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tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

I roșu în Statele Unite
Plecarea din New York

DECEMBRIE: două obiective prioritare în activitatea colectivelor
r Cu planul îndeplinit

— Finalizarea sarcinilor de plan 
pe anul în curs

pe primii trei ani*

NEW YORK 8 — Corespondentul Agerpres, Constantin Alexandroaie, transmite: Vineri seara, a luat sfîrșit vizita președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu în Statele U- nite ale Americii, vizită efectuată la invitația președintelui Richard Nixon și a doamnei Patricia Nixon.Șeful statului român a fost însoțit de tovarășii Manea Mănescu, vicepreședinte al Consilulluli de Miniștri, pre-

ședințele Comitetului de Stat al Planificării, George Maco- vescu, ministrul afacerilor externe, Constantin Mitea și Va- sile Pungan, consilieri ai președintelui Consiliului de Stat, de alte persoane oficiale române.Vizita, care a beneficiat de un program dens de convorbiri și întrevederi și în timpul căreia au fost semnate documente și acorduri de mare importanță pentru dezvoltarea pe multiple planuri a re- a cei doi pre-lațiilor româno-americane, fost apreciată de

ședinți ca deosebit de rodnică pentru evoluția legăturilor de prietenie și colaborare între Republica Socialistă România și Statele Unite ale Ame- ricii. De altfel, exprimîndu-și satisfacția pentru rezultatele convorbirilor lor, președintele Nicoiae Ceaușescu și președintele Richard Nixon au fost de acord că continue dialogul bilateral, atît pe căile diplomatice obișnuite, cît și prin întâlniri la rile, inclusiv la
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— Pregătirea temeinica a pro 
ducției anului 1974

T
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4 IXTRACTIEI DE CĂRBUNE

Convorbire cu factori de răspundere din cadrul Centralei cărbunelui

încheierea anului în curs și crearea premiselor care să permită îndeplinirea 
în condiții optime a sarcinilor de plan Ia extracția de cărbune încă din prima zi 
a anului viitor, sînt probleme majore care stau în aceste zile prioritar în atenția 
specialiștilor, a tuturor colectivelor de muncă ale unităților miniere din Valea 
Jiului. Informații referitoare la aceste preocupări ne-au fost furnizate în cadrul 
unei convorbiri avute cu tovarășii GHEORGHE GIUCLEA, director tehnic, DUMI
TRU POPESCU, inginer șef cu probleme electromecanice și GHEORGHE "
LACHE, din partea serviciului „Lucrări miniere 
bunelui Petroșani.

investiții" din
; MIHA-

Centrala căr-

ai cincinalului Sosirea în Capitală

REP.: Am dori să cu
noaștem care sînt princi
palele sarcini cu care 
confruntate colectivele 
muncă de la minele 
Jiului în cursul lunii 
cembrie.

sînt 
de 

Văii 
de-

GHEORGHE GIUCLEA: Tn cursul acestei luni majoritatea unităților miniere din Valea Jiului trebuie să facă față unor sarcini de plan sporite față de nivelul lunii noiembrie. Chiar dacă începutul de lună- nu a fost la nivelul așteptărilor, în continuare vor trebui depuse toate eforturile în vederea realizării unor nivele de extracție superioare celor înregistrate în cursul lunii trecute. Toate -exploatările miniere pot realiza acest obiectiv, confirmînd astfel redresarea produsă în luna noiembrie și dovedind că sînt în măsură să preia în bune condiții sarcinile de plan ale anului viitor.

de efectuare, primele concluzii care se desprind arată că 
minele sînt pregătite pentru 
a demara în bune condițiuni 
în noul an, că toate colecti
vele miniere din bazin 
dispun, de reale posibi
lități de îndeplinire în 
bune condițiuni a sarcinilor 
de plan ce le revin.

REP.: Care este stadiul 
de realizare al lucrărilor 
de deschideri și pregătiri, 
premisă importantă a asi
gurării capacităților de 
producție a anului viitor ?

REP. : Care sînt preocu
pările în direcția pregătirii 
producției anului viitor 1

GHEORGHE GIUCLEA : în cadrul tuturor unităților miniere își desfășoară activitatea, în aceste zile, colective care analizează această problemă în colaborare cu cadrele de specialitate din Centrală. Deși lucrările sînt în curs

GHEORGHE GIUCLEA : La nivelul întregului bazin se constată o intensificare a ritmului de execuție a lucrărilor de pregătiri, nivelul de realizare a lunii noiembrie fiind cu peste 25 la sută superior mediei primelor 10 luni ale anului. Din păcate, nu se poate spune același lucru și despre lucrările de deschideri. Deși se poate aprecia că linia de front va fi în tot cursul anului la nivelul sarcinilor de plan, nu trebuie să uităm că la aceste genuri de lucrări s-au creat serioase care pot afecta perspectivă.Conducerile miniere trebuie urgent această se știe care sînt abatajele pe care se poate conta-în luna
restanțeactivitatea deexploatărilor, să analizeze problemă, să

tot parcursul în zilele care pînă la sfîrși-ianuarie și pe anului. Acum, au mai rămas tul anului, ritmul de execuție a pregătirilor și deschiderilor va trebui impulsionat, iar această problemă va trebui să constituie un obiectiv prioritar în tot cursul anului viitor.
REP.: Care va fi evolu

ția productivității muncii, 
important indicator al efi
cienței economice de an
samblu ?

GHEORGHE GIUCLEA : încheiem un an în care productivitatea muncii nu a fost realizată. Totuși, saltul înregistrat de acest indicator în cursul lunii noiembrie, adevăratele recorduri realizate în abataje arată că dispunem de posibilități certe în această privință, din păcate insuficient valorificate în multe din minele bazinului. Aceste re- . zultate superioare realizate în condițiile noului 'program de lucru vor trebui confirmate pe parcursul anului viitor folosind în primul rînd posibilitățile pe car.e le oferă în această privință organizarea îmbunătățită a producției.
Convorbire consemnată de

Bujor BOGDAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Ieri dimineață, la ora 6, colectivul I. 
Lupeni, a încheiat o etapă de muncă. La 
îndeplinit planul producției globale pe primii trei ani ai 
cincinalului. Astăzi la ora 6, colectivul a raportat îndepli
nirea planului pe cei 3 ani 
vindută și încasată.

Pînă la sfirșitul anului, 
de la Lupeni, care a creat
tradiție de muncă, va realiza peste plan circa 100 de tone 

de fire viscoză.

F. A. „Vîscoza" 
acea oră a fost

și Ia producția fizică și marfă,

colectivul harnic al filatorilor 
în decursul anilor o frumoasă

J

Niveluri înalte atinse
la indicatorul

productivității munciiîn luna noiembrie, la sfârșitul „căreia sectorul I al minei Paroșeni raporta un plus de extracție față de planul lunar decărbune, preocuparea principală a colectivului de mineri al sectorului eraproductivității muncii, daniile frontul cretizat die! cu acestui sintetic mice.

aproape 3 000 tone
creștereaStră- depuse de mineri pe cărbunelui s-au con- prin depășirea în me- peste 500 kg/post a important indicator al activității econo-

Sporirea sarcinii la productivitatea muncii în luna decembrie față de cea precedentă nu i-a găsit nepregătiți pe vrednicii salariați ai sectorului. Dimpotrivă, chiar și noua sarcină majorată a fost depășită pe sector după primele șase zile cu aproape 100 kg/ post Brigăzile conduse de minerii Ioan Demeter, Nico
iae Croitoru, Andrei Șandor și Partenie Anisie sînt numai o parte din formațiile de muncă ale sectorului care au contribuit la aceste lăudabile succese.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, și tovarășa Elena. Ceaușescu s-au reîntors, sîm- bătă la amiază, în Capitală, după vizita de stat efectuată în Statele Unite ale Americii, la invitația președintelui Richard Nixon și a soției sale, doamna Patricia Nixon.Vizita pe care șeful statului român a’ făcut-o în Statele Unite ale Americii a constituit o ilustrare elocventă a bunelor relații de prietenie și colaborare statornicite între cele două țări și a deschis noi perspective extinderii și diversificării în continuare a cooperării româno-americane în multe domenii. Convorbirile dintre președintele Consiliului de Stat, Nicoiae Ceaușescu, și președintele Richard Nixon, Declarația comună cu privire la principiile colaborării, pe care au semnat-o împreună, Declarația comună cu privire la cooperarea economică, industrială și tehnică dintre România și S.U.A., așează pe o trainică relațiile dintre două țări, exprimă ța lof- de a conlucra în folosul prieteniei dintre popoarele respective, pentru o lume a colaborării și păcii.Urmărind cu cel mai viu interes desfășurarea vizitei tovarășului Nicoiae Ceaușescu în Statele Unțte ale Americii, oamenii muncii din țara noastră au văzut în" manifestările de profundă stimă și înaltă apreciere de care s-a bucurat pretutindeni președintele Consiliului de Stat, în rezultatele acestei noi călătorii a păcii și prieteniei o expresie pregnantă a prestigiului dobîndit de România so-

bază cele dorin-

politicii saleacialistă, datorită consecvente de dezvoltare colaborării internaționale, de promovare în relațiile dintre state a principiilor menite să asigure o pace trainică în lume.La aeroportul Otopeni, în întâmpinare au vemt tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Paul Niculescu.-Mi- zil, Gheorghe Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil T.-ofm, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Gheorghe Cioară, Lina Cioba- nu, Florian Dănălache, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, Chivu Stoica, Constantin Băbălău, Cornel Burtică, Miron Con- stantinescu, Mihai Dalea, Mihai Gere, Magdalena Filipaș, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, Ion Pățan. Ștefan Andrei. Conducătorii de partid și de stat au venit la aeroport împreună cu soțiile.Erau, de membri ai Consiliului vernului, conducători de stituții centrale Și organizații
asemenea, prezenți C.C. al P.C.R., ai de Stat și ai gu- in-

oficia-obștești, alte persoane le.Au fost de față însărcinatul cu afaceri ad -interim al S.U.A. la București, Donald Bramante, și șefii misiunilor diplomatice acreditați în țara noastră.La coborîirea din avion, tovarășul Nicoiae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați cu multă căldură de conducători de partid și de stat, de celelalte persoane o-, ficiale.Cetățenii Capitalei, veniți în întîmpinare, i-au aclamat îndelung, adresîndu-le calde cuvinte de bun sosit. Entuziasmul mulțimii exprima satisfacția întregului iostru popor pentru rezultate1'? ’ em-mcabile ale vizitei, față ie aceasiă nouă și valoroasă comripuție adusă la înțelegerea si conlucrarea între state, la afirmarea unei noi politici în v.ața internațională, la întărirea păcii în lume.Tovar? - 1 Nicoiae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu răspuns cu multă urărilor adresate.
au prietenie calde ce le-au fost

(Agerpres)

Reportaje și Informații în legătură cu vi
zita președintelui Consiliului
României, tovarășul Nicoiae

la New York
(în pagina a

de Stat al
Ceaușescu,
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O contribuție de seamă in 
realizările frumoase obținute 
de colectivul de mineri a mi
nei Aninoasa o are și brigada 
condusă de minerul Alexan
dru Mate de la sectorul III.

In clișeul nostru șeful de 
schimb Nicoiae 
ceasta brigadă 
tr-un viu dialog 
trarea în șut.

Pană din 
și ortacii 
înainte de

Foto : Ion ILINESCU

II Vagoanele alunecau ușor pe linie as
cultătoare și supuse 
voinței omului. Peste 
cîteva clipe din pînte- 
cul colosului de beton 
și sticlă va începe să 
curgă torentul negru 
izvorît din straturile 
subpămîntene ale mi
nelor Aninoasa, Vul
can și Paroșeni și tre
cut prin retorta care-i 
orientează drumul 
spre alte industrii. 
Roadele pămîntului și 
ale muncii minerilor 
apar aici în forme în
nobilate care în ter
meni de specialitate 
se numesc sorturi. Pe 
oamenii care se în
grijesc de manevra
rea fără pierderi, a 
gurilor silozurilor de 
la preparatia Coro
ești, de plăriărirea va
goanelor, i-am vizi
tat intr-o zi obișnuită 
de lucru.

Sec(ia încărcare a 
preparatiei Coroești. 
Inscripția ,,se încarcă 
0—10 special" abia a- 
părută pe un panou 
luminos anunța că o 
cantitate însemnată de 
cărbune din acest sort 
destinată Călanului

va începe în curînd, 
să curgă în vagoane. 
Manipulantii de la si
lozuri LIVIA LUPAN, 
MARIA ST ATI, ILEA
NA 
femei 
mulfi 
și în 
ranjau cărbunelui în
nobilat Ia Coroești 
călătoria spre diverse

GOGENEAȚĂ, 
cu stagiu de 
ani în meserie 
întreprindere, a-

tat aici foarte multe 
lucruri din geografia 
economică a tării. Ei 
știu că o(elul hunedo- 
rean cuprinde în el o 
părticică din tăria 
muncii lor. La încăr
care nu se permite 
nici o dereglare din 
ritmul obișnuit pen
tru că acest lucru ar 
avea implicații mari

OAMENII DE LA 
ÎNCĂRCARE

la încărcare trebuie 
să biruie frigul și 
vîntul. Ei își fac dato
ria cu aceeași corec
titudine în orice con
diții. Maistrul Gheor
ghe Benea, stimat de 
oamenii cu care lu
crează aici, este un 
om plin de inițiativă. 
Dacă pînă nu de mult 
la cota 6, zidurile ne
gre creau o atmosfe
ră obscură, acum, da
torită maistrului 
cestea sînt albe, 
ambianta este
Pare un paradox că- la 
cei numai 10 ani ai u- 
zinei, maistrul Gheor
ghe Benea este un fiu 
al ei. Dar el 
crescut

a- 
iar 

alta.

DE ZIUA
BRIGADIERULUI

Din inițiativa comi
tetului de partid al mi
nei Vulcan, ieri a fost 
sărbătorită în cadrul 
exploatării Ziua briga
dierului. Cu acest pri
lej s-a organizat și o 
excursie de două zile 
Ia cabana Voievodu la 
care au participat șe
fii de brigadă cu fami
liile lor.

Organizarea acestei 
acțiuni constituie un 
mijloc de stringere a 
relațiilor tovărășești,

II Uteciștiiraportează
ECONOMII

colturi ale tării. Jos la 
cota zero intre Stîlpii 
puternici de susținere 
ai preparatiei, forfota 
oamenilor Îmi indica 
punctul in care sudoa
rea muncii minerilor 
și preparatorilor scrie 
o frumoasă carte de 
vizită. Supravegheto
rii Emil Păcuraru și 
Gheorghe Necșoru ca
re coordonează mane
vrarea și încărcarea 
vagoanelor au învă-

— oprirea funcționării 
spălătoriei și neexpe- 
dierea ritmică a va
goanelor cu cărbune 
către beneficiari. De 
aceea, munca obișnui
tă a oamenilor de la 
încărcare constituie 
un fapt semnificativ 
derivat din îndeplini
rea conștiincioasă 
uneori nu lipsită 
un devotament , 
fund a sarcinilor 
serviciu. Oamenii de

i Și 
de 

pra
de

aici a 
pe treptele 

meseriei, aici a deve
nit maistru și de ace
ea uzina este pentru 
el a doua casă, iar oa
menii cu care lucrează 
a doua familie.

Albul pur al zidu
rilor prepara/iei îmi 
vorbeau parcă despre 
puritatea sim|ăminte- 
lor acestor oameni le
gați trup și suflet de 
întreprindere.

Gheorghe POPESCU II

Angajamentul comitetului U.T.C. de la mina Lupeni la economii finanțate a fost în acest an de 58 000 lei. Ca urmare a numeroaselor acțiuni de muncă patriotică organizate cu tinerii, atît la suprafața minei, cît și în subteran pentru colectarea și valorificarea metalelor vechi, la 1 decembrie valoarea e- conomiilor finanțate realizate de tinerii de la mină Lupeni s-a ridicat la 90 889 lei. In obține- rea acestui succes s-au evidențiat în mod deosebit tinerii din organizațiile U.T.C. de la atelierele mecanic și electric.
O muncă politică vie, dinamică

apropiată de oameni, de problemele lor
dar și de petrecere în 
mod plăcut și recreativ 
a timpului liber de că
tre mineri.

NOI UNITĂȚI 
ALIMENTARE

După cum ne infor
mează tovarășul Vasi
le Beteringhe, vicepre
ședinte al Consiliului 
popular al orașului 
Vulcan, acum cîteva 
zile s-au dat în folo
sință în localitate do
uă noi unități pentru 
deservirea populației. 
Este vorba despre o u- 
nitate de alimentație 
publică Jacto-vegeta- 
rian care funcționează 
in fostul local al res
taurantului „Intim" și

de unitatea pentru des
facerea produselor lac
tate, situată lingă ma
gazinul alimentar nr.
44 de pe strada Repu
blicii.

EXCURSIE LA
POIANA BRAȘOV

Ca urmare a unei i- 
nițiative a organizației 
U.T.C. din secția re
parații electrice, un nu
meros grup de tineri 
muncitori din cadrul 
I.U.M.P. vor efectua, 
în zilele de 14—16 de
cembrie a.c., o excur
sie pe ruta Petroșani — 
Sibiu — Poiana Bra
șov. Transportul dus- 
întors se va asigura cu 
autocarul filialei Pe
troșani a O.J.T.

TABERE DE IARNĂ

Oficiul județean pen
tru turism Deva (prin 
filiala din Petroșani), 
în colaborare cu ins
pectoratul școlar, vor 
organiza pentru elevi, 
în vacanța de iarnă, 
TABERE LA CABA
NELE RUSU ȘI VOIE
VODU. Taberele vor 
fi deschise timp de do
uă săptămini.

DIRECȚIA
COMERCIALĂ JUDE

ȚEANĂ NE 
COMUNICĂ :

Pe marginea unor 
sesizări primite de la 
cititorii noștri, că în 
unitățile „Carne" se

-------—-----------------

vinde... mai mult os, 
Direcția comercială ju
dețeană ne comunică : „Cu adresa nr. 10 593, am transmis tuturor întreprinderilor comerciale alimentare din județ listele cu prețul și cantitatea de os ce trebuie să o conțină un kilogram de carne, pentru a fi scrise vizibil și afișate în toate măcelăriile. Totodată, am dat dispoziție să fie reactualizate schemele de tranșare a cărnii".

Să aflăm acum... cum 
se aplică aceste mă
suri !

Se poate afirma cu certitudine că. fiecare din cei. doisprezece vorbitori înscriși la cuvînt, în adunarea activului de partid al orașului Lupeni, a . adus reale completări dării de seamă a comitetului orășenesc pe perioadă unui an de zile, sprijinind preocupările vii, unitare în soluționarea problemelor cu care este confruntat organul orășenesc de partid. In aceeași măsură, fără temerile vreunei exagerări, se poale afirma că, pe lingă a- ceste completări, în finalul dezbaterilor anumite părți ale dării de seamă au fost „res- crise" pe viu, de față cu par- ticipanții, în fața membrilor biroului comitetului orășenesc de partid. Prin cea de a doua afirmație nu înțelegem nicidecum existența vreunor lacune de construcție ale dării de seamă. „Rescrierea" la care ne referim, desigur în sens metaforic, a fost datorată aportului nemijlocit, recomandărilor practice făcute activului de către tovarășul David Lazăr, secretar al comitetului județean de partid. în spiritul exigențelor exprimate de secreta

rul general al partidului, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, a sarcinilor privind activitatea complexă ce trebuie desfășurată pentru o eficientă mereu crescîndă în unitățile economi-
Ceaușescu privind îmbunătă
țirea radicală a stilului și me
todelor de muncă ale comite
tului orășenesc, ale biroului și 
secretariatului său, planifica
rea muncii organului politic

Adunarea activului de partid 
al orașului Lupeni

ce, în actuala etapă. Astfel, în concluziile rostite de vorbitor s-a scos în evidență faptul că, în cea mai mare parte lipsurile și neajunsurile manifestate în munca organului orășenesc de partid se regăsesc în contextul criticilor secretarului general al partidului la adresa stilului și metodelor muncii de partid. De aici, decurge ca o sarcină prioritară aplicarea neabătută în practică a indicațiilor tovarășului Nicoiae

de conducere în raport cu 
problemele majore ale unită
ților economice, păstrarea u- 
nui permanent contact cu or
ganizațiile de bază, cu mem
brii de partid, a dialogului 
neîntrerupt ou oamenii, parti
ciparea activă la adunările ge
nerale ale organizațiilor de 
partid, sindicat și de tineret, 

.într-un cuvînt, desfășurarea 
unei munci politice educative 
fără „stagnări", toate acestea 
finalizate printr-un permanent

control, exercitat cu exigență, asupra modului în care sînt îndeplinite hotărîrile organelor superioare de partid și cele proprii. Cu aceste recomandări, adunarea activului de partid a cîștigat în conținut, fiecare din participanți înțe- legînd că la locul lui de muncă, în organizația din care face parte, dar mai ales în contextul organului orășenesc de partid va trebui să contribuie zi de zi la perfecționarea muncii politice, la creșterea continuă a rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid.Revenim cu câteva adnotări, la dezbaterile adunării de activ. Numeroși vorbitori între care Vasile Cirjperu, directorul minei Lupeni, Rodica Ta- tulici, directoarea I.F.A. „Vîscoza", Victor Brașoveanu, vicepreședinte ai Consiliului popular orășenesc, Vasile Ru- șitoru, miner șef de brigadă la E.M. Lupeni, Tudor Geamă-Ion MUSTAȚĂ
(Continuare în pag. a 3-a)
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de monedeIncit în cazul schimbării fotografiei sau a semnăturii integritatea peliculei 'va fi iremediabil periclitată.

A sosit sfîrșitul 
falsificatorilorConsiliul Național din Canada pentru cercetări științifice a elaborat o metodă care previne falsificarea banilor de hîrtie, a pașapoartelor și a altor documente.Acoperind o peliculă transparentă cu nouă straturi fine alternative de zinc sulfuros și florură de magneziu, cercetătorii au obținut o suprafață uimitoare care atunci cînd este privită dintr-un unghi drept pare roșie, dintr-un unghi de 45° — albastră, iar dintr-un unghi de 30° — galbenă. Specialiștii consideră că această peliculă aplicată pe documente și bani de hîrtie constituie un strat de protecție excepțional împotriva falsurilor, întrucît utilajul pen- ru aplicarea peliculei este extrem de scump, iar stabilirea componenței peliculei nu se poate face nici măcar prin a- naliza spectrală. La pașapoarte respectiva peliculă fi aplicată pe fotografie semnătura posesorului,

Noi obiecte în ne
buSoasa Andromedei

«

Nebuloasa Andromedei este 
vizibilă cu ochiul liber în con
stelația strălucitoare cu ace
eași denumire, situată în e- 
misfera nordică a boitei ce
rești. Această nebuloasă ex- 
tragalactică, spiralată, este 
cercetată de multă vreme și 
este relativ bine studiată, li
nele stele și așa-zise galaxii 
compacte, apar de obicei în 
fotografii clar conturate, în- 
timp ce acumulările de stele, 
din cauza marii lor întinderi 
în spațiu, nu focalizează și 
arată șters, neclar, difuz. în 
prezent sînt cunoscute 1 273 
asemenea aglomerări sferice 
în nebuloasa Andromedei. 
Dar, probabil, că această listă 
este incompletă. Pe această 
listă figurează și aglomerări 
îndepărtate de centrul nebu
loasei.

Noile cercetări efectuate Ia 
Observatorul astrofizic al A- 
cademiei de Științe a R. S. S. 
Letone, au permis să se des
copere încă 25 de obiecte di
fuze, îndepărtate de regiuni
le centrale ale nebuloasei 
Andromedei. în cursul cer
cetărilor, au trebuit să fie 
vizionate peste 150 000 de ima
gini ale acestui sector al boi
tei cerești. Obiectele au o 
strălucire medie și sînt slab 
vizibile pe fondul extrem de 
luminos al nebuloasei. Ele 
sînt situate de-a lungul unei 
elipse mult alungite și sînt 
'iar concentrate în nebuloa
să.

— Vedeți creasta 
acum atît de albă a 
Paringuiui ? Acolo, 
în scutul unui fund 
de căldare, lingă stî- 
na azi pustie a Roși
ilor, negurile s-au 
risipit. Cerul e lim
pede și străveziu. 
Soarele sc distrează, 
aruncind în piepturi
le stîncilor sulițele 
sale strălucitoare. Un 
ochi de apă scăpat a- 
cum din chingile în
ghețului, devine, pen
tru o clipă, oglinda 
jucăușe, de care un 
Făt-Frumos imagi
nar se folosește pen
tru a prinde în mre- 
je-i ochii... Mindrei. 
Rușinată pentru o 
clipă, ea, Mindra
devărată, respinge cu 
blîndețe oferta gene
roasă. Sînt ani mulți, 
milenii, de cînd des- 
tinu-i scris, a osîndit 
să rămînă în veșni
cie pe același Ioc, să 
nu-și poată urma ale-

Din depărtări,

a-

Retezatul, Straja, Os- 
lea, Vîrful lui Patru, 
ba chiar și Făgăra
șul, chipeși flătăi a 
căror frumusețe aus
teră strălucește în 
soare, zîmbesc șăgal
nic Mîndrii. Doar noi, 
ce-o îndrăgim în ro
chia ei albă de mi
reasă, croită maies
tuos de neîntrecuta

își răzbună întrista
rea. Din baierele su
fletului său osîndit 
singurătății, ofuri 
prelungi îrnoracă hai
na vîntului aprig și 
rece. Țintele bocanci
lor noștri nu mai 
prind, pasul devine 
nesigur, cărarea se 
îngustează parcă de-a 
lungul peretelui. Soa-

In loc DE ITINERA ji turistice

și repede 
ca visele 

de 
de 
o-
se

iarnă, îi ducem în 
tainițele rucsacului 
șoaptele de dragoste 
și le șoptim cu sfia
lă alesului ei de pes
te văi. Da ! Retezatul 
ne întîmpină cu fi
rească veselie. El au
de din depăztăxi zvon 
de bucurie și simte 
în îneîntarea noastră 
a solilor, măreția mo
mentului. Aflînd a- 
poi din cele spuse, că 
dragostea-i va fi 
veci neîmplinită.

rele înșelător porneș
te cataractele Iavine- 
lor sub pași. Groho
tișurile, așteaptă vi
clene să ne pornească 
spre abisuri. Obra
jii degeră, iar în vîrf, 
vîntul cel rău pă
lește cu toată furia. 
Deodată, resemnat, 
el, Retezatul, se liniș
tește. Priveliștea de
vine măreață. Deasu
pra noastră iezerul 
cerului e întreg, 
de cleștar fără

țuri, soarele își îm
prăștie focul rece, a- 
lungînd acum umbre
le în ascunzișuri în
guste. De pe umerii 
stîncilor, vîntul smul
ge nourași de zăpa
dă prăfuită, îi joacă 
in lumină, scoate din 
ei curcubee palide, 
frumoase 
trecătoare
tinereții. Roiuri 
cristal vin în zbor 
săgeată, lovesc în 
braiii încremeniți, 
cuibăresc în sprînce-
ne, înțeapă cu mii de 
ace înainte de a se 
topi în căldura lacri

milor. Ne ghemuim 
în adăpostul unui 
cleanț și lăsăm privi
rea slobodă pe creste. 
Cetatea de piatră îș’ 
înalță jur împrejurul 
căldării zimțurile, ne
clintite. Prin văi, pa
le de vînt, gemete în- 
frînte. Retezatul 
demn, încearcă să-și 
înfrîngă jalea.

♦

Căpșunile

Muzeul Prado din Madrid va fi extins

de sezon
©

prof. Ion ROANGHEȘI

VESTIMENTARA(Triverb : 6, 3, 5)

poate Și pe astfel

acolo constatasem, că (incul 
îmi vînduse o pastilă gata în
ghițită.Alb : Rh 6 ; Df 1 ; Na 1

(3 piese)
Negru :Rg 8 ; ph 7 (2 piese) E știut de... toată lumea din mediul citadin că, trotuarul după ninsoare, trebuie cît mai

ur-l vi-Mu-

se pot... cosi

Aurel DULA

Modahaină nouă... .și

prepararea

Rubrică realizată

Vasile MOLODEȚ

de 5—10 
material.

trebuie 
culoarea

cînd preparăm carnea grătar...
material 
dar gro- 
să nu 
rochiței, 
adăugat.

mîncărurile în așa ele să fie ușor de a- și nenocive pentru și ficat. Adio sosuri

îngroașă sau ciorbele pe care mai gustoase. Și apoi mulțime de deserturi fi preparate cu acest

■•■zWț' I

de lucruri aido- ț se întîmplase cu | - bîiguii eu stu-

Vestitele galerii de artă din muzeul madrilen Prado mează să fie extinse anul Itor cu încă 22 000 m2. 1 zeul va obține alte 20 săli de expunere și va fi înzestrat cu 0 sală de conferințe eu 700

de locuri. La subsolul clădirii de patru etaje a muzeului, situată în centrul Madridului, va fi amenajată o instalație de climă artificială pentru a proteja tablourile, care au de suferit de pe urma poluării atmosferice.

Sirenele 
mai dau emoții..Faimoasele sirene marine, în jurul cărora s-au țesut nenumărate legende, mai dau emoții azi doar paleontologilor. Ei încearcă să reconstituie, din rămășițe fosilifere, un schelet complet al acestor eroine mitologice. Recent, revista științifică „Studia”, a Universității din Cluj, a publicat o comunicare a lectorului u- niversitar Herman Fuchs despre primul fragment humerus de sirenidă, scos la iveală, în urma unor săpături la... Cheile Bacfului. După cum afirmă omul de știință clujean descoperirea nu numai că e unică la noi, dar e foarte rară în lu-

Nu, nu este vorba despre scriitorul Mark Twain, care, in calitate de redactor-șef al unei reviste de agricultură, dădea sfaturi cititorilor săi de genul acestuia : „Napii nu trebuie niciodată să fie smulși, ci este mai recomandabil să se urce un băiat în pom și să-l scuture”. Nu, este vorba despre o nouă metodă, aplicată cu succes și prezentată publicului, de către Oficiul experimental de fructe al Camerei de agronomie din Rhenania, R. F. Germania, recoltarea mult apreciatelor căpșuni.Fructele se cultivă sub formă de tufișuri la o distanță de 20 cm de pămînt, ceea ce dă posibilitatea utilizării unei mașini de cosit. Fină acum căpșunile trebuiau culese cu multă trudă, una cite una. Din aproximativ 3 000 de soiuri diferite, cultivatorii au ales un soi de origine americană — care poate da recolte în fiecare lună.Deocamdată fructele culese cu mașina încă nu sînt oferite proaspete pe piață, ci numai folosite în industrie.
VIVAT INIȚIATIVA!

Șah Metoda
• Mai întîi definim 

„cîmpul regal”. Dacă regele 
se găsește în centrul tablei 
se poate deplasa în fiecare 
din cele 8 cîmpuri care-1 în
conjoară. Aceste opt cîm
puri sînt „cîmpuri regale”. 
Plasat la marginea tablei 
„cîmpul regal” se reduce la 
cinci cîmpuri, iar în colț se 
reduce la 3 cîmpuri.

analitică (II)
• In miniatura de 

jos regele negru este în po
ziția de pat și soluția se va 
obține prin sacrificiul unei 
piese albe care controlează 
„cîmpul regal”.

Vecinul meu, (incul, mi-a 
făcut-o, îmi zice: „Vii, nene, cu 
mine la patinoar ? Tot sîntem 
aproape de el. Cum, nu știi 
unde ? La lacul de agrement. 
Păi de ce crezi că zilele trecu
te, pînă n-a căzut zăpada, am 
participat acolo intr-un grup 
mare și-am nivelat ? Și de ce 
crezi că, pe urmă, în toată ziua 
am asistat cum se dădeau stra
turi cu apă ? A ieșit o ghia(ă“...Am dat fuga în casă, am luat 
patinele și, a(ă la lac. De abia

ORIZONTAL : 1) Vine așa cum e ; 2) Venit în
plus, la ciorap ; 3) Una care vine la fix întotdeauna ; 
4) Două din venetice ! — Vine, pe scurt, la început de 
an ; 5) Gata, nu mai vine — Vine tare, vine val-vîr- 
tej; 6) Venită de la urmă! — Impulsionați să vină ;
7) Vin, de obicei, cu neajunsuri... — ...la început'. ;
8) Veniri rapide, pe neașteptate — Vine una după alta 
la intervale egale; 9) A veni mai strîmb pe cale — 
Venit din mare ; 10) Le-au venit cele necesare.

VERTICAL : 1) Revenită în dulcele stil clasic ; 2) 
Vine cu... coșuri — Un inel de la mare ; 3) Localitate 
in Belgia — Veniți repede, veniți! ; 4) Făcuți să mear
gă și să vină mai ușor — Vine de... dincolo, din lumea 
eealaltă; 5) Veniți val-vîrtej — Doi din venetici! ; 
6) Reveniți... altă dată ! — Pense 1; 7) Luate în litieră ! 
— I-a venit tot sîngele-n obraji; 8) Vine mai bine la 
Sît — Vine și din prea multă dragoste!!; 9) Luate 

in 1 I-a venit în ajutor; 10) Venită din bă-
trîni.

ORIZONTAL: 1) Cit 
iarna de lungă (pl.); 2) Pe 
gheață și pe zăpadă (pl.); 3) 
Stau iarna în pauză — Vine 
după... dezghețat: 4) Te-aș- 
teaptă iarna cu căldură... — 
...și te primesc cu căldură ; 
5) Specifice sărbătorilor de 
iarnă ; 6) încep iarna... —
...după o anumită operație... 
— ...pe deal! ; 7) Se îmbracă 
iarna-n 
nu zice nimic ; 8) C'ălduroși și 
iarna !... — ...dă căldură (reg.): 
9) Fac iarna car și vara... sa
nie — Mediu pentru „Iarna

Se făcea că nimerisem, prin nu știu ce împrejurări, undeva, intr-o hală sau... edificiu, nu știam precis. Cert era că, in amalgamul coloristic al unei nebuloase stranii deslușeam, auditiv, un soi de osanale care țîșneau din acel nimb și luau drumul eterului. „Vivat inițiativa !“, „vivat inițiativa I” - suna refrenul într-o divină armonie. Nu cunoșteam încă pe ce tărîm eram. Dar mo străduiam asiduu să-mi conturez adresa. Hala, părea un atelier,de reparații.urmă constatasem că era, intr-un fel, un soi de laborato- în care se executau reparații De sănătate. Aha I Deci, cei în halatele roz-gris și cafenii- pal erau fel de fel de paci- enți veniți aici pentru fel de fel de reparații. Deci ei erau și coriștii... De departe credeam că-s serafimi sau heruvimi. Un heruvim — pacient se apropie de mine și amical își petrecu mina peste umerii mei șoptindu-mi :— Ești nou, se vede, că n-ai halat!— Exact Da’ despre ce „vivat inițiativă” e vorba ?Inițiatorul, e, deocamda-

anonim și tocmai aceasta deosebitul pitoresc inițiati- Nu contează cine a „su-tă, dă vei. gerat-o”. Important e că acum,armonia s-a restabilit în • tot laboratorul.- Adică ?— în saloanele laboratorului nu existau recipienți pentru reziduuri și nici alte becuri nu apăreau cind se ardeau. Dis-
MicrofoiletonMai pe *tordia pusese pecetea pe nervii noștri pină cînd, într-o zi, deea, marea idee, a venit ca un iureș și ne-a împresurat deopotrivă. Am pus, deci, mină de la mină, acolo, cîțiva lei, și-am cumpărat becuri, s-avem lumină și găleți din plastic, s-avem recipienți. Postul de gospodar al laboratorului se poate desființa, în acest caz... A mai rămas problema cearșafurilor care-s cam pe... terminate. Poate mai apare vreo „sugerare".- Să .se vină cu el de-aca- să ?- Eventual. Și să mai vină și cu ceva sîrmă pentru înlo

cuirea nasturilor de la halate, I că nu sînt, dar, dacă se poate într-o culoare și îmbrăcată în nylon pentru estetică.- Păi, atunci, n-ar fi rău să vină și cu diagnosticul gata stabilit, cu baia de-acasă (!) și eventual gata „reparați” și să-și depună docili toate omagiile pentru grija ce le-o poartă laboratorul.- Eventual și cu cîte-o fiolă. De spirt sau neofalină !...Cînd m-am trezit i-am po. vestit neveste-mi ce-am visat- Păi toată treaba aceasta mi-a povestit-o, în timp ce dormeai, vecina care adineauri plecase — îmi zise nevasta.„Măi, a naibi coincidență într-o asemănare pe care eram cit p-aci s-o cred reală, știind i OU O STOrC /-i Ii :mo"...— Cum, i adevărat ei ? pefiat— Nu, visase și ea...Ah, cită bătaie de cap cu visurile astea. Și ce ne bucurăm „unele” rămîn...visuri.
Ion LICIUPASTILE de graba descongestionat zăpadă. Pînă la asfalt. La- noi, în Petroșani, se pare acest lucru și I-au amintit numai trecătorii care. în grabă, au brăzdat trotuarele cu... ghețușuri.Pe ici. colo. Iar cînd dă soarele facem, în sfîrșit, cunoștință cu... asfaltul. Asta, așa... sub formă de pastile. Dar degeaba! Nu le-nghite nimeni ! Efect de... contrapastilă".

pe uliță” ; 10) Zile Ia romani 
— Călduroase-n orice vreme.

VERTICAL: 1) Autorul
poeziei „Iarna”; 2) Albă ca 
zăpada (fig.) — Nu știe mul
te ; 3) Albă ce zăpada (fig.); 
4) De înghețai pe orice vre
me — în fugă! ; 5) Nu de
parte — Verbul unor alimen
te puse iarna (pl.); 6) Fulgi 
de omăt! — A bate vîntul !
— La săniuș ! ; 7) Un plugu- 
șor lăsat să vină-n bătătură: 
8) Un gură-cască — Albi pe 
deasupra ; 9) Cu cristale (nu 
de gheață); 10) O are iarna 
rezervată-n fiecare an.

S.O.S. HIBERNAL(Monoverb ; 7 - 10)

DEBUT DE SEZON(Biverb : 5, 8)
AS

f
\ 
\

Prin magazineAți auzit de „Zeamil” ? Este un produs care se află de cîțiva ani în magazinele alimentare, dar este încă puțin cunoscut de majorita- tea_ gospodinelor. Mi s-a în- tîmplat chiar ca, o vînzătoa- re, să-mi spună că nu știe de existența lui. Și totuși, această făină fină obținută printr-o prelucrare specială a porumbului are multiple posibilități de întrebuințare. De mai mult timp, urmînd sfatul medicului am început să gătesc dietetic, adică să prepar fel, ca similat stomac și supe îngroșate cu binecunoscutul rîntaș I Așa am descoperit „Zeamilul” pe care îl folosesc aproape zilnic. Două lingurițe din acest praf alb dizolvate în apă rece leagă orice sos și îi conferă un gust fin, supele le face sînt o ce pot produs. Nu este cazul să vă dau rețete pentru

Motiv pentru divorțIn jrtapul procesului de divorț reclamanta care a intentat divorțul declara următoarele :- In răstimp de 25 de ani de conviețuire, în fiecare sîm- bătă trebuia să spăl spatele soțului meu.- Și credeți că acesta este un motiv întemeiat pentru a divorța ?, întreabă procurorul.- Nu, dar de o lună în fiecare sîmbătă are spatele curat
La psihiatru,Consultînd un pacient prin metoda testării un psihiatru povestește :- In ultima duminică am fost martorul unui accident groaznic de circulație. Un motociclist a fost călcat de o mașină, accident în urma căruia motociclistul a fost decapitat. După cîteva momente motociclistul s-a ridicat, și-a luat capul dueîndu-se la cea mai apropiată farmacie pentru a i se lipi la loc.In acest loc al povestirii pacientul zîmbește neîncrezător : - Povestea dumneavoastră nu ține, doctore, duminica farmaciile sînt închise I

Rezolvare practicăț - întotdeauna mi-am dorit o bicicletă ; explicam so- 'țului meu ce plăcut și sănătos este să pedalezi într-un aer proaspăt...- Ei și ? Ți-a cumpărat bicicleta ?- Nu, mi-a transportat mașina de cusut în balcon.
Fr. MORARU

delicioaselor creme, budinci și sufleuri, căci fiecare cutie cu „Zeamil” conține cîteva rețete orientative pe ctre le puteți încerca cu încredere. Veți descoperi o mulțime de bunătăți ce se pot pregăti rapid și economicos.Și pentru că am sorbit de gătitul rapid aflați că în magazinele cu obiecte pentru menaj se găsesc oale de fiert cu suprapresiune, de 6 litri, care reduc mult timpul de pregătire ,.l unei mîncări, făcînd deci o importantă e- conomie de combustibil. Cînd cumpărați o astfel de oală, nu uitați să cereți și pliantul cu instrucțiunile pentru folosirea și întreținerea ei. Ar mai fi de semnalat un nou tip de rîșniță manuală pentru cafea, precum și cele două tipuri de grătare acoperite care înlătură fumul și mirosul ce se degajă și se răspîndește în casă la
Copiii cresc mai repede 

dccît ne-am închipuit și ro
chițele rămîn strimte, pan
talonii se scurtează vertigi-

nos. Ce-i de făcut ? Mai 
dacă materialul este încă 
bun și ar mai ține încă un 
an. Iată cîteva idei pentru 
modificări ce pot fi făcute 
în casă, chiar și de mame 
care n-au urmat cursuri de 
croitorie. O rochiță prea 
scurtă poate fi lungită cu 
cițiva centimetri (in afara 
binecunoscutei metode cu 
desfacerea tivului) prin adă
ugarea unei benzi 
cm dintr-un alt 
Materialul adăugat 
ales in contrast cu
rochiei, dar culorile trebuie 
să se armonizeze. Cînd cum
părați bucata ce urmează a 
fi adăugată, mergeți cu ro
chița Veche și încercați întîi 
dacă combinația este plăcu
tă. Puteți alege un 
uni sau în carouri, 
simea materialului 
difere de cea a 
Din materialul de 
croiți și un buzunar sau o 
microcravată, eventual lun
giți mînecile cu o manșetă. 
Pentru lărgirea unei rochi
țe prea strimte, tăiați pe 
verticală exact la jumătate 
fața rochiței vechi, introdu
ceți o bandă mai Iată jos, 
dintr-un material ales în con
trast, dar cu gust.
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I
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universitare examenemotiv în plus

de etc. săptă- mine
O muncă politică vie, dinamică ACJIUNI PIONIEREȘTI

Astăzi a început unul dintre evenimentele care încununează munca, studiul tenace de zi cu zi al studenți
lor : sesiunea de examene 
universitare. Prilej de confruntări, întrebări și satisfacții proiectate pe planul general — creator al producției, al societății. In a- ceste ore primele răspunsuri au fost deja consemnate și, fără îndoială, odată cu ele primele succese. Evenimentul este privit cu responsabilitate de către studenții din Petroșani. De altfel, locul I ocupat pe plan național în întrecerea dintre institutele tehnice pentru rezultatele din

sălile delectu-
sesiunea de vară este un de exigență.Bibliotecile,ră ale căminelor cunosc a- gitația caracteristică acestui final de semestru. Pînă seara tîrziu se definitivează proiecte, planșe, se parcurg tomuri întregi — rod al acumulărilor de cunoștințe de pe parcursul semestrului. Pentru pregătirea în bune condiții a acestor confruntări. Consiliul U.A.S.C. din institut a i- nițiat din timp acțiuni eficiente cum sînt : adunări la nivelul tuturor anilor de studii care au vizat discuții de impulsionare a pregătirii e-

xamenelor, programe precise de consultații la fiecare catedră, program special funcționare a cantinei La mijlocul acestei mîni la facultatea des-a desfășurat o adunare de partid în care prof. dr. ing. Nicolae Lețu, decanul facultății, a transmis activului de partid și A.S.C. recomandări și sarcini precise privind timpul, programarea, modul de examinare și susținere a examenelor. Orientarea consecventă spre probleme legate de practică a întrebărilor, adevărate sinteze semnificative ale unor aspecte din producție vor constitui teste semnificative pentru studenții mineri.Examenele universitare au devenit prin tradiții sondaje temeinice ale stadiului de acumulare a cunoștințelor profesionale. Condiția de student implică ipostaza permanentei verificări și autoveri- ficări. Aceste zile ale sesiunii de examene aduc în mijlocul studenților petroșăneni atmosfera specifică unor importante evenimente.

apropiată de
(Urmare din pag. 1)

oameni, de problemele lor Reușit concurs
de recitări și cîntece

ințare. Din repertoriu nu au lipsit nici cîntece din folclorul nou în care sînt cuprinse prefacerile noi din Valea Jiului, munca plină de avînt a minerilor. Printre cîntecele care au primit aplauze îndelungate din partea asistenței au fost : „Valea Jiului în floare", „Argeșule, apa ta“. „Partid părinte", .Sînt o fată din Hunedoara", precum și recitările „Partidului". „In lume nu-s mai multe Românii", „Pionierii raportează".In final, organizatori) au a- cordat diplome câștigătorilor. Juriul a acordat locul 1 pionierilor : Petronela Mogoș, clasa a V-a : Anton Mthai. clasa a H-a ; Olivia Lăsat clasa a liști cută

Pe culoarele Școlii generale nr. 1 din Vulcan era mare a- nimație. Din sălile de clasă, pionierii, îmbrăcați în uniformele lor frumoase, se îndreptau către una dintre săli. Se aflau pionieri, comandanți-in- structori, așteptând să înceapă concursul de recitări și cîntece „Pionierie, dragă-mi ești", organizat în cinstea sărbătoririi unui sfert de veac de la înființarea primelor detașamente. Pioniera dantă de unitate ; concursul cerînd să se facă înscrieri. O mulțime s-au ridicat, fiecare cerînd să fie înscris. Erau reprezentanți aii tuturor detașamentelor care, în concursurile de la nivelul grupelor și detașamentelor, au cîștigat dreptul de a participa la faza pe unitate. Prin fața unui juriu format din cadre didactice de specialitate. pionieri talentați au făcut dovada unor reale calități interpretative. Cei din clasa a Il-a. eare au primit de curînd cravata, alături de pionieri cu experiență în astfel de concursuri, s-au întrecut timp de aproape o oră, într-un adevărat festival de poezie și cîntece patriotice, în care dragostea, sinceritatea și talentul lor au cîntat patria, partidul, au adus un omagiu Organizației pionierilor care împlinește peste puțin timp un sfert de veac de la înfi

pepunderea unei afirmații marginea dezbaterilor adunării de activ, mai bine spus pe marginea dării de seamă pre- . zentată de tovarășul WilhelmNeag, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Lupeni. Astfel, în încheierea dezbaterilor, prin cuvîntul rostit de tovarășul Clement Negruț, prim-secretar al Comitetului municipal de partid, ni s-a părut că au mai fost „rescri- se“, tot pe viu, de față cu par- ticipanții, cîteva părți ale dării de seamă. De această dată este vorba de acele paragrafe în care era loc pentru mai multă critică la adresa modului în care anumiți factori de conducere, investiți cu răspundere pe plan educațional, se a- chită de sarcinile lor, și de paragrafele în care era loc, totodată, pentru mai multă autocritică din partea membrilor biroului comitetului orășenesc de partid în ce privește îndatorirea urmăririi îndeplinirii cu toată exigența, a acestor sarcini educaționale. Cu aceste excepții privind critica și autocritica, darea de seamă a fost cuprinzătoare, iar dezbaterile care i-au adus completări nu au făcut altceva decît să contribuie la reușita unei a- dunări de activ moment cînd în ca membrilor săi se efectuată o cotitură țială spre obținerea unei eficiente sporite, așa cum se cere, pretutindeni, în actuala e- tapă. ,

tul programului de activitate adoptat de adunarea activului de partid pentru anul 1974. A- xat pe cele mai majore probleme ale orașului, acest program este conceput după o o- rientare nouă, prilejuind organului orășenesc de partid a- doptarea unui stil de muncă dinamic, a unor metode care să asigure activizarea membrilor activului de partid, a tuturor comisiilor pe probleme și consiliilor de control muncitoresc, îndrumarea și coordonarea lor, exercitarea unui temeinic control asupra Îndeplinirii sarcinilor — domenii în care s-au manifestat neajunsuri. in munca din acest an, a membrilor comitetului o- rășenesc. Astfel, sînt prevăzute acțiuni ale biroului orășenesc de partid care se vor realiza în comun cu comitetele de partid și comitetele oamenilor muncii din marile întreprinderi economice ale orașului, ca și acțiuni concrete, în sprijinul îmbunătățirii activității în domeniile economic, al vieții interne de partid, muncii politico-educative, toate acestea se adaugăcum spuneam, completările a- duse de vorbitori, în cadrul dezbaterilor, sugestiile acestora pentru mai largă cuprindere a problematicii orașului, pentru atragerea comuniștilor, a tuturor salariaților la înfăptuirea neabătută sarcinilor ce le revin în actuala etapă.înainte de a încheia adnotările de față ne mai luăm răs

nu, șeful sectorului de preparare, Artur Pascu, tehnician la I.F.A. „Vîscoza", Cornel Platon, profesor, președintele Comitetului orășenesc pentru cultură și educație socialistă, 
Maria Surcel, președinta comitetului orășenesc al femeilor, Gheorghe Filip și Vasile 
Munteanu, directori de școli, și alții, au evidențiat în cuvîntul lor sprijinul primit din partea comitetului orășenesc de partid, referindu-se totodată la preocupările actuale ale organizațiilor din care fac parte pentru îmbunătățirea conducerii de către organele de partid, a activităților economice- și <de educație. In spirit critic și autocritic vorbitorii s-au axat mai mult pe lipsurile ce persistă în deosebi pe planul muncii educative, de întărire a disciplinei, de cultivare în masele de salariați a celei mai înaintate atitudini față de muncă, față de societate, de sporirea responsabilității tuturor factorilor de care depinde progresul orașului, în contextul progresului general al societății. Prin conținutul concret al dezbaterilor, acestea au multiplelorîn prezent în fața comitetului orășenesc de partid pentru orientarea activității politico, economice și social- culturale spre cotele unei eficiente mereu crescînde.Această imagine este întregită, și mai mult, de conținu-
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Sub îndrumarea țelului de lucrări Nicolae Ungureanu, studenții anului I exploatări iși 
sistematizează cunoștințele de mineralogie acumulate pe parcursul primului semestru. O repe
tiție generală inaintea sesiunii de examene. Foto : Mitică MITUCĂ
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coman-a deschisde mîini Vl-a (recitări), iar la so- vocali — Gheorghe Văș- din clasa a VH-a.
D. CORNEA, 

activist al Consiliului muni
cipal al Organizației 

pionierilor

Jalonarea
activității viitoare

Colectivul de muncă din cadrul Cooperativei mește
șugărești „Untrea“ din Petroșani a obținut în cele 11 
luni c; r ' ș u scurs din acest an, succese meritorii în 
îndeplinirea sarcinilor de producție.

Astfel, pe seama creșterii productivității muncii 
cu unu la sută, prevederile privind valoarea producției 
marfă au fost depășite cu 0,4 la sută, prestările de ser
vicii către populație cu 3,8 Ia sută, iar livrările de măr
furi pentru fondul pieții cu 11,6 la sută.

S-au evidențiat în mod deosebit unitățile nr. 44 
auto-moto și construcții metalice, croitoriile nr. 71 și 
73, unitatea de jucării nr. 61 și altele.

SPORT • SPORT • SPORT» SPORT
Start in marea competiție de masă

cu caracter republican, „Cupa tineretului"
Ținînd seama de sarcina principală trasată de Hotă- rîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 1973, privind dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului și anume aceea de a se asigura atragerea unei mase tot mai largi de cetățeni, a întregului tineret în practicarea sistematică a e- xercițiilor fizice și sportului s-a inițiat, de către C.M.E.F.S. și organizațiile ce au atribuțiuni în domeniul sportului, competiția „Cupa tineretului". Scopul principal este ca prin cuprinderea largă a tineretului la practicarea exercițiilor fizice și a sportului să se asigure o dezvoltare armonioasă, să contribuie eficient la întărirea sănătății și călirea fizică și prin aceasta la ridicarea capacității lor de muncă. In a- celași timp „Cupa tineretului" creează premisele descoperirii și selecționării din- tr-un mare număr de concu- renți a unor elemente dotate pentru sportul de performantă.Caracterul larg de masă reiese și din regulament prin faptul că la competiție pol participa toți tinerii intre 6

și 30 de ani. care nu sînt legitimați și nu activează în secțiile de performantă ale asociațiilor sportive sau școala sportivă.Continuitatea competiției pe întreg parcursul anului este asigurată de organizarea a doua ediții : ediția de iarnă, a cărei desfășurare va avea loc azi, organizînd întreceri pe categorii de vîrs- tă la patinaj, săniuș, schi și tenis de masă, ediția din vară — la atletism, fotbal, gimnastică, înot, tir, orientare turistică, handbal, popice, oină. baschet și volei.întrecerile se desfășoară în cinci etape, cu finalele pe țară din doi în doi ani. Desfășurarea primelor două etape (pe școală, întreprindere), atât în ediția de iarnă cît și în cea de vară, în funcție de specificul, tradițiile, dorințele tinerilor și posibilitățile locale se organizează întreceri pentru toate categoriile de tineret și la alte ramuri și probe sportive în afară de cele 21 prevăzute în regulament.Comisia activității sportive de masă de pe lîngă C.M.E.F.S., în urma ședinței de lucru, pe baza posibilită-

ților existente în școli, asociații sportive, a stabilit programul de deschidere al competiției. Astfel azi. la ora 9 în cluburile și popicăriile sindicatelor, în localurile școlilor, pe patinoare și pe pîrtiile de schi și săniuș se va da startul competiției prin organizarea de mici festivități de deschidere. De asemenea, la nivelul localităților se vor organiza la diferite discipline competiții și concursuri între școli, casele de pionieri, întreprinderi și instituții, pe baza unor programe de desfășurare stabilite în corelație cu timpul meteorologic și posibilitățile materiale.Sub coordonarea organizațiilor de partid, organizațiilor U.T.C., conducerea școlilor, profesorii de educație fizică și sport, președinții asociațiilor sportive trebuie să ia toate măsurile organizatorice pentru buna desfășurare a competiției și mobilizarea tineretului la primele întreceri.Urăm succes deplin marii competiții!

De curînd, la Grupul școlar minier din Lupeni s-au încheiat cîteva acțiuni sportive de masă, care vin în întâmpinarea noilor reglementări privind activitatea de educație fizică și sport din unitățile școlare precum și a hotărîrilor privind aprecierea activității cadrelor didactice de specialitate prin prisma numărului de acțiuni sportive de masă organizate și a sportivilor — elevi depistați și îndrumați spre secțiile de performanță ale cluburilor și asociațiilor sportive.Sprijinind îndeaproape activitatea Asociației sportive a elevilor „Viitorul" din cadrul școlii, catedra de educație fizică a reușit să finalizeze, după volei, atletism, cros și campionatul școlii la lupte, box, handbal, urmînd ca pînă la finele trimestrului să le desfășoare și pe cele de haltere, fotbal, tenis de, masă și șah.Iată cîteva relatări de la ultimele întreceri disputate :

meciurilor disputate în ordinea categoriilor, campioni ai școlii au devenit elevii ; Ion Trașcă, Adrian Nichita. Gheorghe Craioveanu, Constantin Ciupagea, : Constantin Chioșu, Constantin Negară, Florian Dascălu.In atenția profesorului de specialitate de la școala sportivă au intrat elevii Ion Trașcă, Gheorghe Craioveanu și Florin Dascălu, care au fost îndrumați spre activitatea de performanță Ia Școala sportivă Petroșani. Cîștigătorilor întrecerii le-au fost oferite din partea asociației sportive premii în cărți și diplome.
BOXTot în prezența unui specialist. antrenorul Ion Barbu, de la Minerul Lupeni s-a desfășurat și școlii la „scrimă sportivii Gheorghe Iuga a prilejuit

finala campionatului box. Demonstrația pugilistică“ făcutăMarcel Șuruban
LUPTE

Aurel SLĂBII.
prim-vicepreședinte 

al C.M.E.F.S. Petroșani

In prezența prof, Gheorghe Pop, antrenor la Școala sportivă Petroșani s-a desfășurat faza finală a campionatului școlii la lupte, care a reunit în întrecere un număr de 45 campioni ai claselor. In urma *

t T I N A I

într-un mun- cere esen-

In aceste zile au avut loc plenarele consiliilor orășenești ale organizației pionierilor la Petrila și Vulcan, unde s-au prezentat planurile de acțiuni pentru anul 1974 și problemele de lucru ale comisiilor. Totodată în acest cadru s-au jalonat și măsurile de organizare în viitor a timpului liber al elevilor de la Casa de copii din Uricani cît și activitățile grupelor de pionieri în cadrul detașamentelor.
Reale poslbiliîâfl ac creștere 

a extracției ac cărbune
(Urmare din pag.

REP.: Care vor 
tățile anului viitor 
pectul mecanizării 
lor miniere ?

n
fi nou- 
sub as- 
lucrări-

REP.: Care vor fi co
ordonatele principale ale 
activității de investiții ?

Astăzi se încheie prima parte a campionatului care înregistrează cea mai numeroasă participare în divizia națională A din istoria fotbalului nostru. înainte de a face unele considerații pe marginea meciurilor etapei de astăzi, ne vom permite să înregistrăm două fapte notabile din etapa precedentă. La Constanța presiunea gazdelor la poarta Rapidului s-a materializat în cifre rar întâlnite : raport de cornere 28 —0, raportul șuturilor pe poartă 45—1. Adică, un corner la fiecare 3 minute, un șut pe poartă din două două minute ISurprinzătoare este și formanța Politehniciimișoara care a înscris cinci goluri în poarta echipei F.C. Argeș. Deci, într-o singură e- tapă aproape jumătate din cît a realizat în altele 15. Cinci goluri, din care trei au fost înscrise de Bojin, jucătorul care cu ani în urmă a dorit să joace la Jiul și a fost refuzat categoric de Titus Ozon, antrenorul de atunci al echipei...Să începem cu întîlnirile unde gazdele au șansele cele mai mari să-și apropie victoria.
® Meciul Universitatea 

Craiova — Petrolul va fi numai o problemă de scor, ca-

re la rîndul lui, va depinde de echipa pe care gazdele vor fi în măsură s-o alinieze.© Rapidul primește vizita Politehnicii Iași și va căuta să redreseze „corabia" atît de avariată în etapa precedentă. Un obiectiv pe care nu-și poate permite să nu-1 realizeze.@ Sportul studențesc a ieșit cam ..șifonat" din ultimele întîlniri și cu siguranță că va căuta să încheie turul cu o victorie în dauna Steagu-

• La Petroșani, Jiul primește vizita C.F.R.-ului Cluj, care, alături de Rapid și S.C. Bacău, arată cea mai evidentă ieșire din formă față de felul cum evolua în anul precedent cu un lot aproape neschimbat. Jiul a demonstrat în ultimele meciuri lucruri foarte frumoase din punct de vedere al organizării jocului de ansamblu. însă jucătorii săi s-au dovedit deficitari din punct de vedere al eficacității. Meciul de azi ne va
înper- Ti-

AVANCRONICĂ FOTBALISTICĂ 
— Etapa a XVII-a —

lui roșu, victorie care să permită evitarea alunecării în subsolul ultimelor trei locuri ale retrogradării.A.S.A. Tg. Mureș va a- vea o sarcină dificilă în fața C.S.M. Reșița. S-ar putea să obțină o victorie după o partidă de mare luptă, fără a fi exclus însă și un rezultat de egalitate.
(gj U.T.A, va primi vizita Politehnicii Timișoara și rezultatul va putea fi favorabil gazdelor, ținînd seama de ultimele lor evoluții bune. Să nu uităm, însă, că este vorba de un derby renăscut după mulți ani.

arăta în ce măsură starea actuală a terenului va permite . acestui mecanism „Tic-Tac" al echipei noastre care este Mulțescu să coordoneze jocul, asemenea unui ceasornic bine reglat.Oricum, sîntem convinși că toată echipa va depune e- forturi pentru victoria care i-ar asigura pînă la primăvară unul din locurile 9—10 din clasament.In următoarele trei meciuri victoria poate înclina în favoarea oricărora dintre combatante.
© S. C. Bacău va căuta să-și îmbunătățească situația

cu toată opoziția echipei Steaua, care țintește partea superioară a clasamentului. Orice rezultat e posibil.© <>U“ Cluj va depune e- forturi să cîștige întâlnirea sa cu fotbaliștii constănțeni, însă comportarea neconclu- dentă din ultimele meciuri nu permite stabilirea unui pronostic sigur.@ Derbyul etapei este desigur, meciul de ța Pitești, unde ambele echipe vor depune eforturi- pentru victorie în vederea menținerii pe locurile fruntașe. Prezumtiv s-ar putea spune că F.C. Argeș va cîștiga cele două puncte în dauna echipei Dinamo București. Vom vedea...Aflîndu-ne în fata ultimei etape a turului ar fi poate interesant să se schițeze configurația finală probabilă a clasamentului. „Reușita11 cronicarului la ziarul riscat un tor după văzut infirmate nu mai puțin de 24 de pronosticuri din totalul de 54, ne îndeamnă, totuși, să așteptăm cu răbdare ultimul fluier final al meciurilor de azi. pentru a putea stabili obișnuitele bilanțuri.

de de Și e- levilor cunoașterea frumuseții acestui sport, cît și regulile de arbitraj și punctarea care au fost explicate pe parcursul în- tîlnirii elevilor. In urma partidelor disputate, titlul de campioni ai școlii au revenit elevilor : Ion Ciubotaru. Viorel Iordache. Wili Tudor. Fănică Abrădoaie. Ovidiu Tudor, Mihai Santa, Victor Iuga. Mihai Croitoru, Ioan Tîrban. Pentru activitatea competițională de performanță s-au impus în a- tenție elevii W. Tudor. O. Tudor, M. Santa, I. Tîrban. Alex. Nagy, Tiberiu Lakatos, Constantin Bonța, Milucă Avasil- ca.

Mircea Tudoran de „Sportul", care a pronostic asemănă- etapa a X-a și și-a

loan BOGDAN

DUMITRU POPESCU: Se află în curs de finalizare un studiu detaliat privind mecanizarea lucrărilor din subteran, Se va urmări mecanizarea lucrărilor din abataj prin extinderea grinzilor pășitoare la mai multe exploatări miniere și se va reproiecta complexul de abataj realizat de Fabrica de stâlpi hidraulici Vulcan. Pentru atingerea a- cestor obiective vom coopera cu firme specializate din străinătate.în domeniul transportului minier va fi extinsă în continuare folosirea benzilor de cauciuc și vor intra în exploatare transportoare cu caracteristici îmbunătățite, transportorul TR-4 de capacitate sporită, transportoare echipate cu noi tipuri de lanțuri. Vom fi preocupați de introducerea în subteran a unor dispozitive de automatizare realizate de grupul de cerce- tare-proiectare din cadrul I.U.M.P. și care vOr contribui la exploatarea în condiții optime a utilajelor și la reducerea consumului de energie.

GHEORGHE MIHALACHE: Anul 1974 va trebui să fie caracterizat, pe lîngă activitatea productivă curentă, de realizarea unor ritmuri înalte la lucrările de deschideri, de realizarea unor ample lucrări de întreținere care să permită creșterea substanțială în anii viitori a producției bazinului. Chiar dacă investițiile alocate vor crește doar cu 1’5-20 la sută față de acest an, nu trebuie uitat că anul viitor va înregistra atacarea de noi orizonturi și lucrări miniere capitale și realizarea unor ritmuri înalte de execuție. impuse de necesitatea a- sigurării capacităților de producție, a unor importante complexe de lucrări miniereî orizontul 400 la mina Uricani, galeria de coastă la orizontul 650 de la Bărbăteni, orizonturile 425 la Paroșeni, 360 la Vulcan, 350 la Dîlja, 200 la Lonea ș.a.

de o deosebită semnificație pentru dezvoltarea viitoare a bazinului: vor fi finalizate lucrările de extindere a capacității de producție a I. U. M. Petroșani și va intra în probe tehnologice prima linie tehnologică legată de dezvoltarea și modernizarea Preparației Lu- peni. Centrala cărbunelui Petroșani va urmări crearea tuturor condițiilor pentru punerea în funcțiune la acestor importante Vor mai fi puse în numeroase lucrări stații de ventilatoare care contribui la îmbunătățirea tivității din subteran în drul tuturor exploatărilor mere.

termen a obiective, funcțiune miniere, vor ac- ca- mi-
așa*REP.: Care vor fi, 

dar, principalele caracte
ristici ale anului de plan 
1974?

REP.: Ce obiective mai 
importante vor fi puse în 
funcțiune în cursul anului 
viitor ?

GHEORGHE M1HALACHE:Aș cita fn primul rînd două,

GHEORGHE GIUCLEA : Un an în care toate exploatările miniere au reale posibilități de realizare integrală a sarcinilor de plan. Un an în care, în aceste condiții, va trebui 
acordată toată atenția crește
rii eficienței economice, acti
vității de perspectivă care să 
permită în anii viitori crește
rea contribuției Văii Jiului Ia 
satisfacerea necesităților ener
getice ale întregii țări.

NOUTĂȚI EDITORIALE® „Biblioteca pentru toți11, colecție bine cunoscută’ a Editurii Minerva, care a scos pînă acum peste 750 de numere, oferă pagini din opera lui Mihail Kogălni- ceanu prin noul volum „Tainele inimii11.. Alături de scrieri literare, între care „Iluzii pierdute11, „Două femei împotriva unui bărbat", de articole literare precum „Introducție la Dacia lite- sau „Programul revis-

tei Propășirea", sînt tipărite lucrările istorice și sociale ale autorului „Desrobirea țiganilor", „Un vis al lui Petru Rareș", „îmbunătățirea soartei țăranilor" ș.a.© „Dicționarul de1 citate și locuțiuni străine" al lui Barbu Marian a constituit la prima ediție, îri 1915, un eveniment deosebit în activitatea de tipărire a lucrărilor românești de largă informare, epuizarea celor șa-

se ediții succesive (1915 —1929), demonstrînd necesitatea unei astfel de lucrări. Dicționarul, apărut din nou la Editura Enciclopedică, este îngrijit de Eugen și Paul Marian și cuprinde pe lingă citatele și locuțiunile latinești, grecești, franțuzești, italienești, englezești și germane, din edițiile anterioare, completate și revizuite stilistic, pe cele din literatura spaniolă.

prof. Iacob IMLING

HANDBAL

Mica publicitate

Campionatul școlii la handbal s-a încheiat cu participarea unui număr de 19 echipe din rîndul cărora, s-a detașat echipa anului II E. care a dispus în finală cu scorul de 20 — 19 de echipa anului III A. S-au remarcat în cadrul aces- ' tui turneu Remus Prigoană (golgeterul campionatului), Constantin Wilhelm, Ioan ,Lazar, Constantin Sereciu, Petru Gore, care au fost selecționați în echipa școlii, participantă în campionatul municipal de handbal.

XOL zLoJuaL

PIERDUT chitanța nr. 0041 din 10 iulie 1973, eliberată 
de O. J. T. Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT carnet de student pe numele Bulgaria Dobrin, 
îl declar nul.

Soția, copiii, nurorile, ginerii, anunță cu adîncă durere 
încetarea din viață după o scurtă ți grea suferință a scumpu
lui lor MOLDOVAN MARTIN. înhumarea va avea loc în 
ziua de 10 decembrie 1973, din str. Alexandru Sahia, nr. 23, 
Petrila.

iftr rt»
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Statele Unite

A

Intîlnirea cu un grup de reprezentanți Cuvîntarea președintelui

ai cercurilor industriale, comerciale
și financiare din S 0. A.8 '(Agerpres).NEW YORK— Vineri la prînz, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a avut o întîlnire, la sediul central al firmei „Manufactures Hanover Trust" din New York, cu un grup de reprezentanți ai cercjurilor industriale, comerciale și financiare din Statele Unite.La întîlnire a participat Gabriel Hauge, președintele Consiliului de administrație al firmei „Manufactures Hanover Trust".Au luat parte, de asemenea, B. Dunleavy, președintele corporației „ITT", J. MacGregor, președintele firmei „AMAX", M. Rosenthall, președintele firmei „Engelhart Minerals", Robert Bronec, vicepreședintele firmei „C.A.S.E.", J. Jackson, președintele firmei „J. C. Penny", D. Sniley, președintele1 corporației „Macy’s", T. Malopn, prim-vicepreședinte al companiei „Pan American", R. Weller, președinte al companiei „Otis Elevator", Antony J. Konradt, mei „Radio American", președintele administrație ner Lunbert", Thomas O’Neil, președintele neral Tire", președintele ger", Felix ședințele firmei „Houver Company", Harry Gray, președintele firmei „United Aircraft Corporation". Archie McCar- dell, președintele corporației „Xerox", J. C. Malone, președintele firmei „Union Carbide Europe", alți președinți și vicepreședinți de companii, precum și comentatori ai principalelor ziare și periodice economice americane.Au fost prezenți Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Constantin Mitea și Vasjle Pungan, consilieri ai președintelui Consiliului de Stat. Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior, Corneliu Bogdan, ambasadorul României la Washington, Nicolae Anghel, vicepreședinte al Băncii Române de Comerț Exterior, Petre Sim, director în Ministerul Comerțului Exterior, Napoleon Fodor, șeful Agenției e- conomice române la New York.Intîlnirea președintelui Nicolae Ceaușescu cu reprezentanții lumii de afaceri a- mericane a continuat cu un dejun de lucru.Au fost abordate privind dezvoltarea rilor economice și a rii economice și tehnico-științifice între întreprinderile românești și firmele americane.

De asemenea, a fost evidențiată utilitatea căutării unor forme și căi noi în promovarea colaborării pe multiple planuri, inclusiv prin crearea de societăți mixte.Au fost apreciate condițiile generale favorabile, create prin vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în Statele .Unite, prin cadrul juridic e- xistent completat de acordurile semnate, care constituie premise sigure pentru lărgirea în continuare a relațiilor de colaborare dintre cele două țări. S-a evocat totodată contribuția adusă de președintele Richard Nixon la eforturile de extindere a legăturilor de colaborare dintre Statele Unite și România.în cursul întîlnirii s-a reliefat cu pregnanță faptul că dezvoltarea relațiilor economice și tehnico-științifice dintre România și Statele Unite — în spiritul avantajului reciproc — constituie o contribuție esențială la apropierea dintre cauza lume. cele două colaborării popoare, și păcii la în

NICOLAE CEAUȘESCUDoamnelor și domnilor,

președintele fir- Corporation of Ehlmer Bobst, Consiliului de al firmei „War-corporației „Ge- Donald Kercher, corporației „Sin- Mansager, pre-

probleme schimbu- colaboră-

★După cum s-a neri 7 decembrie, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut o jîntîlnire, la central al firmei „Manufacturer Hanover Trust" din New York, cu un grup de reprezentanți ai cercurilor industriale, comerciale și financiare din Statele Unite. Intîlnirea a continuat cu un dejun de lucru, în cursul căruia președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Consiliului de administrație al firmei „Manufacturer Hanover Trust", Gabriel Hauge au rostit cuvântări.In cuvîntarea sa, Gabriel Hauge a spus :Este o mare plăcere să salutăm astăzi, aici, pe Excelența Sa, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.Am fost deosebit de mulțumit să aflu că vom posibilitatea de a într-o mică măsură, tatea pe care România acordat-o în luna mai Sîntem, de asemenea, fericiți că accelerarea programului oaspeților noștri nu a afectat această întîlnire.Am aflat că unul din poeții dv. a spus : „viitor de aur țara noastră are și prevăd prin secoli a ei înălțare". Intr-adevăr, cred că nici unul din oaspeții noștri de azi nu poate pune la îndoială faptul că România este o țară a viitorului.Intr-o filozofii mânia, ședintelui Ceaușescu, a devenit un exemplu strălucit în fruntea creării' de înțelegeri între țări. Cu toții am citit

anunțat, vi-
România,sediul

avea întoarce, ospitali- ne-a a. c. foarte

lume împărțită sociale diferite, sub inițiativa de Ro- pre-

articole în presă care subliniază politica de independență a României. Noi înțelegem și respectăm această politică. Dar eu cred că, tot atît de important, este și faptul că România apreciază și acordă o deosebită atenție interdependenței dintre națiuni, pentru pace și prosperitate. Această interdependență își găsește expresia în faptul că România este membră a GATT, FMI, a Băncii Mondiale și C.Â.E.R.„Manufacturer Hanover" lucrează îndeaproape cu corespondentul nostru din România, Banca de Comerț Exterior, de la înființarea acesteia, în 1968. Noi sperăm, în continuare, într-o creștere substanțială a volumului comerțului între țările noastre, mai ales în cazul cînd Congresul va acorda României un tratament tarifar egal cu alte țări, ne- discriminatoriu. Noi sprijinim această măsură în mod activ.Chiar în această săptămînă, am asistat la crearea Consiliului economic româno-ame- rican. Eu am acceptat funcția de președinte al acestui consiliu din partea americană, și sper că mulți dintre dv. vor participa, de asemenea, la acest consiliu.în contextul acestei creșteri a relațiilor noastre, am plăcerea să anunț astăzi că. în urma unor discuții cuprinzătoare, noi am căzut de acord, principiu să înființăm București o filială a băncii noastre. Noi noua filială să funcționeze cui anului 1974 gajată, în principal, în promovarea și finanțarea comerțului dintre țările și celelalte țări.Ca rezultat al relațiilor noastre cu colegii noștri i rești, am încheiat, săptămîna aceasta, cu reprezentanții Băncii Române d.e Comerț Exterior un acord de cooperare. care înglobează mai multe domenii ale relațiilor noastre reciproce: schimburi de informații economice, asistență în dezvoltarea de legături între firmele din S.U.A. și unitățile economice din România. Aceste legături, după cum mulți dintre dv. cunosc, pot îmbrăca forme diferite, inclusiv societăți mixte cu participare la capital, domeniu în care România manifestă o mare ingeniozitate.Domnilor, cu toții vom saluta cuvîntul aceluia care a făcut atît de mult pentru ca România să progreseze și pentru dezvoltarea cooperării internaționale, președintele Nicolae Ceaușescu.A luat apoi cuvîntul președintele Nicolae Ceaușescu.în încheierea întîlnirii, președintele Consiliului de Stat al României a răspuns întrebări puse de cei prezenți.

în lasperăm că va începe la mijlo- și va fi an
socialistedezvoltării prietenești din Bucu-

unor
Ceaușescu a primit secretarul

general al 0. N. U„ Kurt Waldheim

TELEGRAME EXTtBEE
Lucrările Adunării

Generale a O. N. U.

NEW YORK 8 (Agerpres).— Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, 7 decembrie,— în timpul vizitei la New York — pe secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Kurt Waldheim.La primire au participat Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării, George

Macovescu, ministrul afacerilor externe. și ambasadorul Ion Datcu, reprezentantul permanent al țării noastre la O.N.U., precum și J. Kittani, secretar general adjunct al Organizației Națiunilor Unite.în cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej, au fost abordate probleme majore ale vieții internaționale, a fost efectuat un schimb de păreri în legătură cu creșterea rolului și eficacității Organi-

Națiunilor Unite, pre- și probleme ale colabo- dintre Republica Socia- România și O.N.U. context, secretarul al Națiunilor Unite a
lației cum rării listă acest neral mulțumit pentru sprijinul pe care România îl acordă organizației, sporirii rolului, eficienței și autorității sale.Convorbirea s-a desfășurat tntr-o atmosferă caldă, prietenească.

în 
ge-

Doresc să încep prin a mulțumi pentru ospitalitatea care ni s-a rezervat și prin a adresa gazdelor și dumneavoastră tuturor un salut cordial.Intr-un anumit sens, această întîlnire încheie și vizita noastră în Statele Unite ; ca atare, am putea face și un bilanț al rezultatelor ei. Trebuie să vă declar că ne pregătim să ne întoarcem în patrie deosebit de mulțumiți de rezultatele vizitei noastre în Statele Unite. Am avut convorbiri bune cu președintele Nixon, cu secretarul de stat, Kissinger, cu alți membri ai guvernului ; am avut întîlniri cu conducători sau reprezentanți ai multor companii din Statele Unite. Am semnat cîteva acorduri generale, printre care unul în problema reglementării dublei impuneri. Am adoptat, împreună cu președintele Nixon, o Declarație de principii cu privire la relațiile de colaborare economică între România și Statele Unițg. Am semnat, de asemenea, o Declarație cu privire la principiile de colaborare generală între România și Statele Unite.Iată de ce apreciez că, după vizita președintelui Nixon în România, în 1969 — care a marcat un moment important în relațiile dintre țările noastre — actualele acorduri și îndeosebi Declarația pe care am semnait-o în aceste zile constituie un nou moment istoric în relațiile dintre România și Statele Unite.S-ar putea spune că s-a creat un cadru juridic mai bun pentru extinderea colaborării economice, tehnico-științifice și în alte domenii dintre țările noastre. Dar, ca orice cadru juridic, el trebuie, pînă la urmă, să capete și aspecte cît mai concrete, să fie materializat în viață. Doresc să vă declar deschis că, în ce ne privește, sîntem hotărîți să acționăm cu toată fermitatea pentru extinderea relațiilor de colaborare cu companiile din Statele Unite care sînt interesate în această direcție.Intr-adevăr, în ultimii ani, s-au obținut o serie de rezultate bune. Aici participă conducători ai unor companii cu care România a realizat sau realizează, în. prezent, relații de colaborare într-o serie de domenii importante. Domnul președinte a vorbit despre u- nele rezultate pe calea realizării unor acțiuni, precum și de unele intenții de extindere a acestei colaborări în domeniul financiar, prin înființarea chiar a unei filiale. în țara noastră.România ește angajată într- un vast program de dezvoltare economico-socială. Am realizat lucruri bune, dar știm că mai avem mult de făcut pentru a lichida starea de îna-' poiere de la care am pornit, pentru a ridica România la un nivel de dezvoltare cît mai înalt, care să asigure poporului condițiuni de viață din cele mai bune. Pe plan național, facem eforturi serioase ; anu- o al, alocăm din venitul național pînă la 33' la sută în scopul dezvoltării. Acei dintre dumneavoastră care ați vizitat România puteți să aveți o cît de mică imagine despre măsura în care aceste eforturi încep să se vadă în industrie, a- gricultură, în dezvoltarea științei. culturii, în ridicarea nivelului de trai al poporului. Avem în vedere să continuăm efortul acesta cel puțin și în cincinalul 1976—1980.Ținem mult la dezvoltarea și consolidarea independenței țării noastre. Aceasta, pentru că istoria — destul de îndelungată — a României ne-a învățat că, numai asigurînd o indepen-

dență reală, se pot crea condițiuni ca întregul popor să ducă o viață demnă, liberă, să poată participa, totodată, la o largă colaborare internațională. Dorim să colaborăm larg cu toate țările, cu toți aceia care sînt gata să meargă pe această cale, respectînd independența și suveranitatea României.Am călătorit mult ; recent, am vizitat o serie de țări cine cu Statele Unite — America Latină. In toate aceste călătorii, pe aproape toate continentele — în Australia n-am fost încă — am constatat că toate popoarele sînt dornice de a-și asigura o independență cît mai deplină și, totodată, de a participa cît maî activ la viața internațională, la colaborarea cu celelalte state.Problema care se pune astăzi este ca la preocupările oamenilor politici de a așeza relațiile pe principii noi, de e- galitate între toate națiunile, să se găsească și forme de colaborare economică menite să țină seama de acestea. Noi considerăm că. pornindu-se de la aceasta, se vor putea găsi căi ca să se dezvolte relațiile de colaborare, de promovare a diferite forme de relații economice, care să asigure, totodată, dezvoltarea fiecărei țări și desigur, condițiuni reciproc a- vantajoase. Vă rog să nu-mi luați în nume de rău. dar trebuie să spun că președintele Nixon, din punct ,de vedere al ’ înțelegerii politice a relațiilor noi, a luat-o înaintea multor companii din Statele Unite. Sper, însă, că și dumneavoastră, companiile economice din Statele Unite, veți urma acest exemplu.In orice caz, trebuie să spun că, în ce privește colaborarea cu România, noi sîntem mulțumiți de ceea ce am realizat în ultimii ani. Am început, de curînd, unele forme noi de colaborare prin crearea de societăți mixte, desigur, deosebite de actualele întreprinderi internaționale, dar care se pare că îmbină în mod armonios interesele reciproce și asigură venituri corespunzătoare atît unora cît și altora. Am creat deja o societate mixtă cu compania „Control Data Corporation". Sperăm că, în următoarele luni, vom mai realiza asemenea societăți și alte companii. Este un put modest, dar care, sper, va deschide o cale nouă de colaborare economică. De asemenea, cu o serie de companii ^m ,EuroPa, îndeosebi din R.F.G., am încheiat deja mai multe înțelegeri în această direcție. Noi înșine participăm la asemenea societăți mixte într-un șir de țări ; în cadrul vizitei mele în America Latină, am constituit cîteva societăți din acestea.Sîntem interesați zăm o colaborare dumneavoastră, cu panii din Statele condițiuni reciproc se,-în care și noi sîntem interesați să sînteți și dorim să facem activități e- conomice în care să pierdem, deși, din păcate, mai pierdem cîteodată. Dar și la voastră se întîmplă mită nie re ce lucrează în același fel ; unde se lucrează rău, unde sînt oameni care nu sînt buni întreprinzători. se pierde. Sigur, noi dorim să facem cu dumneavoastră întreprinderi unde să nu pierdem, pentru că. dacă ne-am gîndi să pierdem, ar fi bine ca și noi și dumneavoastră să ne vedem de altă

ve- din

cu înce-

să reali- largă cu alte com- Unite, în avantajoa-cîștigăm, așa cum dumneavoastră. Nu
firmă să că sau piardă, legile

dumnea- ca o anu- compa-Se pa- economi-

treabă ! Deci, dorim, ca, într- adevăr, să găsim acele domenii care să asigure o dezvoltare economică corespunzătoare, să realizăm produse de înaltă calitate din toate punctele de vedere, care să fie competitive pe piața internațională și care să țină pasul cu progresul tehnic care, după cum știți bine, se dezvoltă foarte rapid. Sîntem interesați în domeniul electronicii, în domeniul mașinilor-unelte, al utilajelor complexe, în metalurgie și în orice, alte ramuri care pot să contribuie la o dezvoltare corespunzătoare a industriei din țara noastră și să corespundă, totodată, tereselor partenerilor cu .intrăm într-o asemenea borare.Am fost întrebat în >ulte rînduri în aceste — îndeosebi d_ ții presei, dar și de alții — dacă nu avem de gînd să vindem ceva petrol Statelor Unite. Nu știu dacă aici se găsește cineva care a lucrat în industria petrolieră în trecut, în România, deși cu unele companii conlucrăm bine și acum. Una din ele a fost chiar sancționată în 1962 de Administrația Statelor Unite, pentru că a vîndut României o instalație, unică pe atunci în Europa. Desigur, aceasta aparține trecutului. După cîte știu, astăzi Administrația, inclusiv președintele Statelor Unite, încurajează dezvoltarea acestei colaborări. Deci, nu mai există vre-un pericol ca cineva să fie sancționat pentru că dezvoltă relații cu România. Deci, în România nu sînt piedici, în Statele Unite de asemenea nu sînt piedici ; depinde acum de felul în care dumneavoastră veți reuși să ajungeți la înțelegeri corespunzătoare cu întreprinderile de stat corespunzătoare din România. Sîntem gata să vindem și petrol, dacă firme sau companii din Statele Unite vor participa, cu România, la explorări petroliere în Marea Neagră și, dacă vom găsi, să asigurăm unele cantități și pentru necesitățile Statelor Unite.Cred că ar prezenta mult interes o colaborare pe terțe piețe, inclusiv în explorări petroliere. Producerea de utilaj tehnologic în anumite domenii este o necesitate foarte mare. De exemplu noi nu reușim să satisfacem cererile de linii de ciment pînă în 1980 ; dacă am avea capacități, am putea produce de trei ori mai mult. O colaborare în această direcție cu dumneavoastră, livrarea u- nor instalații sau subansamble din S.U.A. sau de la întreprinderile dumneavoastră ar putea, de asemenea, să prezinte interes.Există deci, posibilități multiple. Noi dorim să dezvoltăm larg această colaborare și țin să-mi exprim speranța că, în- tr-adevăr, vom realiza. în următorii ani, progrese simțitoare în dezvoltarea relațiilor economice, inclusiv în constituirea de societăți mixte.Cu această convingere, dori să urez o bună colaborare între întreprinderile românești și cele americane, care să servească, totodată, și prieteniei dintre România și Statele Unite, unei mai bune colaborări între toate statele lumii, care să asigure popoarelor o viață mai demnă, mai liberă, mai independență.Aș propune să ridicăm acest pahar pentru o bună colaborare economică, pentru prietenia între popoarele noastre, pentru președintele Nixon, pentru dumneavoastră toți cei prezenți aici I (Aplauze ternice, îndelungate)

care și in-care cola-mai zile de reprezentan-

aș

pu-

Plecarea din New
(Urmare din pag. 1)

York

Intîlnirea de lucru a tovarășei Elena Ceaușescu
cu conducerea din New York

NAȚIUNILE UNITE 8 —Corespondență de la I. Floro- iu :•In Comitetul pentru problemele economice și financiare al Adunării Generale continuă examinarea punctului privind evaluarea strategiei internaționale a dezvoltării.Luind cuvîntul în cadrul dezbaterilor asupra acestei probleme, reprezentantul României, Marian Chirilă, a arătat că elaborarea strategiei internaționale pentru cel de-al doilea Deceniu al dezvoltării a constituit o expresie a preocupărilor sporite ale comunității internaționale față de adînci- rea dramatică a decalajelor și perpetuarea subdezvoltării pe întinse zone ale globului. El a

subliniat că menținerea unor» vaste regiuni în condiții de sărăcie și subnutriție este o frî- nă în calea evoluției generale a civilizației umane, aduce prejudicii cauzei păcii și securității internaționale.Soluționarea problemelor dezvoltării economice a popoarelor și, în primul rînd, a reducerii decalajelor ce separă statele cu o economie puternică de țările în curs de dezvoltare — a continuat vorbitorul — constituie un proces caro trebuie să intereseze toată națiunile și să angajeze efectiv organismele economice internaționale, asigurîndu-se în fapt fiecărui’ stat o participare deplină și în condiții de egalitate la elaborarea și înfăptuirea măsurilor convenite.
Sesiunea Comitetului mixt

româno-francez
în domeniul informaticiiPARIS 8 — Corespondentul Agerpres, Paul Diacones- cu. transmite : La Paris a a- vut loc cea de-a V-a sesiune a Comitetului mixt româno-francez în domeniul informaticii, care s-a încheiat vineri cu semnarea unui protocol ce prevede lărgirea colaborării celor două țări în acest sector. Au avut loc, de asemenea, schim

buri de păreri privind dezvoltarea cooperării româno-fran- ceze în domeniul informaticii cu directori și specialiști ai Companiei internaționale pentru informatică „Thomson- C.S.F." ai firmei ,,Tele-Meca- nique", Institutului de cercetări pentru informatică și automatică (I.R.I.A.), întreprinderilor „Electronique Apllique" și altele.
CAIRO

Reuniunea Adunării PoporuluiCAIRO 8 (Agerpres). — Ita Cairo a avut loc, sîmbătă, reuniunea Adunării Poporului; în cadrul căreia Mohamed Abdel Kader Hatem, vicepremier pentru problemele culturii și informațiilor și ministru al informațiilor, a dat, citire declarației politice a guvernului egiptean — relatează agenția MEN.Referindu-se la. o serie de probleme privind evoluția situației din Orientul Apropiat, declarația subliniază că Egiptul se pregătește să participe la apropiata conferință de pace de la Geneva, neaccep- tînd însă ca „această reuniune să fie folosită drept mijloc de tergiversare în aplica

rea rezoluțiilor internaționala cu privire la soluționarea situației din zonă sau pentru readucerea ei în impasul în care se afla înainte de 6 octombrie". De asemenea, arată declarația, Egiptul respingă orice încercare de a se reveni asupra celor două principii care reprezintă baza politicii sale externe i principiul retragerii complete : a trupelor» israeliene de pe teritoriile a- rabe ocupate și principiul restabilirii drepturilor poporului palestinian. în legătură cu a- ceasta, Egiptul se pronunță pentru participarea palestinienilor la conferință, ca o recunoaștere a legalității entității palestiniene și a drepturilor sale.
0 nouă ședință din cadrul consultărilor

dintre cele două părți sud-vietnameiePARIS 8 (Agerpres). — In suburbia pariziană La Celle Saint-Cloud a avut loc o nouă ședință din cadrul consultărilor dintre cele două părți sud- vietnamfeze.Cu acest prilej, Dinh Ba Thi, locțiitorul conducătorului delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud la aceste consultări, a subliniat că. în decursul celor zece luni care au trecut de la semnarea acor

durilor de la Paris privind Vietnamul, administrația sai- goneză nu a încetat escaladarea acțiunilor militare împotriva zonelor eliberate. In numele delegației G. R. P. al R.V.S. la convorbiri, Dinh Ba Thi a cerut Încetarea acțiunilor militare împotriva zonelor eliberate, curmarea operațiunilor de „pacificare", eliberarea deținuților politici și garantarea libertăților democratice pentru populația Vietnamului de sud.Astăzi, alegeri în Venezuela

Vineri după-amiază, tovarășa Elena Ceaușescu, răspun- zînd invitației conducerii Academiei de Științe din New York, a făcut o vizită la sediul acestui înalt for științific, al cărui membru activ a fost ales, după cum se știe, în cursul acestui an.Cu acest prilej, a avut o Intîlnire de lucru cu dr. Ken
neth W. Thomson, președin
tele Academiei, dr. Fred C. Armstrong, director executiv, 
cu membrii Consiliului guvernatorilor și alți membri de seamă ai conducerii, precum 
și cu șefii departamentelor 
de chimic de la universitățile 
din New York.Președintele Academiei a adresat un călduros salut de 
bun venit, mulțumind pentru cinstea deosebită făcută prin această vizită, precum și pen
tru faptul că tovarășa Elena Ceaușescu a acceptat calitatea 
de membru al principalei instituții științifice a orașului 
și ștatului New York.

în cadrul convorbirii care a urmat, gazdele au informat despre structura și modalitățile de lucru ale Academiei, despre drepturile și îndatoririle membrilor săi, despre programul viitoarei sesiuni științifice. exprimîndu-și, totodată, satisfacția pentru colaborarea dintre oamenii de știință a- mericani și români.Tovarășa Elena Ceaușescu a adresat celor prezenți, tuturor membrilor Academiei, salutul oamenilor de știință români și al său ' personal. în continuare, a informat despre activitatea științifică și de cercetări din țara noastră, despre modul în care această activitate este organizată și despre aportul femeilor în munca științifică. A fost subliniat rolul care revine oamenilor de știință în promovarea înțelegerii, destinderii și cooperării internaționale și, în acest context, însemnă

tatea extinderii în continuare, a colaborării pe planul activității științifice între România și S.U.A.

După cum s-a anunțat, președintele Richard Nixon și doamna Patricia Nixon au acceptat cu plăcere invitația de a vizita țpra noastră, la o dată care va fi pusă ulterior ' de acord.Pe aeroportul internațional' John F. Kennedy din York,Ceaușescu și tovarășaCeaușescu au fost salutați cu căldură de J. Carlui, reprezentant al primarului orașului
New președintele Nicolae Elena

New York, Stuart Anderson, reprezentantul guvernatorului statului New York, de alte autorități locale.Au fost de față Corneliu Bogdan, ambasadorul României la Washington, Ion Datcu, ambasador, reprezentantul permanent al țării noastre pe lîngă Organizația Națiunilor

per
la

Unite, membri ai misiunii manente a țării noastre O.N.U., ai Agenției economice române.La ora 20,00 (ora locală), sîmbătă ora 3,00 (ora Bucu- reștiului), aeronava prezidențială a decolat de pe aeroportul din New York, îndreptîn- du-se spre patrie.

CARACAS 8 (Agerpres) — Corespondență dc la Valentin Păunescu : Peste patru milioane de cetățeni venezueleni care au depășit vîrsta de 18 ani vor păși duminică. 9 decembrie, în fața-urnelor, spre a-1 alege pe viitorul șef al statului, pentru perioada 1974— 1979.Pentru funcția de președinte al statului candidează 13 reprezentanți ai diferitelor partide și grupări politice. Potrivit

observatorilor politici cele maf mari șanse le întrunesc Lorenzo Fernandez, din partea partidului C.O.P.E.I., de gu- vernămînt, Carlos Andres Perez. din partea Acțiunii Democratice (A.D.), Jose Vincente Rangel (Partidul Mișcarea pentru Socialism — M.A.S.) și Jesus Paz Galarraga (Coaliția Noua Forță, din care face parte și Partidul Comunist din Venezuela). 4

Semnarea unor acorduri
de cooperare economicăNEW YORK 8 (Agerpres). — Vineri, 7 decembrie, la New York, au fost semnate acor- duri-cadru de cooperare economică între .diferise întreprinderi industriale americane : „General Electric", I. T. T. „Singer".Formele de cooperare înscrise în acordurile menționate se referă la schimburi de informații, transferări de tehnologii, înțelegeri de specializare și livrări reciproce de echipamente și părți de completare, formarea de societăți mixte de producție și comercializare,

precum și colaborarea pe terțe piețe.Acordurile menționate au fost semnate din partea organizațiilor economice românești de Constantin Stanciu. adjunct al ministrului comerțului exterior, iar din partea corporațiilor americane de K. Kircher, președinte al Consiliului de Administrație al Companiei ,.Singer", W. Lurrie, vicepreședinte la „General Electric" și, respectiv, E. Burnes. prim- vicepreședinte la „Internațio- . nai Telephone and Telegraph" (I.T.T.).
Redacția și administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

DUMINICA, 9 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie : O afacere pe cinste ; 
Republica : Pe aripile vîn- tului ; PETRILA : SimonTemplar intervine ; LONEA 
— Minerul : Binecuvîntați a- nimalele și copiii ; ANINOA- 
SA: Pe aripile vîntului ; 
VULCAN : Fantoma lui Barbă Neagră ; LUPENI — Cul
tural : Aventura lui Posei

don ; Muncitoresc : Tinerețe fără bătrînețe.; URICANI: Fluturii sînt liberi.
LUNI, 10 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Florentiner 73 ; Repu
blica : Andrei Rubliov ; PE
TRILA : Simon Templar intervine ; LONEA — Minerul : Binecuvîntați animalele și copiii ; VULCAN : Șapte zile ; LUPENI — Cultural : O afacere ciudată ; Muncitoresc : Tinerețe fără bătrînețe ; URICANI : Fluturii sînt liberi.

T V
DUMINICĂ, 9 DECEMBRIE8,00 Bună dimineața !8,30 Cravatele, roșii.9,25 Film serial : Daktari.9,50 Viața satului.11,00 Emisiune în limba maghiară.12,30 De strajă patriei.13,00 Album duminical.14,00 Fotbal : F. C. Argeș — Dinamo București (ultima etapă a turului campionatului național — divizia A). Transmisiune directă de Iff Pitești.15,50 Continuarea Albumu

lui duminical.17J15 Film serial : Schulmei- ster (III).18,00 Cîntare patriei. Concurs coral interjude- țean.19,20 1 001 de seri. Bolek și Lolek.19,30 Telejurnal. Săptămîna politică internă și internațională în imagini. 20,00 Reportaj filmat. Vizita președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Statele Unite ale Americii.20,40 Cîntece ,de viață nouă.20,50 Film artistic. Funny Face. Comedie muzicală cu Fred Astaire și Audrey Hepburn. Premieră pe țară.22,00 Telejurnal. Sport.
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