
dintele Consiliului uzinelor 
„General Electric" din locali
tate. Mike Vaushw, de coman
dantul aeroportului și oficia
lități ale administrației locale.

Obiectivul vizitei în acest o- 
raș industrial al Carolinei de 
Nord l-a constituit grupul de 
uzine al firmei „General E- 
lectric11, între care uzinele de 
aparataje și instalații destina
te folosirii în scopuri pașnice 
a energiei nucleare.

La sosire, tovarășul Nicolae

Unite și corespunde unor ne
cesități ale dezvoltării viitoa
re. Cum ați privi, oare, dum
neavoastră și poporul ameri
can, dacă alte țări ar introdu
ce în legile lor amendamente 
care să condiționeze relațiile 
cu Statele Unite de soluțio
narea unor probleme interne 
ale S.U.A. ? Ar corespunde 
aceasta unui spirit de relații 
noi, de egalitate, în lume ? 
(Animație, vii aplauze).

întrebare :
După cum, poate, știți, dom

nule președinte, Statele Uni
te sînt profund preocupate 
de criza energiei și petrolului, 
cum se spune acum. Am pri
mit mai multe întrebări dacă 
țara dumneavoastră vinde 
petrol în străinătate și cui 
anume, și dacă putem spera ca 
frumeasele sonde din Româ
nia să ajute Statele Unite în 
prezenta stare de strîmtorare ?

Răspuns :
Criza energiei și petrolului 

nu este, de fapt, ceva nou. 
Ea a preocupat și înainte cele 
mai multe țări, între care și 
Statele Unite ale Americii. 
Ea a izbucnit acum cu pu
tere datorită situației din Ori
entul Mijlociu, dar poate că 
aceasta a fost un bine, deoa
rece a atras atenția și a pus 
în fața guvernelor probleme 
deosebit de presante pentru 
viitor, independent de con
junctura din monjentul de 
față.

In ce privește România — 
și ea are asemenea preocu
pări. Avem un program de 
dezvoltare a diferitelor surse 
de energie, inclusiv, de pros
pecțiuni în Marea Neagră 
pentru unele surse de petrol 
— și sîntem gata să acceptăm 
o colaborare cu firme din Sta
tele Unite pentru a căuta 
petrol.

In ce privește livrarea, în 
momentul de față, de petrol 
din frumoasele sonde ale Ro
mâniei, cu regret trebuie să 
vă spun că, timp de o sută 
de ani, ele au livrât petrol și 
Statelor Unite, îneît acum nu 
mai pot da atîta petrol care 
să satisfacă necesitățile Româ
niei și ale altora. Dacă, prin 
colaborare în prospecțiuni, 
vom găsi petrol, fără nici o 
îndoială că, pe baza rezulta
telor acestei colaborări, vom 
putea livra petrol și Statelor 
Unite.

întrebare :
De ce vă reduceți vizita în 

Statele Unite ?
Răspuns :
Este adevărat că aveam de 

gînd ca, după terminarea vizi
tei oficiale, care se încheie 
mîine, să fac o vizită mai în
delungată în Statele Unite. 
Am considerat, însă, necesar 
să aleg, pentru moment, cîteva 
centre care au o mai mare 
importanță pentru dezvolta
rea relațiilor dintre țările 
noastre, urmînd ca alte cen
tre să le rezerv pentru o altă 
vizită.

întrebare :
Domnule președinte, cît de 

liberă este presa română ?
Răspuns :
Mi-ar fi greu să spun eu cît 

este de liberă. Ar trebui să 
vizitați România — și veți 
constata atenția și grija pe 
care le acordăm presei, astfel 
ca ea să servească interesele 
poporului, cauzei dezvoltării 
sale economico-sociale și a in
dependenței, științei, culturii 
și, totodată, politicii de pace 
și de colaborare între toate 
satele lumii.

întrebare :
Vă rugăm să ne spuneți cîte 

ceva despre relațiile dumnea
voastră personale cu pre
ședintele Nixon.

Răspuns :
Am avut o primă întîlnire 

în 1967, cînd nici el nu era 
președintele Statelor Unite, 
nici eu nu eram președintele 
Consiliului de Stat al Româ
niei, ci numai secretar general 
al Partidului Comunist. Am 
avut convorbiri largi asupra 
multor probleme politice, 
chiar asupra unor probleme 
filozofice și am convingerea 
că aceste discuții au fost bune

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu 
căldură de Thomas Paine, vi
cepreședinte pentru cercetări 
și dezvoltare al Corporației 
„General Electric1*, personali
tate cunoscută a vieții științi
fice. fost director general al 
N.A.S.A. de alți reprezentanți 
ai conducerii Corporației. Tho
mas Paine a exprimat satisfac
ția deosebită a conducerii și 
personalului uzinelor pentru 
această vizită. El a spus : „Pri
vilegiul de a vă saluta aici, la 
„General Electric11 constituie, 
în același timp, un prilej fe
ricit de a dezvolta relațiile 
dintre țara mea și țara dum
neavoastră, dintre firmele 
noastre și firmele românești11. 
El a arătat, în continuare, că, 
în cursul zilei de vineri, va fi 
semnată o înțelegere co
mercială cu partea română. 
Inginerii și muncitorii uzine
lor noastre — a relevat omul 
de știință american — sînt 
foarte fericiți să afle că vă 
interesați de problemele acti
vității noastre.

în continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu și ceilalți 
oaspeți români sînt invitați 
să viziteze principalele unități 
ale grupului de uzine : fabri
ca pentru echipament destinat 
reactoarelor nucleare și fabri
ca de pile de combustibil.

și au contribuit la statornici
rea unor relații de prietenie 
între noi. Ne-am întîlnit cu 
prilejul vizitei oficiale a pre
ședintelui Nixon în România; 
unii dintre dumneavoastră ați 
participat și cunoașteți cum a 
fost primit atunci. Ne-am re- 
întîlnit în 1970, la Washing
ton, și din nou — în momen
tul de față.

în toate aceste împrejurări 
am continuat dialogul, cred, 
folositor pentru relațiile din
tre țările noastre și, pe plan 
mai general, pentru afirmarea 
în lume a unei politici noi, 
de; colaborare în soluționarea 
diferitelor probleme compli
cate. Pot, deci, spune că rela
țiile dintre președintele Nixon 
și mine însumi, ca președinte 
al Consiliului de Stat, au avut 
o importanță deosebită pen
tru relațiile dintre țările noas
tre și pentru soluționarea unor 
probleme internaționale.

întrebare :
România a propus, cu cîțiva 

ani în urmă, crearea unei 
zone denuclearizate în Bal
cani, care să cuprindă toate 
statele balcanice. Ce s-a în- 
tîmplat cu această propunere?

Răspuns :
Intr-adevăr, România ' s-a 

preocupat și se preocupă și 
în prezent pentru statornici
rea unor relații de prietenie 
și colaborare între toate sta
tele din Balcani, așa cum ac
ționăm pentru înfăptuirea 
securității europene — și a- 
preciem că pe această lin.o 
s-au obținut unele rezulta te 
—, și va trebui să milităm și 
în continuare pentru ca în 
Balcani să se statornicească 
relații noi, care să excludă 
forța, amenințarea cu forța, 
să facă nenecesară existența 
armelor nucleare.

întrebare :
Aveți de gînd să retrageți 

România din Tratatul de la 
Varșovia ?

Răspuns ;
România s-a pronunțat, îm

preună cu țările membre ale 
Tratatului de la Varșovia, 
pentru desființarea concomi
tentă atît a Pactului N.A.T.O., 
cît și a Tratatului de la Var
șovia. Ne menținem, în con- 
.tinuare, această posibilitate 
și acționăm cu convingerea 
că este1 în interesul Europei, 
al lumii, ca să se ajungă la 
desființarea blocurilor mili
tare și, în primul, rînd, a ce
lor două blocuri — mă refer 
la N.A.T.O. și Tratatul de la 
Varșovia —, de a așeza rela
țiile dintre state pe o bază 
nouă, de colaborare, de res
pect, în toate domeniile de 
activitate.

întrebare :
Ne-ați putea spune cîteva 

cuvinte dtespre rolul dumnea
voastră în determinarea actu
alei destinderi dintre Statele 
Unite și China ?

Răspuns :
România s-a pronunțat în

totdeauna pentru recunoaște
rea Republicii Populare Chi
neze ca unicul reprezentant 
al poporului chinez și am ac-, 
ționat, fără îndoială, să se a- 

jungă la recunoașterea aces
tei realități. Am salutat vizita 
președintelui Nixon în China, 
convorbirile cu președintele 
Mao Tzedun și premierul Ciu 
En-lai, considerînd că acestea 
au o importanță deosebită 
pentru dezvoltarea unei lumi 
mai bune și mai drepte ; așa 
cum am salutat și vizita în 
Uniunea Sovietică, înmulțirea 
și dezvoltarea relațiilor din
tre Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite; cum salutăm, în 
general, orice politică îndrep
tată spre o colaborare egală 
între țări, afirmarea în lume 
a unei noi politicii care sâ 
permită tuturor națiunilor, 
indiferent de mărimea lor, 
dreptul la o viață liberă, in
dependentă.

După ce am răspuns la a- 
ceste întrebări, am început 
să-mi dau seama mai bine 
că este mai ușor să stai și să 
pui întrebări, să fii în rîndul 
presei, decît să fii președinte ! 
(Animație, aplauze puternice, 
îndelungate).

Specialiștii americani dau ex
plicații amănunțite asupra di
feritelor faze ale procesului 
de producție, care este, prac
tic, complet automatizat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
tși tovarășa Elena Ceaușescu 
se interesează de caracteristi
cile și performanțele utilaje
lor cu care sînt dotate uzine
le, considerate cele mai mo
derne din lume pe acest pro
fil.

Arătînd că planurile de dez
voltare economică a Români
ei includ și crearea unor cen
trale electronucleare, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
s-a referit, în context, Ia po
sibilitățile de cooperare cu 
firma americană. Reprezen
tanții Corporației „General 
Electric11 au arătat că sînt in
teresați în discutarea acestor 
posibilități.

In încheierea vizitei, gaz
dele au mulțumit încă o dată, 
cu multă căldură, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu pentru 
vizita pe care au efectuat-o 
la Wilmington..

După vizitarea grupului da 
uzine „General Electric11, oas
peții români au plecat, pa 
calea aerului, spre orașul 
Cleveland, statul Ohio. . '
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