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ȘEDINȚA COMUNĂ A COMITETULUI EXECUTIV
AL C.C. AL P.C.R. Șl A CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Miniștri, 
Nicolae

Nicolae

in ziua de 13 decembrie 1973, a avut Ioc 
Ședința comună a Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și a Consiliului de 
sub președinția tovarășului 
Ceaușescu.

In cadrul ședinței, tovarășul
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a 
prezentat o informare în legătură cu vizita 
de prietenie pe care a efectuat-o în Algeria, 
precum și cu vizita oficială întreprinsă în 
Statele Unite ale Americii.

Comitetul Executiv și Consiliul de Miniș
tri au dat o înaltă apreciere și au aprobat 
în unanimitate rezultatele vizitei tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în Algeria, ca o nouă 
confirmare a politicii partidului și statului 
nostru de dezvoltare a unor relații active, 
multilaterale, de prietenie, colaborare și so-' 
lidaritate cu statele arabe, cu țările Africii, 
cu toate țările care au pășit pe calea dezvol
tării de-sine-stătătoare, a progresului 
nomic și social, de participare activă a 
mâniei la soluționarea pe cale politică a 
rilor probleme care preocupă omenirea.

Comitetul Executiv și Consiliul de Miniș
tri și-au exprimat satisfacția pentru faptul 
că, în spiritul înțelegerilor stabilite do preșe
dinții Nicolae Ceaușescu și Houari Boume- 
diene cu prilejul vizitei șefului statului ro-

eco-
Ro-
ma-

mân în Algeria, din martie 1972, relațiile de 
colaborare au înregistrat o dezvoltare conti
nuu ascendentă, recenta vizită exprimînd 
trăinicia raporturilor de prietenie dintre ce
le două țări și popoare, dorința comună de 
a le extinde în continuare, pe multiple pla
nuri, în interesul României și Algeriei, al 
cauzei păcii și colaborării internaționale.

Comitetul Executiv și Consiliul de Miniș
tri au stabilit ca ministerele și organizațiile e- 
conomice de resort să întreprindă măsurile 
necesare pentru dezvoltarea și diversificarea 
cooperării româno-algeriene, pentru fructifi
carea marilor posibilități de adîncire a co
laborării dintre cele două țări în toate do
meniile de interes reciproc.

De asemenea, Comitetul Executiv și Con
siliul de Miniștri au dat o înaltă apreciere 
și prețuire vizitei întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în S.U.A. In legătură cu vizita în 
S.U.A., Comitetul Executiv și Consiliul de 
Miniștri au adoptat o hotărîre, care se dă 
publicității.

In continuare, Comitetul Executiv și Con
siliul de Miniștri au discutat și aprobat pro
iectul Statutului cu privire la organizarea 
cercetării științifice. S-a stabilit ca pe baza 
observațiilor care au fost făcute în cadrul 
ședinței, proiectul să fie refăcut și înaintat

•

Consiliului de Stat, spre a 
plicat, o anumită perioadă, 
mental.

In vederea aplicării Legii
mitetul Executiv și Consiliul de Miniștri au 
luat în discuție reașezarea prețurilor de 
producție și livrare la produsele de bază din 
ramurile extractivă și prepararea minereuri
lor feroase, neferoase, de mangan, nemeta
lifere și sare; reașezarea prețurilor de livra
re la produsele de bază ale industriei cărbu
nelui; reașezarea prețurilor de producție 
de livrare la 
ției țițeiului 
prețurilor de 
sul comercial 
lucrării țițeiului; reașezarea preturilor 
producție și de livrare în ramura energiei e- 
lectrice și termice și au hotărît ca propuneri
le respective să fie înaintate Consiliului de 
Stat spre legiferare.

Ținînd seama de rezultatele bune obținu
te de oamenii muncii în realizarea planului 
de dezvoltare economico-socială a țării pe 
anul 1973, Comitetul Executiv și Consiliul 
de Miniștri au hotărît să aloce o sumă de 
40 de milioane lei în vederea organizării 
Pomului de iarnă pentru copii.

In încheiere, Comitetul Executiv și Consi
liul de Miniștri au rezolvat unele probleme 
ale activității curente.

fi adoptat și a- 
în mod experi-

prețurilor, Co-

și 
produsele din ramura extrac- 
și gazelor naturale; reașezarea 
producție, de livrare și adao- 
la produsele din industria pre- 

de

Hotărî rea Comitetului Executiv a! C.C. a! P.C.R
și a Consiliului de Miniștri a! Republicii Socialiste

România cu privire la vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu
în Statele Unite ale Americii

Finalizarea sarcinilor de plan 
pe anul în curs
Pregătirea temeinică a pro 
ducției anului 1974

un obiectiv spre care se cer
concentrate toate preocupările

mai bune. Pre- 
însă, eforturile 

gîndurile și 
generale sînt 

și în ve

k

Zilele care au mai rămas 
pînă la sfîrșitul anului sînt 
tot mai puține. Colectivele 
exploatărilor miniere, ale 
tuturor unităților economice 
din municipiu, se străduiesc 
în această perioadă să facă 
tot ce le stă în putință pen
tru a încheia luna decem
brie și întregul an cu rezul
tate cît 
tutindeni, 
principale,
preocupările 
mobilizate 
derea rezolvării problemelor 
de care depinde crearea con
dițiilor pentru îndeplinirea 
exemplară a planului de pro
ducție pe anul în care vom 
intra peste puțin timp.

De fapt, această preocupa
re nu este nouă. Pregătirile 
în vederea asigurării produc
ției anului viitor figurează 
pe agenda de lucru a fiecărei 
organizații de partid, a co
mitetelor oamenilor muncii, 
organizațiilor de sindicat și 
ale U.T.C. de mai multă vre
me. Pregătirea planului pe

anul 1974, și chiar pe anul 
1975, s-a bucurat în întregul 
municipiu de atenția cuveni
tă. La indicația conducerii 
partidului, cifrele estimative, 
principalele sarcini de plan 
ale anului viitor s-au dezbă
tut în organizațiile de partid 
și cu întreaga masă de sala
riat’- In “toate unitățile s-au 
elaborat programe cuprinză
toare de măsuri, care au fost 
dezbătute și completate cu 
valoroase propuneri rezulta
te din discuțiile cu salariații 
și din adunările
care s-au ținut în ultima pe
rioadă. O seamă de lucruri 
bune ș-au și făcut în direcția 
materializării prevederilor 
acestor planuri. In funcție 
de sarcinile prevăzute pe no
ul an s-au stabilit capacită
țile de producție, lungimea 
liniei de front, utilajele nece
sare, s-au încheiat din timp 
contractele cu furnizorii de 
Gtilaje, piese de schimb, ma 
terii prime și materiale, s-au 
stabilit măsuri pentru asigu-

rarea forței de muncă caii- , 
ficate.

Materializarea acestor pro
grame de măsuri nu poate fi, 
însă, considerată ca fiind în
cheiată. Dimpotrivă. Pe mă
sură ce se apropie noul an, 
în fiecare exploatare minie
ră, în fiecare întreprindere, 
pe fiecare șantier apar 
meroase probleme care 
așteaptă urgent, deplina 
zolvare.

La exploatările miniere, de 
exemplu, una din probleme
le prioritare ale pregătirii 
producției noului an este a- 
sigurarea realizării integrale 
a planului lucrărilor de 
chidere și pregătire. Cu 
te că în ultima perioadă 
nului în curs s-a făcut
marcată o creștere a ritmu
lui de execuție a acestor lu
crări, unele restanțe se mend 
țin. putînd influența negativ 
activitatea de perspectivă a 
unităților miniere. In celei

nu-
își 
re-

de partid

des- 
toa- 
a a- 
re-

(Continuare în pag. a 3-a)

E. M. Petrila

Sporuri
de

producție

1. Comitetul Executiv al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și Consi
liul de Miniștri au luat cunoș
tință cu profundă satisfacție 
de rezultatele deosebit de fruc
tuoase, pe multiple planuri, a- 
le vizitei întreprinse de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Statele fi
nite ale Americii, dau o înaltă 
apreciere activității tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și ex
primă, în unanimitate, depli
na aprobare față de documen
tele, acordurile și înțelegerile 
realizate cu ocazia vizitei.

Comitetul Executiv și Con
siliul de Miniștri exprimă a- 
dinca lor prețuire pentru că 
în convorbirile purtate cu pre
ședintele S.U.A., cu membri 
ai guvernului, cu alte persona
lități ale vieții politice, eco
nomice, culturale, în documen
tele semnate, tovarășul Nicolae

Ceaușescu a promovat cu con
secvența, dinamismul și pasiu
nea — care-i sînt caracteristi
ce — interesele fundamentale 
ale poporului român și ale so
cialismului, ideile de convie
țuire și conlucrare prieteneas
că între toate popoarele, de 
înfăptuire a idealurilor de pa
ce și progres ale întregii uma
nități.

Viața a confirmat justețea o- 
rientărilor date de Congresul 
al X-lea în politica externă, 
activității secretarului generai 
al partidului îndreptată în di
recția dezvoltării relațiilor 
dintre România și S.U.A., a 
normalizării raporturilor reci
proce și eliminării pas cu pas 
a obstacolelor din calea îm
bunătățirii acestor raporturi, 
pentru instaurarea unei atmos
fere de stimă și încredere, pen
tru stabilirea unor legături de 
prietenie și colaborare între 
cele două țări și popoare.

In promovarea și statornici
rea unor raporturi de stimă și

încredere, în întărirea conlu
crării româno-americane, un 
rol important revine președin
telui Richard Nixon, care de 
mai mulți ani acționează în 
direcția așezării relațiilor din
tre S.U.A. și România pe baza 
principiilor independenței și 
suveranității naționale, a ne
amestecului în treburile inter
ne, a egalității în drepturi și 
avantajului reciproc, ajungîn- 
du-se la un dialog constructiv 
între șefii de stat ai celor do
uă țări.

In acest sens, convorbirile 
dintre președintele Consiliului 
de JStat al României și preșe
dintele Richard Nixon — în
cepute în anul 1967 și continu
ate apoi, la nivel prezidențial, 
cu prilejul vizitei șefului sta
tului american în România, în 
1969 — care a marcat un mo
ment istoric în relațiile dintre 
cele două țări — și al vizitei 
șefului statului român în Sta
tele Unite, în 1970 — au avut 
un rol hotărîtor pentru dez-

voltarea relațiilor româno-a
mericane, pentru afirmarea li
nei politici noi, de colaborare 
internațională.

2. Comitetul Executiv și 
Consiliul de Miniștri conside
ră că vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu marchează un mo
ment de însemnătate istorică 
în relațiile dintre România 
socialistă și S.U.A., deschizînd 
noi și ample perspective 
dezvoltarea relațiilor de 
borare și prietenie între 
două state, de înțelegere 
propiere între popoarele 
mân și american.

In același timp, Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. și 
Consiliul de Miniștri relevă 
însemnătatea internațională a 
vizitei, contribuția remarcabi
lă adusă la cauza generală a 
socialismului, păcii și colabo
rării în lume, la promovarea 
unor raporturi interstatale noi, 
de egalitate și respect reciproc, 
în deplină conformitate cu ce
rințele consolidării procesului

în 
cola- 
cele 

și a- 
ro-

de destindere, cu aspirațiile 
de libertate și cooperare ale 
tuturor națiunilor.

Urmînd vizitelor întreprinse 
într-un șir de state ale Euro
pei, Asiei, Africii și Americii 
Latine, vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în S.U.A. 
reprezintă o înaltă expresie 
a îmbinării intereselor națio
nale ale poporului român cu 
îndatoririle și responsabilități
le sale internaționale.

3. Rezultatele vizitei preșe
dintelui Consiliului de Stat 
al României în S.U.A. confir
mă, încă o dată, justețea ori
entărilor fundamentale stabi
lite de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale 
P.C.R. în domeniul relațiilor 
externe, evidențiază consec
vența și principialitatea politi
cii internaționale a României 
— politică de adîncire conti
nuă și neabătută a prieteniei

(Continuare în pag. a 3-a)

deosebit în primele 
lucrătoare ale lunii 

c. se numără 
din sectorul III al mi- 

conduse de EUGEN VOI- 
CONSTANTIN ENE, 
APOSTOL și ION 

Acestea au realizat,

Intre brigăzile de mineri de 
la Petrila care s-au remarcat 
în mod 
9 zile
decembrie a. 
cele 
nei 
CU, 
ION
JURCA. 
în ordine, plusuri de produc
ție de 385, 238, 123 și 
tone 
nile de plan. Trei factori au 
condiționat succesele lor, și 
anume, buna organizare a 
producției, asigurarea la timp 
cu materiale necesare a fron
turilor de lucru, disciplina.

De Ia sectorul I al minei, 
brigăzile minerilor GHEOR- 
GHE BOGHIU 
AVARVAREI au 
în primele 9 zile 
lunii decembrie, 
iar următoarea 
cărbune peste 
plan. Sporul la 
productivitatea muncii reali- 

i a 
res- 

pe 
a-

92 
de cărbune peste sarci-

și VASILE 
extras, tot 

de lucru ale 
prima 127, 

52 tone de 
sarcinile de 

indicatorul

zat de cele două brigăzi 
fost 
pectiv, 
post 
cesta 
selor

de peste 800 kg.,
600 kg. cărbune 

față de planificat, 
fiind suportul succe- 

lor în producție.

Eugen ȘTRIKBERGER, 
corespondent

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

E. M. Uricani
Activitate susținută pentru 

realizări cît mai bune
Pe măsură ce ne apropiem 

de sfîrșitul anului minerii 
uricăneni desfășoară o acti
vitate tot mai susținută în 
vederea încheierii cu rezul
tate tot mai bune a sarcini
lor de producție din ultima 
lună și a pregătirii condiții
lor în vederea asigurării 
unui demaraj cît mai bun în 
noul an. In fruntea întrece
rii în care sînt angrenate 
colectivele de muncă ale 
minei se situează în aceste 
zile sectorul Ii care rapor
tează depășirea sarcinilor

de 
de 
te 
ții

plan cu peste 250 tone 
cărbune. Aceste rezulta- 

bune sînt rodul activită- 
susținute pe care o des

fășoară brigăzile de mineri 
din abatajele cameră ale 
blocului III, îndeosebi cele 
conduse 
Nicolae 
Lițcan. 
abataje
velul realizat al productivi
tății muncii pe sector, nivel 
care se situează deasupra

de Procopie Moater, 
Ștefan și Grigore 

Munca rodnică din 
se oglindește în ni-

(Continuare în pag. a 3-a)

UNI TATII SOCIALIȘTI

I

I

In baza hotărîrilor ședinței de birou executiv al Con
siliului Național al F.U.S. din 13 noiembrie a.c., în această 
perioadă au loc adunările cu privire la constituirea organi
zațiilor sătești și desfășurarea conferințelor comunale și o- 
rășenești, la care se analizează activitatea desfășurată de a- 
ceste organe și organizații 
le revin din programul de 
culturală a țării.

pentru înfăptuirea sarcinilor ce 
dezvoltare economică, socială și

Pentru conferința municipa
lă au fost desemnați să-i re
prezinte pe cooperatori, tova
rășii Traian Florea, Ilie 
rescu, Cornelia Barițan și 
vrilă Dan.
• Cei 260 delegați din 

rnuna Banița participants 
conferința comunală a F.U.S. 
au ales în ziua de 9 decembrie 
a.c. consiliul comunal format 

‘Bin 15 tovarăși, și cei 25 de de
legați pentru conferința muni
cipală .

Pe marginea materialului 
prezentat de tovarășul Ion 
Vladislav, președintele consi
liului comunal al F.U.S., au 
luat cuvîntul 12 tovarăși care 
au arătat 
torilor în 
sectorului

• In prezența a 120 de lu
crători din cadrul cooperati
vei meșteșugărești „Unirea" 
Petroșani s-a desfășurat a- 
dunarea pentru alegerea de- 
legaților care vor participa la 
conferința municipală a F.U.S.

In cuvîntul tovarășilor Va- 
sile Lăcătușu, Vasile Ungur și 
Iordan Duda s-a reliefat preo
cuparea sporită a comuniștilor 
care au mobilizat întreaga ma
să de cooperatori astfel îneît 
au realizat, pe 11 luni ale a- 
nului, valoarea producției 
marfă în proporție de 100.7 
la sută, prestări de servicii 
pentru populație în proporție 
de 101,1 la sută, livrările de 
mărfuri către fondul pieții în 
proporție de 110,8 la sută.

Grija față de avutul coope
rativei, întărirea disciplinei 
muncii, au fost doar cîteva 
probleme care au stat în aten
ția celor care au luat cuvîntul.

So- 
Ga-

acasă, 
serviciul co
al I.C.L.S. A-

Lupeni 1973 66 noi apartamente co-
la

Bilanț edilitar-gospodăresc
bogat în realizări, mobilizator
• Orașul Lupeni a fost înmiresmat și împo

dobit în vara anului 1973 cu peste 30 000 de 
flori de talie mijlocie și alte 25 000 de talie mi
că. In lunile septembrie și octombrie, din sera 
sectorului E.G-C. și-au mutat domiciliul în oraș 
alte cîteva mii de panseluțe.

Se poate aprecia pe bună 
dreptate că rezultatele obținu
te în anul 1973 în domeniul 
activităților edilitar-gospodă- 
rești în orașul nostru sînt 
mult superioare anilor prece- 
denți. Au fost întreprinse am
ple acțiuni și efectuate nu
meroase lucrări și în scopul 
ridicării aspectului urbanistic 
și gospodăresc al orașului, 
pentru continua îmbunătățire 
a condițiilor de viată ale cetă
țenilor.

Consiliul 
lui Lupeni 
getul local
nizări de străzi și trotuare, 
căror valoare se cifrează 
peste 800 000 lei. 
printre acestea, străzile 6 Mar
tie, Viitorului, Cocsului, Ci
mitirului, Liliacului, iar în 
prezent este în curs de finali
zare modernizarea străzii Pa- 
rîngului. S-au încheiat lucră
rile de asfaltare a trotuarelor 
pe străzile 2.3 August, T. Vla- 
dimirescu și din zona monu
mentului „Lupeni, ^9“.

popular al orașu- 
a finanțat din bu- 
numeroase moder- 

a 
Ia

Amintesc

S-au 
fonduri 
fectelor 
pluviale. In acest scop 
început și sînt în fază avansa
tă lucrările la colectorul pluvi
al Braia, canalul din str. Pa- 
roșenilor, taluzul de la C.T. 
A8 și altele. In final aceste lu
crări vor reprezenta o valoare 
investită de 200 000 lei.

Tot în cursul acestui an, în 
trimestrul III, au fost începu
te lucrările de amenajare a 
drumului de acces la telesca- 
unul „Straja" a cărui execu
ție condiționează reprograma- 
rea investiției propriu zise a 
telescaunului pentru anul 1974. 
La acest obiectiv, se lucrează 
în 
se

cheltuit importante 
pentru prevenirea e- 
distructive ale apelor 

s-au

prezent în ritm susținut și 
depun eforturi pentru rea-

Frideric DARADICS, 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popu

lar al orașului Lupeni
(Continuare in pag. a 3-a)

în folosul minerilor
După ce abia cu o săptă- 

mînă în urmă Ia Lupeni, s-a 
făcut recepția blocului D 12, 
cu 40 apartamente - în a- 
ceste zile este în fază de re
cepție, pe același șantier, un 
nou bloc, A 1, cu 66 aparta
mente. Locatarii noului bloc 
turn din Lupeni vor fi, în 
clusivitate, mineri.

Tot în folosul minerilor, 
același beneficiar,

POVESTE DULCE

transport 
7 000 kg. 
produse 

care uni-

Cofetăria „Nufărul" 
din Petroșani a primit 
miercuri 3 000 de 
kg. produse zaharoase. 
Acest ultim 
majorează la 
cantitatea de 
zaharoase cu
tatea a fost aprovizio
nată în vederea sărbă
torilor de iarnă. Din 
laboratorul I.C.L.S. 
pentru alimentația pu
blică, cofetăria va 
primi încă 500 kg. fi
gurine din zahăr tot 
pentru pomul de iarnă, 
500 kg. fursecuri, pre
cum și semipreparate 
pentru...

De Ia
mercial
limentara am aflat că

ex-

a- 
la

Petroșani, în cartierul Aero
port se execută ultimele ope
rații de finisare la blocul 
Gl-1, de asemenea, „turn“ cu 
66 apartamente, care va fi 
predat pină la finele lunii de
cembrie. In felul acesta apar
tamentele Cuprinse în planul 
fizic al anului 1973 pentru 
Centrala cărbunelui vor fi pre
date integral de constructorii 
șantierului T.C.D.

preocupările locui- 
vederea dezvoltării 
zootehnic si crește-

Vasile GOCHECI

pînă ieri raioanele de 
dulciuri ale magazine
lor alimentare și cofe
tăriile din localitățile 
municipiului nostru au 
fost aprovizionate cu 
10 tone de bomboane 
de ciocolată pentru po
mul de iarnă, 2 tone 
„Poveste dulce", 12 
tone „Flori de gheață", 
15 tone ciocolată.

COPIII ClNTA 
PATRIA ȘI 
PARTIDUL"

In toate localitățile 
din Valea Jiului va a- 
vea Ioc sîmbătă și du
minică prima etapă a 
ediției a IV-a a con
cursului corurilor șco
lare „Copiii cîntă pa
tria și partidul". La a- 
ceastă ediție participă 
60 de coruri reprezen- 
tînd clasele I—IV și
V—VIII.

-r

(Continuare în pag. a 3-a)

INTILNIRE

In cadrul acțiunilor 
educative Organizate 
de comitetul U.T.C. al 
Liceului de cultură 
generală din Petrila, 
acum două zile a avut 
loc o întîlnîre cu tova
rășul Vasile Coporan, 
comandantul miliției 
din localitate.

Cu acest prilej, ele
vii liceului au urmărit 
cu viu interes expune
rea despre apărarea a- 
vutului obștesc — da
torie patriotică a fie
cărui cetățean, expu
nere ilustrată cu nu
meroase exemple din 
unitățile economice de 
pe raza orașului.

SEARĂ DE POEZIE

Azi, în sala de 
tură a bibliotecii 
sei de cultură

lec- 
Ca- 
din

Petroșani, la 
are 
poezie 
blică 
tră“ -

Ioc
ora 16, 

seara de 
„Repu- 

măreață va- 
închinată a-

propiatei aniversări a 
Republicii, și susținută 
de un grup de reci
tatori ai bibliotecii.

EXPOZIȚIE SPEO- 
FOTOGRAFICĂ

In perioada 12-18 de
cembrie a.c., este des
chisă în holul filialei 
din Petroșani, a birou
lui județean de turism 
o expoziție fotografi
că de speologie. Lucră
rile aparțin cercurilor 
speoturistice din Re
șița, București și Pe- 
trila. Cîțiva din mem
brii cercurilor aminti
te — Romulus Vențel, 
Thomas Friederic, Pe
tru Popa, Icarban Gun
ter, au surprins pe pe-

liculă imagini inedite 
din peșterile Topolni- 
ța, Bulba, Tecuri ș.a.

CU PRILEJUL ZILEI 
TIPOGRAFILOR

co-
13

Au

Ieri după-amiază. la 
clubul sindicatelor din 
Petrila a avut loc o a- 
dunare dedicată 
memorării zilei de 
Decembrie 1918.
luat parte salariați de 
la unitățile economice 
din localitate, precum 
și un număr de tineri 
muncitori și elevi. Des
pre semnificația zilei 
de 13 Decembrie — Zi
ua tipografilor a vor
bit tovarășul Petru Ia- 
cob, președintele sin
dicatului exploatării 
miniere Petrila.
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O inițiativă
prețioasă

SEARĂ
CULTURALĂ
LA LONEA

din

Geometrie modernă în su

netele de semnale ale maca
ralelor în noul cartier

Vulcanului — Coroești.ar-

locuință proprietate perso- 
care încă nu s-au decis în

Ri- 
la 

do-

muncitoresc 
colaborare cu co-

Peste 130 de familii din Valea Jiului

muncă

rr

de echipă. „Cînd

Priceperea și dărui-

re, I

luliu

A apărut

I

siaianiiiBiaaiQiiKBSBi^DaEr^»

se 
cu

film 
de

pârâsit atelierul, 
ascultau atente

cu 
de 
și

de 
în

Lu- 
ani 
dai 
dâ-

meserie

pentru rezul- 
obținute la 

avut ocazia 
îndeaproape

instalațiile a-

și OM între oameni

bandă. Șeful de 
i Luca a părăsit 
i clipe lucrul la 

centrat benzi 
care lucra. Dis- 

infiripase, iar vor- 
domoale încercau

Revista „Lumea" nr. 51

Coro-
bătăile 
mașini- 

Cuvintele 
Gonclulea 

învingă zgomo-

Bijutier" în

ȘI-AU CUMPĂRAT LOCUINȚE
DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

Pentru familiile care s-au hotărît să-și cumpere o 
nală din fondul locativ de stat, precum și pentru cele 
acest sens, dorim să împărtășim unele gînduri exprimate de cîțiva dintre cetățenii 
care au acționat deja în spiritul Legii nr. 4/1973. ,

Bucurîndu-se de avantajele ce le oferă cadrul legislativ creat prin acorda
rea de credite pe termen lung, scutirea de impozit asupra clădirilor pe timp de 10 
ani, atribuirea titlului de proprietar asupra locuinței, a titlului de folosință asupra 
terenului acordat și posibilitatea de plată în rate lunare a locuinței, peste 130 de 
familii de muncitori — mineri și pensionari — din Valea Jiului și-au realizat dorin
ța de a cumpăra o locuință proprietate personală din fondul locativ de stat.

Mulțumirea manifestată cu ocazia încheierii contractelor de vînzare-cumpă
rare a locuinței în conformitate cu prevederile Legii nr. 4/1973 și a H.C.M. nr. 880 
din 16 iulie 1973 a fost subliniată de către 
vantajele oferite de acest cadru legislativ 
muncii din patria noastră, prin dreptul de 
re locuiesc.

In cele ce urmează redăm cîteva din 
re s-au decis să-și cumpere locuințele în care domiciliază.

majoritatea cumpărătorilor, apreciind a- 
menit să ridice bunăstarea oamenilor 

a-și putea cumpăra apartamentul în

gîndurile exprimate de unii cetățeni

Petru Petric — miner pen
sionar din Lonea : Doresc 
să-mi cumpăr locuința în ca
re mi-am petrecut cea mai ma
re parte a vieții pentru că 
m-am obișnuit aici, an. îngri
jit-o și am întreținut-o ca și 
cînd ar fi fost proprietatea 
mea. Consider că suma la ca
re a fost evaluată — 29 692 lei, 
pentru două camere, bucătărie 
baie și cămară, avînd o supra
față de 54 mp, corespunde cu 
valoarea reală a casei și sînt 
hotărît să rambursez creditul 
acordat de stat în 10 ani, în 
loc de 15 cît prevede legea.

loan Kamenicsky, muncitor 
la E.M. Lonea : Deși sînt scu
tit de plata chiriei potrivit u- 
nor drepturi de care se bucură 
minerii din Valea Jiului, to
tuși m-am hotărît să cumpăr 
locuința căreia i-ara adus o 
serie de îmbunătățiri suporta
te din cîștigul meu, pentru că 
legea oferă mari avantaje și 
doresc s-o las moștenire ur
mașilor mei.

Vasile Plasiciuc — pensio
nar, Petroșani : Locuința mea 
are o suprafață de 90 mp, 
compusă din patru camere și 
dependințe, fiind evaluată la 
suma de 42 165 lei. Sînt hotă
rît să o cumpăr deoarece pre
țul stabilit reflectă starea de

fapt a construcției și o voi 
plăti în întregime la contrac
tare, pentru a-i putea aduce 
unele îmbunătățiri de amena
jare interioară după un plan 
propriu.

Alexandru Plic, pensionar. 
Vulcan : Am luat hotătrîrea de 
a cumpăra locuința în ziua 
cînd s-a publicat legea în pre
să și doream ca în orașul Vul
can să fiu primul cetățean ca
re încheie contractul nr. 1 de 
cumpărare, dar pentru că a- 
ceastă dorință au mai avut-o 
și alții, am reușit să închei 
contractul nr. 3, însă tot în 
prima zi.

Aprecieri asemănătoare au 
exprimat și alți -cumpărători 
printre care îi amintim pe 
Dumitru Dumitrescu, Arcadie 
Bedeu, Francisc Lazăr, Con
stantin Zup, Roman Hebedean 
Ioan Alexă din Petroșani ; A- 
vram Ianc din Vulcan ; Petru 
Blaga, Simion Jurca, Simion 
Buda, Marian Macoveiu, Pe
tru Ardelean din Petrila ; Fe- 
rencz Varra, Mihai Palysar, 
Ferencz Acs din Lupeni, care 
au încheiat cu toții contracte 
de cumpărare pentru locuințe 
din fondul locativ de stat.

Reamintim și cu acest prilej 
că în reglementărilor

stabilite 
1017/1973 în Valea Jiului 
fi puse în vînzare în acest 
pentru populație, peste 700 a- 
partamente, asigurîndu-se con
dițiile de contractare tuturor 
cetățenilor care doresc să cum
pere și să devină proprietari 
ai apartamentelor în care 
cuiesc.

Pînă acum sînt depuse 
comitetele executive peste 
de cereri de cumpărare, 
fost evaluate și afișate prețu
rile la 180 de locuințe pentru 
care s-au încheiat contracte 
de vînzare-cumpărare.

Avînd convingerea că și al
te familii din Valea Jiului se 
vor hotărî să-și cumpere a- 
partamentul în care locuiesc, 
beneficiind de avantajele o- 
ferite de stat, adresăm îndem
nul nostru și al cetățenilor ca
re deja au încheiat contracte 
de vînzare-cumpărare, să se 
prezinte cu toată încrederea 
la consiliile populare unde 
comisiile de evaluare le vor 
sta la dispoziție pentru cum
părarea de locuințe proprieta
te personală.

A. BOZAN, 
tehnician principal oficiul 

județean pentru construirea 
și vînzarea locuințelor

A apărut nr. 51 al revistei „Lumea", care publică un bo
gat material consacrat vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu în Statele Unite ale Ameri- 
cii. Revista publică textul integral al Declarației comune sem
nate de președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 
chard Nixon, precum și Declarația comună cu privire 
cooperarea economică, industrială și tehnică dintre cele 
uă țări.

Din actualitatea internațională a săptămînii reținem
icolele și corespondențele privind evoluția situației în Ori- 
ntul Apropiat, semnarea Tratatului cehoslovaco—vest-ger- 

man, sesiunea N.A.T.O. de la Bruxelles. La rubrica „Repor
taj pe glob", „Lumea" publică note de călătorie din Ecua
dor. „Trei buchete roșii" este titlul noului episod din seria
lul revistei „Lumea" consacrat evenimentelor de la Dallas 
de acum zece ani.

Parcul Național de -,1a 
Donana (situat în sud- 
vestul Spaniei) este 

străbătut de trei mici cursuri 
de apă, afluenți ai Guadalqui- 
virului. Cel mai mic, denumit 
„Brazo de la Torre" alimen
tează înainte de a se vărsa în 
fluviu un ansamblu de heleș- 
teie în locul denumit „Las 
Nuevas".

La Las Nuevas există, prin 
tre ierburi, cinci sau șase spe
cii de păsări calcinate. In sep
tembrie au fost arse 40 000 de 
păsări moarte — rațe sălbati
ce cu gulerul verde, bîtlani și 
de asemenea 300 de lopătari. 
In total aproximativ 70 pînă 
la 80 la sută din numărul pă
sărilor. La cifra celor 40 000 
de victime se adaugă numărul, 
imposibil de stabilit, al păsă
rilor care au plecat să moară 
dincolo de Donana.

Fondul mondial pentru na
tură a trimis în Spania doi 
oameni de știință olandezi 
pentru a hotărî cauza acestei 
epizotii brutale. Pe baza ob
servațiilor lor a fost stabilit 
un prim diagnostic : bacteria 
„Clostridium botulinum" pare 
vinovată de masacru.

Botulismul, care este răspîn- 
dit în Olanda, ar fi fost adus 
aici de păsările migratoare.

Atinse de paralizie, incapa
bile să zboare și să se hrăneas
că păsările au sucombat după 
o agonie lentă. Botulismul es
te vinovat, dar este el oare 
singura cauză ?

Cu cele 33 000 de hectare a- 
le sale rezervația naturală de 
la Donana, cea mai importan-

tă din Europa, este o cîmpie 
vastă acoperită de ape chiar 
in cursul iernii.

Nu oricine poate să intre în 
Parcul de la Donana. După ce 
sînt parcurși cei 120 de km 
care separă parcul de orașul 
Sevilla, trebuie prezentată o 
autorizație în regulă pazei ca
re ține ferecată bariera de la 
intrare. Nu sînt admiși decît 
un număr redus de vizitatori:

în număr de 12 000. Cele mai 
multe au plecat să-și petreacă 
vara în Scandinavia. Au mai 
rămas doar cîteva grupuri.

In mlaștini cresc țipirigul și 
papura. Papura hrănește 
specia foarte amenințată 
de găini sultane. Sin
gurele exemplare din a- 
ceastă specie care trăiesc în 
Spania, mult mai mari decît 
cele de apă, al căror cioc și

cel mult 30 pe zi. Aventura 
începe după barieră. Primul 
drum, lung de 11 km duce la 
Cartierul general, ridicat pe 
locul Castelului unde acum 
două secole ducii de Medina 
Sidonia organizau vînători la 
care era invitată curtea Spa
niei.

Prima pistă traversează așa- 
numitele „marismas", mlaștini
le alimentate pe de o parte de 
apele rîului Guadalquiviri iar 
pe de altă parte de mare care 
în momentul mareelor depă
șește estuarul fluviului. Heleș- 
teiele alternează cu adevărate 
stepe pe care sînt plantați ar
buști pitici : vara a fost tori
dă. Aici trăiesc majoritatea 
coloniilor de rațe sălbatice. 
Iarna trecută erau 160 000. In 
această vară erau 40 000. Gîș- 
tele cenușii erau în ianuarie

creastă sînt albe și au labele 
roșii, își fac cuibul în așa-nu- 
mitele marismas. Aceste găini 
vin aici vara pentru a-și face 
cuibul și a se reproduce și se 
risipesc la venirea frigului.

Aproape toți locuitorii re
zervației sînt tributari acestor 
„marismas". Ele reprezintă în 
primul rînd terenul privilegi
at de vînătoare al păsărilor de 
pradă. Ele sînt de asemenea, 
locul de întîlnire al cerbilor 
și al damilor (cerbi lopătari) 
în timpul perioadei rutului, 
plasată între lunile august și 
octombrie. Aici este locul un
de mistreții vin să se hrăneas
că cu țipirig, ouă și 
batice tinere. In 
le de secetă 
cînd cea mai mare
mlaștinilor a dispărut bîtlani, 
corbi, vulturi, berze vin să-și

rațe săl- 
perioade- 
ex tremă 
parte a

. Pulsul gigantului din 
ești își făcea simțite 
ritmice prin mișcarea 
ior și a oamenilor, 
maistrului. Vasile 
încercau să 
tul, să se facă înțelese.

— Este un „bijutier" în me
seria lui. Iubește oamenii cu 
care lucrează.

Aceste cuvinte erau adresa
te unui om, unui lăcătuș din 
cadrul coletivului de la între
ținerea mecanică.

- Conduce echipa de con
fecții metalice, dar mai dă 
ajutor și la unele reparații la 
utilaje, cînd este nevoie. Mai
strul continua să-l descrie. 
Imaginea omului despre ca
re doream să scriu se con
tura tot mai mult. Cînd am 
intrat, un lucru m-a surprins 
plăcut. In atelier lucrau nu
mai tineri. C 
vîrstă, explica 
nere despre care 
pflat . că sînt ucenice, și 
vor să "—*- ------ !~
cătuș. 
ceastă

Omul cel mai; în 
i ceva unor ti- 

ulteriar om 
i că 

învețe meseria de lă- 
Repartizarea lor în a- 
echipă n-a fost în- 

tîmplătoare. Din spatele u- 
nor paravane,- razele arcului 
electric proiectate în sus
vorbeau despre incandes
cența muncii din acest atelier, 
întreținută continuu de verva 
și dorința tinerească de a 
cuceri mereu tainele încă 
ascunse ale meseriilor. Seg- 
menții destinați filtrelor ieșeau 
ca de pe 
echipă 
pentru cîteva 
aparatul de 
de cauciuc la 
cuția se 
bele lui 
să mențină la suprafață esen
ța prezentului. Calmul aces
tui bărbat trecut prin vîlto- 
rile vieții ascundea cei 35 de 
ani închinați unei singure 
meserii, aceea de lăcătuș. 
In 35 de ani de perseverență, 
pasiune, loialitate, de muncă, 
luliu Luca nu s-a supărat ni
ciodată cînd i-au fost încre
dințate sarcini dificile. Ba 

mult, optimismul, voia bu- 
curajul

om îi
ceilalți.

Sicomaș și 
vorbesc cu căldură despre șe-

ți inițiativa aces- 
entuziasmează și 
Tinerii Alexandru 
Marin Vătășelu

ful lor
ivesc probleme mai grele, 
toate că ar putea să se des
curce singur, ne antrenează 
și pe noi la rezolvarea lor". 
In această destăinuire am că
utat și am găsit răspunsul u- 
nei întrebări pe care mi-o 
formulasem la intrarea în a- 
telirr. De ce îl iubesc tinerii 
pe luliu Luca ? Printre lucră
rile grele și pretențioase e- 
xecutate la Corcești care prin 
importanța lor au mărit răs
punderea ce a apăsat pe u- 
merii lui luliu Luca au fost 
confecționarea tubulaturii des
tinate brichetajului și monta
rea filtrelor rotative cu tam
bur, cu toate 
ferente. Totul a decurs însă 
normal.
rea nu și-au desmințit impor
tanța. luliu Luca nu și-a tră
dat niciodată meseria în cei 
35 de ani și nici n-a dat vreo
dată posibilitate cuiva să 
spună ironic : „ce, asta-i fă
cută de lăcătuș" ? Calitatea 
lucrărilor executate de luliu 
Luca este unul din atributele 
care l-au determinat pe mais
trul Vasile Gonciulea să-l nu
mească „bijutier" în mese
rie. După ce execută o lucra- 

nu mai este nevoie să fie 
verificată pentru că luliu 
ca a învățat în cei 35 de 
că meseriei trebuie să-i 
tot ce ai mai bun, să i te 
ruiești cu toată ființa.

Climatul pe care reușește 
să-l întrețină în echipă are 
și alte explicații. „Nea Luca 
are o inimă mare - spuneau 
tinerii din echipă. Cînd vreu
nul dintre noi întîmpină o 
greutate profesională sau în 
familie, șeful echipei este 
întotdeauna 
ajută".

Cînd am 
tinerele fete 
explicațiile șefului de echipă, 
ale omuîui care în ciuda vîr- 
stei și părului alb se simte 
tînăr printre tineri, omului ca
re și-a legat viața și activi
tatea de Valea Jiului, dăru- 
indu-i 25 din cei 35 de ani cît 
a muncit.

Gheorghe POPESCU,
Vulcan

AGENDĂ ȘCOLARĂ

Pionierii detașamentului 
clasei a V-a A de la Școala 
generală nr. 4 Petroșani, 
conduși de profesoara Evdo- 
chia Bîcoi, diriginta clasei, 
au făcut o vizită la întreprin
derea de utilaj minier. Im- 
brăcați în uniformele pio
nierești, purtînd trese și dis
tincții primite 
tate frumoase 
învățătură, au 
să cunoască 
procesul muncii ce o desfă
șoară harnicul colectiv al 
constructorilor de utilaj mi
nier.

Pionierii s-au întreținut cu 
oamenii muncii, au schimbat 
impresii și au aflat multe lu
cruri noi din activitatea ce
lor ce la strung sau freză, 
în turnătorie sau la forjă 
contribuie la mecanizarea 
muncii în subteran, pentru 
ușurarea efortului fizic al 
minerilor la extracția bogăți
ilor pămîntului.

Conduși prin atelierele în
treprinderii, pionierilor li 
s-a oferit posibilitatea cu
noașterii sumare a mașinilor 
și utilajelor, a priceperii 
care acestea sînt mînuite 
muncitorii mai vîrstnici 
mai tineri.

Odată cu buchetele 
flori înmînate fruntașilor

muncă, pionierii le-au adre
sat și un cald salut. Printre 
altele s-a exprimat faptul că 
în școală profesorii îi formea
ză pe copii în spiritul mun
cii și de aceea ei, pionierii, 
cinstesc munca.

Vizita efectuată la între
prinderea de utilaj minier 
ne este de o reală valoare e- 
ducativă avînd în vedere că 
la vîrsta noastră noi, elevii, 
încă nu știm către ce profe
siune să ne îndreptăm aten
ția.

1 din Petroșani își pregătesc 
temeinic viitoarea serbare. 
Pe scena Casei de cultură se 
vor afla cele două coruri 
(clasele mici și clasele mari), 
momente de folclor și dans 
modern, o originală prezen
tare a școlii de către copii, 
scenete, recitări. Elevii și 
profesorii se pregătesc cu 
rîvnă pentru acest spectacol 
propus să aibă loc în 20 de
cembrie.

Cu sprijinul
Daniela ANGHELACHE, 

pionieră, comandantă de gru
pă Școala generală nr. 4 

Petroșani

părinților

Timpul
serbărilor

In aceste zile, cînd apro
pierea vacanței de iarnă e a- 
nunțată de sfîrșitul tezelor 
școlare, activitatea cultural- 
artistică a elevilor se împle
tește cu eforturile de a în
văța. A devenit o tradiție ca 
după primul trimestru șco
lar elevii să susțină și ser
bări complexe care să le sti
muleze și să le afirme talen
tul și aptitudinile. Dedicate 
zilei de 30 Decembrie, toate 
aceste serbări au sensul u- 
nor delicate exprimări a re
cunoștinței copiilor pentru 
Republică.

Elevii Școlii generale nr.

Ales, nu de 
formitate. cu 
de organizare 
a comitetHor 
laborat de M.E.I., noul comi
tet de părinți de la Școala 
generală nr. 1 din Aninoasa 
își aduce un substanțial a- 
port la rezolvarea unor pro
bleme ce le ridică activita
tea de educare a tineretului 
școlar.

Astfel, prin grija comite
tului de părinți, din care fac 
parte Teodor Crișan Dumi
tru Pleștiu, Elena Maracu, 
Viorica Niculescu, Eufrosina 
Banyai și alții a fost procu
rată si instalată în școală o 
stație de radioamplificare, 
iar atelierele-școală au fost 
dotate cu instalațiile și unel
tele necesare ’ desfășurării 
lucrărilor practice.

POLIȚISTUL

mult, în con- 
Regulamentul 
și funcționare 
de părinți, e-

I 
I 
I

Două filme de excepție l-au 
Înscris pe Jean Pierre Melvil
le In conștiința publicului ci
nefil. „Samuraiul" și „Denun
țătorul", cu toate că s-au ins
pirat din istoria obscură a lu
mii interlope au exemplificat 
grăitor profesiunea de credin
ță a lui Melville în virtutea 
căreia intriga polițistă este 
folosită de cineast pretextual, 
cu scopul declarat de a rosti 
adevărurile incomode 
Franfei contemporane.

„Polițistul" este ultimul 
al lui Melville îmbarcat 
curînd pe luntrea lui Charon. 
Din păcate, acest cîntec de 
lebădă al cineastului nu poa
te fi Judecat prin prisma ace
lorași exigenfe la care „De
nunțătorul" și „Samuraiul" 
răspund cu prisosință. Nu s-ar 
putea spune că „Polițistul" es
te un film prost. Dimpotrivă, 
corectitudinea profesională a 
construcției este și aici re
marcabilă. Melville nu-și dez
minte vocația pentru filmul 
polițist, știind să folosească 
și in „Polițistul" suspensul 
psihologic, ritmul alert al ac
țiunii, deschiderea fată de 
niște probleme de stringentă 
actualitate.

Ceea ce îi lipseșe filmului, 
este acea puternică ancorare 
în realitate care fusese carac
teristică celorlalte două peli
cule mai sus amintite. Urmă
rind avatarurile comisarului 
Edoard Coleman, atenția lui 
Melville este captată aproape 
în exclusivitate de caracterul 
spectaculos al povestirii, de 
aspectele senzaționale ale

ale

coniruntării dintre lege și 
extrasocietate. Faptul este 
toarte curios (denotind o sim
plă deviere de accent care 
conferă filmului acel halo de
cisiv de divorț de realitate), 
deoarece „Polițistul" are toa
te aptitudinile de a depăși 
canoanele genului de care a- 
par/ine. Are disponibilități, 
cu alte cuvinte, pentru a de
veni un film psihologic, ba-

filmului 
iu 

ști

me-

Carnet
cinematografic

zat pe dilema insului nimerit 
între ciocanul conștiinței pro
fesionale și nicovala univer
sului său de sentimente. Co
leman este un personaj care 
ar putea trăi, registrul grav 
al dramei rezultate din dis
crepanta dintre exigenta sta
tutului său profesional și a- 
pelul sentimentelor 
ve.

Caracterul straniu al priete
niei dintre polițistul 
și proprietarul de cabaret Si
mon poartă în sine germenii 
unei interesante dezbateri pe 
marginea limitelor simțului 
datoriei. Pentru că, adesea, 
caracterul extraordinar al a- 
părătorilor legii constă toc
mai în puterea lor aproape

NOTĂ

grav

subiecti-

Coleman

supraomenească de a neso
coti, de dragul cauzei fajd de 
care sînt plenar angajați, pro
priile lor porniri umane. Și, 
paradoxal, tocmai din înăbu 
șirea umanismului subiectiv 
se naște umanismul superiot 
identificat cu adevărul.

Titlul original al
„Un flic" (flic înseamnă 
argoul parizian polițist, 
clete, curcan) sugerează prin 
acel articol indecis, cu toi 
taioric aici, că este vorba de
o dramă comună, posibilă să 
se petreacă în fiecare zi. Co
leman este „un flic", un poli
țist deci care-și face datoria 
corect, cu un anumit grad de 
uzură morală, fără să fi atins 
însă pragul impasibilității. 
Din acest motiv rezultă și uri 
soi de nefericire la Coleman, 
nefericire care s-ar putea re
edita cu ocazia fiecărui rond.

Intenția lui Melville fusese 
aceea de a examina criza su
biectivă implicată în ecuația 
morală dintre bine și rău,- ad- 
mifînd imposibilitatea existen
tei pure a categoriilor mora
le. „Polițistul" nu atinge a- 
cest scop subtil rămînînd to
tuși un reprezentant onorabil 
al genului. Alain Delon este 
nu numai frumos, ci și pro
fund în acest film, bineînțe
les, în limitele permise de vi
ziunea regizorală. Catherine 
Deneuve face totul să impună 
un personaj insuficient contu
rat în ultimul film al lui Mel
ville, urmărit de noi cu aten
ția cuvenită celui dispărut.

Al. COVACI

Intervenție... deochiată

caute hrana pe aceste locuri. 
Iar în spațiile transformate în 
cursul verii in stepe se întîl- 
nesc toate speciile de ciocîrlii, 
potîrnichi roșii, prepelițe și 
mic.i dropii. Tot aici pot fi vă
zute, dar trebuie luate precau
ții infinite pentru a se apropia 
de ele, majoritatea păsărilor 
flamingo din Donana. In fie
care an numărul lor variază 
între cîteva sute și cîtcva mii.

In sfîrșit ajungem la dune. 
Acestea reprezintă o adevăra
tă barieră de nisip colonizată 
de coconari. Largă de 1—4 km 
și lungă de 40 km această ba 
rieră reprezintă un ecosistem 
cu atît mai interesant cu cît 
este intact. Ca și în mlaștini 
flora și fauna dunelor este 
existentă cu mii de ani în 
mă.

In această zonă trăiește

cea 
ur-

co

Intepînd din luna ianuarie e- 
le au fost prezente în perma
nență. La rîndul lor au fost 
numărate 3Q 000 lișițe, precum 
și puternice concentrări de 
rîndunici de mare, pescăruși, 
și alte specii care trăiesc 
zonele mlăștinoase.

Vizitatorii nu au voie
deranjeze animalele. Indife
rent cărei specii aparțin, aces
tea sînt obișnuite să vadă cir- 
eulînd paznicii pe cai sau în 
cele două autovehicule aparți- 
nînd parcului : un Land 
ver și un tractor.

In drum spre Oceanul 
tlantic apare o vegetație
diteraneeană Pe această pistă 
întîlnim cai și vaci. Răspîndi- 
te pe spații mari, cirezile (100 
de capete de cai și 500 de vaci) 
trăiesc aici în semilibertate.

in

să

Ro-

A 
me

țofana albastră care mai exis
tă doar în Spania. China și 
Japonia. Mai trăiesc de ase
menea porumbei gulerați, silvia 
cu cap negru, pițigoi, potîr
nichi, gaițe, prigorii cu culori 
vii. .

Printre oaspeții dunelor se 
numără și diverse specii de, 
vulturi printre care vulturul 
imperial.

Mamiferele sînt reprezenta 
te de două specii rare : man- 
gustele și rîșii.

La Donana există 25 de pe
rechi de rîși. o specie care a- 
proape a dispărut pe conti
nentul nostru. Rîsul domnește 
aici ca un despot. El își go
nește rivalii mai mici dincolo 
de teritoriile pe care le con
trolează.

La Donana există un echili
bru natural spontan. Dar me

Clubul 
Lonea în 
mitetul U.T.C. de la mină au 
organizat în urmă cu cîteva 
zile o seară a tinerilor mi
neri fruntași în producție. 
Formația de muzică popu
lară și brigada artistică de 
agitație au prezentat un fru
mos spectacol după care a 
urmat o expunere interesan- 

„Istoricul minei Lonea". 
încheiere a urmat o 

seară de dans.

A trecut o săptămînă de 
cînd subsolul Casei pionieri
lor din Petroșani a fost inun
dat de apele menajere ce 
se scurg din conîducta îngro
pată în fața clădirii.

Sesizați, între timp cei de 
la serviciul de gospodărie 
din cadrul consiliului popu
lar și sectorul de salubritate 
al E.G.C. au trimis la fața 
locului o echipă de interven
ție, cu misiunea 
dia defecțiunea 
pe conductă.

A fost adus și
tor pentru a efectua săpăturile 
necesare. Dar, cum e în obice
iul serviciilor de prestații, 
lucrarea a fost abandonată 
subit fără nici un motiv se
rios. Intre timp subsolul Ca
sei pionierilor a fost umplut 
complet de apa murdară care 
provine de la blocurile și lo-

de a reme- 
depistată

un excava-

cuințele din apropiere.
Groapa săpată în fața clă

dirii, plină și ea cu apă, a 
rămas drept mărturie a mo
dului cum înțelege sectorul 
de salubritate să rezolve pro
blemele acute, care nu su
portă nici un fel de amîna- 
re.

După o săptămînă de in
tense sesizări 
la farurile 
nu s-au 
trivă. In 
conducerea
lor ne roagă să-i dăm o mî- 
nă de ajutor.

întrebam, așadar, pe cei vi
zați pînă cînd au de gind 
să țină în starea amintită 
această instituție unde 
nierii din municipiu își 
fășoară activitatea ?

și intervenții 
amintite lucrurile 
schimbat. Dimpo- 
această situație. 
Casei pionieri-

canismul extrem de complex 
care a funcționat întotdeauna 
fără dificultăți este astăzi stîn- 
jenit nu numai de botulism. 
La Donana se remarcă că a- 
cest virus nu trebuie să facă 
uitat celălalt pericol la fel de 
temut : poluarea apelor Gua- 
dalquivirului.

Mii de hectare ale parcului 
situate în nord au fost trans
formate în orezarii. In cursul 
ultimei veri, deosebit de calde, 
culturile au fost invadate de 
un număr foarte mare de pa- 
raziți. Pentru combaterea lor 
au fost folosite pesticidele în 
cantități mai importante decît 
de obicei.

încă din 1968, responsabilii 
Parcului Național au denunțat 
folosirea pesticidelor. Pri
mejdia nu era mortală, dar 
exista. La sfîrșitul iernii trecu

te la păsările din mlaștini 
cantitatea de pesticide crescu
se. Ovarele femelelor conți
neau puternice concentrări de 
pesticide. In mai au fost găsi
te ouă prost calcificate și chiar 
lipsite de coajă.

Teritoriul a fost „spălat" 
pentru a împiedica impregna
rea pesticidelor și a bacteri
ilor. Au fost arse cadavrele 
pentru a elimina bacteriile și 
a împiedica păsările răpitoare 
să șe otrăvească. Au fost in
stalate tunuri cu carburi ca
re la intervale regulate produc 

• explozii pentru a îndepărta 
păsările de zona primejdioasă.
(„LE FIGARO* — FRANȚA)
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și alianței frățești cu toate ță
rile socialiste, de dezvoltare a 
cooperării multilaterale cu 
statele care au pășit pe calea 
dezvoltării independente, de 
extindere a relațiilor de cola
borare cu toate țările lumii, 
fără deosebire de orînduire 
social-politică, în spiritul co
existenței pașnice.

Prin deplina sa reușită, vi
zita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în S.U.A. se în
scrie ca una dintre cele mai 
importante și mai rodnice ac
țiuni internaționale ale Repu
blicii Socialiste România, o 
strălucită manifestare a rolu
lui constructiv al României pe 
arena mondială.

4. Rezultatele vizitei tovară
șului Nicolae Ceaușescu în 
S.U.A. demonstrează încă o 
dată importanța dialogurilor 
la nivel înalt, a convorbirilor 
desfășurate în spirit de stimă 
și respect reciproc pentru a- 
dîncirea colaborării dintre 
țări și popoare, pentru rezol
varea unor probleme interna
ționale, pentru apropierea în
tre națiuni și îmbunătățirea 
atmosferei poiitice în lume. 
România socialistă va promo
va și pe viitor, în întreaga ac
tivitate internațională, meto
da contactelor și tratativelor 
la nivel înalt, precum și la al
te nivele, pentru examinarea 
și soluționarea problemelor de 
interes comun — calea negoci
erilor politice fiind, indiferent 
de deosebirile de vederi sau 
de interpretare a fenomenelor 
vieții internaționale, singura 
rațională și compatibilă cu ce
rințele consolidării păcii și co
laborării în lume.

5. Comitetul Executiv și 
Consiliul de Miniștri aprecia
ză că Declarația comună sem
nată cu prilejul vizitei are 
o importanță 
pentru 
ze 
tre 
tru 
ale 
pentru procesul de democra
tizare a raporturilor dintre 
state, pentru evidențierea căi
lor de edificare a unei lumi 
mai bune și mai drepte.

De o mare importanță poli
tică este consemnarea în Der 
clarația comună a principiilor 
noi, de justiție și legalitate ca
re trebuie să călăuzească ra
porturile dintre toate statele — 
principiile suveranității și in
dependenței naționale, egali
tății depline în drepturi, nea
mestecului în treburile inter
ne, nerecurgerii la forță sau 
la amenințarea cu forța, avan
tajului reciproc și respectului 
mutual — principii care con
stituie garanția dezvoltării li
bere, înfloritoare a fiecărei na
țiuni, cadrul optim al conlu
crării internaționale în confor
mitate cu năzuințele de pace 
și bunăstare ale întregii uma
nități.

vizitei 
istorică atît 

așezarea pe ba- 
noi a raporturilor din- 

cele două state, cit și pen- 
afirmarea noilor principii 
relațiilor internaționale,

6. Materializarea acestor 
principii în Declarația comu
nă și în celelalte documente 
încheiate cu prilejul vizitei 
este o dovadă vie a posibilită
ții de a se asigura statornici
rea unor raporturi de colabo
rare rodnică, între state cu o- 
rînduiri sociale diferite, în 
spiritul egalității și respectu
lui reciproc.

Desfășurarea dialogului con
structiv între România și 
S.U.A. reprezintă o expresie 
a schimbărilor profunde inter
venite -pe arena mondială, i- 
lustrează faptul că problemele 
contemporaneității își pot gă- 
și soluționarea prin 
crarea întregii 
mondiale prin 
egală în drepturi și acțiu
nea unită a tuturor statelor, 
indiferent de mărimea lor.

7. Comitetul Executiv și 
Consiliul de Miniștri relevă că 
vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a pus baze trainice 
dezvoltării relațiilor econo
mice, a deschis perspective 
ample diversificării acestora, 
a dat un puternic impuls co
operării pe pian industrial și 
tehnico-științific între Repu
blica Socialistă România și 
Statele Unite ale Americii. A- 
doptarea Declarației comune 
cu privire la cooperarea eco
nomică, industrială și tehnică 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Statele Unite ale A- 
mericii, constituirea Consiliu
lui economic mixt româno-a- 
merjean pentru promovarea 
cooperării între cele două țări, 
semnarea unor importante a- 
corduri bilaterale creează te
melii puternice -pentru dez
voltarea viitoare a colaborării 
reciproce, asigură cadrul juri
dic adecvat pentru promova
rea cooperării în toate domeni
ile de interes mutual, în inte
resul celor două țări și în con
sens cu necesitățile intensifi
cării colaborării internaționa
le.

8. Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. și Consiliul de Mi
niștri iau notă cu satisfacție 
de făptui că președintele 
chard Nixon a reafirmat 
gajamentul său de a cere 
torizarea să i se acorde 
mâniei clauza națiunii < 
mai favorizate.
relațiilor economice normale, 
eliminarea oricăror discrimi
nări și piedici artificiale din 
calea acestor relații reprezin
tă în zilele noastre o cerință 
esențială a dezvoltării rapor
turilor prietenești și creșterii 
încrederii între state, un fac
tor de însemnătate majoră 
pentru asigurarea independen
ței popoarelor, pentru adînci- 
rea cursului spre destindere 
și pace în lume.

9. Comitetul Executiv și 
Consiliul de Miniștri trasează 
ministerelor și organizațiilor 
economice sarcina de a între
prinde măsurile corespunză
toare pentru transpunerea in
tegrală în viață a prevederilor 
acordurilor și înțelegerilor

conlu- 
comunități 

participarea

> Ri- 
an-

> au- 
Ro-

celei 
Desfășurarea

Americii
convenite, în scopul dezvoltă
rii în continuare a relațiilor e- 
conomice dintre România și 
Statele Unite, a adîncirii cola
borării și cooperării economi
ce și tehnice.

Este necesar ca, în spiritul 
documentelor și acordurilor 
încheiate, organizațiile econo
mice de resort să între
prindă măsuri pentru 
concretizarea acordurilor
și înțelegerilor, prin acți
uni de cooperare, inclusiv sub 
forma unor societăți mixte de 
producție și desfacere, în toa
te domeniile de interes reci
proc.

In scopul intensificării 
schimbului de experiență, al 
mai bunei cunoașteri recipro
ce, al întăririi prieteniei și res
pectului între popoarele ro
mân și american, tuturor mi
nisterelor și instituțiilor inte
resate le revine sarcina de a 
extinde și multiplica formele 
de colaborare între cele două 
țări, inclusiv prin vizite reci
proce de specialiști, ale oa
menilor de știință, de artă și 
cultură, de cadre didactice. O 
deosebită importanță au pro
movarea în continuare și in
tensificarea schimburilor pe 
linie de tineret și studeuți ; a 
înlesni tinerilor din ambele 
țări să se cunoască mai bine, 
a crește și educa tinerele ge
nerații în spiritul 
și stimei reciproce 
a asigura relațiilor 
româno-americane 
ve tot mai ample, 
trainic.

10. Comitetul Executiv și 
Consiliul de Miniștri relevă 
că întregul nostru partid, în
tregul popor român salută cu 
vie satisfacție, și aprobă prin 
telegrame și multiple alte for
me de manifestare, rezultatele 
pozitive, bogate, ale vizitei în
treprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Statele Unite a- 
le Americii. Adeziunea unani
mă a poporului la politica ex
ternă a partidului și statului 
constituie un puternic izvor 
de forță al acestei politici, o 
expresie a legăturii și unității 
indestructibile dintre partid și 
popor.

Pornind de la realitatea fap
tului că rolul României 
viața internațională este 
terminat în mod hotărîtor 
tît de justețea politicii exter
ne promovate, cît și de succe
sele obținute pe plan intern, 
Comitetul Executiv și Consili
ul de Miniștri cheamă clasa 
muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea, întregul nostru 
popor Să depttnă toate efortu
rile pentru a asigura înflori
rea continuă economico-soci- 
ală a țării, pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan 
pe 1974 astfel îneît, în anul ca
re vine, patria noastră să în
registreze noi și cît mai mari 
progrese pe calea edificării 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate, pe calea creș
terii fericirii și bunăstării în
tregului popor.

rii producției animaliere, 
pus totodată accentul pe 
cesitatea organizării de acți
uni comune ale tuturor orga
nizațiilor componente în scopul 
bunei desfășurări a lucră
rilor agricole, de îmbunătățiri 
funciare și altele, pe necesita
tea de a fi ajutați țăranii în 
aprovizionarea cu îngrășămin
te chimice, construirea unui 
magazin mixt sătesc, întreține
rea drumurilor comunale, cu
rățirea pășunilor șl alte pro
bleme de interes local.

In satul Merișor și comuna
I

Metodă
si F 

eficientă

S-a 
ne-

• Banița, la adunările de consti
tuire a organizațiilor sătești 
ale F.U.S. au participat 727 lo
cuitori.

velonescu. Gheorghe Scorpie, 
Anton Pascu, Constantin Ră- 
gan și alții.

prieteniei 
înseamnă 

prietenești 
perspecti- 

un viitor

în 
de-

a-

Activitate susținută 
pentru realizări 
cit mai bune

(Urmare din pag. 1)

prevederilor de plan. Pre
ocupările susținute în vede
rea pregătirii producției a- 
nului viitor, sînt reflectate 
de ritmul intens în care se 
desfășoară lucrările de pre
gătiri. Se lucrează la pregă
tirea viitoarelor abataje 
frontale din stratul 17, blo
cul IV, abataje care vor 
constitui o noutate tehnolo
gică (pentru prima dată 
stratul 17 se va exploata in
dependent) care va crea po
sibilitatea mai bunei valo
rificări a rezervelor.

O viteză bună de avansa-

re și o calitate remarcabilă 
realizează brigada condusă 
de Crăciun Moldovan la 
executarea lucrărilor de 
pregătiri a viitoarelor aba
taje frontale din blocul II 
nord.

Rezultatele bune pe care 
le înregistrează în aceste zi
le abatajele și lucrările de 
pregătire din cadrul secto
rului I al minei 
constituie o 
acest 
muncă 
noreze 
locul
pe care l-a deținut în ulti
mul timp.

Uricani 
certitudine că 

harnic colectiv de 
este hotărît să-și o- 
și în această lună 
fruntaș în întrecere

Răsiumlen câtor ce ne scriu 1 >
0 CONSTANTIN CAPLO- 

IU, Petroșani. Adresați-vă 
Consiliului popular al munici
piului Petroșani solicitînd a- 
cordarea ajutorului bănesc la 
care sînt îndreptățite mamele 
cu 8 sau mai mulți copii, dacă 
întrunesc condițiile stabilite 
prin Decretul nr. 411/1972 al 
Consiliului de Stat.

ua electrică la a cărei con
strucție nu au consimțit să 
contribuie.

• LOCATARII BLOCULUI 
NR. 30, SCARA II AERO
PORT, Petroșani. Fapta cetă
țeanului Constantin Ursache 
se sancționează corespunzător 
cu prevederile Decretului nr. 
153/1970, în care scop interve- 
niți la organul de ordine din 
sectorul dumneavoastră.

0 MIHAI OPINCARU, Lu- 
Peni. Pentru a putea cumpăra 
un apartament proprietate 
personală în orașul Cluj este 
necesar să aveți domiciliul 
stabil în acest oraș. Trebuie 
însă să țineți seama că stabili
rea domiciliului 
mari, cum 
poate face 
prevăzute 
307/1971 și

în orașele 
este și Clujul, se 
numai în condițiile 
de Decretul nr. 
Legea nr. 5/1971.

0 ANONIM, Petroșani, Răs
punsul dat de redacție în zia
rul nr. 7 492 din 5 noiembrie 
a.c. la rubrica „Poșta paginii", 
din „Individ-colectivitate", vă 
privește și pe dumneavoastră. 
Dacă cele semnalate ziarului 
sînt reale, de ce preferați a- 
nonimatul ?

0 UN GRUP DE CETĂ
ȚENI, Cîmpu lui Neag. Comi
tetul executiv al consiliului 
popular al orașului Uricani ne 
informează că întrucît comu
na dumneavoastră este electri
ficată în întregime nu este ne
cesară înființarea unui centru 
de distribuire a petrolului 
lampant. pentru cele 5-6 gos
podării situate la distanțe de 
aproximativ 5-10 km de rețea-

0 MARIA SCHIOPU, Lu
peni. Reducerea cu 30 la sută 
a impozitului pe venitul reali
zat la locul principal de mun
că se aplică salariaților care 
întrețin mai 
ne — adică 
persoane — 
tarifar brut 
lei lunar, dacă sînt îndeplini
te și celelalte condiții prevă
zute în actele normative.

Persoanele în întreținere, 
pentru care se acordă reduce
rea impozitului pe salariu de 
30 la sută, sînt acelea care tră
iesc exclusiv din mijloacele 
salariatului și care, indiferent 
că sînt sau nu rude cu acesta, 
nu au nici un fel de venit pro
priu.

Față de aceste prevederi, în 
situația dumneavoastră, soț, 
soție casnică și doi copii nu 
puteți beneficia de reducerea 
impozitului.

mult de 3 persoa- 
începînd cu patru 
și au un salariu 
de pînă la 2 500

înainte de a intra în flu
xul de spălarb, cărbunele a- 
bia ieșit la ziuă din adîn- 
curile minelor este dus în 
silozurile preparației. De
seori însă 
de pereții silozurilor, 
pericolul autoaprinderii. 
aceste cazuri, 
pentru curățirea 
se impunea cu
Nu era ușor. O
oameni curajoși 
funii și centuri de siguran
ță, cu mască de gaze pe fa
ță, pătrundea în interiorul 
silozurilor pentru a rupe cu 
răngi și târnăcoape
de cărbune.

...Pe maistrul Viorel
deanu l-a preocupat
tă 
tode

minelor 
preparației. 

aici el se lipea 
creînd

Iii 
intervenția 

silozurilor 
acuitate, 

echipă de 
legați în

0 Desfășurîndu-se în ziua 
de 8 decembrie a.c.. conferința 
organizației F.U.S. din Uri
cani a analizat raportul asupra 
activității Consiliului Frontu
lui Unității Socialiste și a or
ganizațiilor componente de 
pe raza orașului pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce le revin 
din programul de dezvoltare 
economică, socială și cultura
lă a localitățiii, prezentat de 
tovarășul Vaier Dan, președin
tele consiliului orășenesc al 
F.U.S.

In cadrul conferinței a luat 
cuvîntul Ion Mogoș, Ion Ale- 
cu, Pompiliu Caragea. Dumi
tru Gheorghiu, Filaret Ungu- 
reanu care au arătat preocupă
rile organelor locale pentru 
îmbunătățirea aprovizionării 
populației, gospodărirea 
înfrumusețarea 
rezolvarea unor 
ale culturii de 
vind atragerea 
lor în munca cultural-artistică, 
ca și pentru îmbunătățirea ac
tivității comisiilor de control 
obștesc, sprijinirea' și mobili
zarea cetățenilor care nu au 
studiile complete pentru a se 
prezenta la cursurile de pregă
tire în vederea școlarizării.

După reliefarea unui șir de 
probleme s-a trecut la alege
rea celor 15 delegați care vor 
participa la conferința muni
cipală a F.U.S. printre care 
menționăm pe Gheorghe Pa

0 In cadrul exploatării mi
niere Aninoasa, cei 285 de par- 
ticipanți la adunarea Frontului 
Unității Socialiste au reliefat 
preocupările colectivului de 
mineri pentru îndeplinirea sar
cinilor economice, folosirea cu 
eficiență a timpului de lucru, 
pentru creșterea continuă a 
productivității muncii. Parti- 
cipanții au ales 56 de delegați 
pentru conferința comunală a 
F.U.S. printre care șefii de 
brigăzi Aurel Cristea, Nicolae 
Ilie, Vasile Mereuță, Nicolae 
Bocor și alții.

Uzarea întregului volum de 
lucrări programate pentru a- 
nul în curs. Pentru devansa
rea lucrărilor, am solicitat 
sprijinul unităților economice, 
instituțiilor, organizațiilor de 
masă și obștești, tuturor cetă
țenilor orașului, avînd în ve
dere importanța realizării in
tegrale a lucrărilor.

In acest an a crescut simți
tor și volumul prestărilor de 
servicii vizînd salubrizarea o- 
rașului, întreținerea spațiilor 
verzi și a parcurilor, valoarea 
lor ajungînd la suma de 1 mi
lion de lei. S-a realizat o îm
bunătățire substanțială a ca
lității lucrărilor și prestărilor 
de servicii, ca urmare a exi
genței sporite din partea apa
ratului comitetului executiv, a 
cpnducerilor unităților presta
toare.

Rezultatele bune obținute se 
datoresc și faptului că în tot 
timpul anului acțiunile orga
nizate de consiliul popular au

blocurilor. In cursul acestui 
an au fost zugrăvite 60 de ca
se de scări, 30 de uscătorii-spă- 
lătorii, s-au montat peste 2 000 
bucăți cutii poștale la blocuri. 
Au fost numerotate uniform 
și estetic toate apartamentele 
din blocurile cu încălzire cen
trală, s-au confecționat vase 
ornamentale din ceramică și 
mozaic, s-au inițiat o serie de 
măsuri pentru dotarea tutu
ror balcoanelor cu vase și cu
tii pentru flori, acțiune ce se 
va încheia, pe arterele princi
pale, în primăvara anului 1974.

Pe drept cuvînt se poate a- 
firma că blocurile A3,. Dl, D3, 
D4 din str. Tudor Vladimires
cu, B 200 și Al din strada Gh. 
Șincai, nr. 10, 18 din Aleea
Narciselor, nr. 4, 6 și 7 din str. 
Calea Brăii, precum și altele 
pot concura oricînd din punct 
de vedere estetic și gospodă
resc cu multe blocuri din ju
deț.

Cu toate acestea, consider 
că aportul unităților din ora
șul nostru nu s-a ridicat la ni-

fîșia

Ro- 
mul- 

vreme găsirea unei me- 
care să elimine munca 

grea și periculoasă a munci
torilor 
aceste 
lași timp 
consum 
muncă, i 
plă și 
născut 
lozurilor 
turilor 
cu o mare presiune, 
de aplicarea noii i 
maistrul s-a consultat 
nunțit cu șefii de 
de aici — Ladislau 
Petru Matei și Iacob 
— și împreună cu ei 
nit la traspunerea în viață 
a inițiativei. Experimentările 
au durat mai multe luni de 
zile. Acum, prin aplicarea 
metodei respective, curățirea 
silozurilor o . poate efectua 
un singur muncitor, meca
nicul care supraveghează în- 
silozarea ' cărbunelui. Echipa 

întreținere condusă de 
la mon- 
apă in- 

este fo- 
operația 

de curățire a silozurilor de 
către un singur om în condi
ții optime, din exterior, ne- 
maifiind necesară interven
ția în interiorul silozurilor.

care luau parte la 
intervenții și în ace- 
i să nu necesite un 

mare de forță de 
Deci, o metodă sim- 
eficientă.
ideea 
prin 

de apă

Astfel s-a 
curățirii si- 
metoda je- 

proiectate 
înainte 

metode, 
amă- 

schimb 
i Lupa, 
' Rusan 
a por-

--de
Vaier Toma a ajutat 
tarea conductelor de 
dustrială care acum 
losită cu succes Ia

Emilian DOBOȘ,
Petrila

Mica publicitate
PIERDUT legitimație și carnet de student pe numele 

Toma Vladimir. Le declar nule.

PIERDUT carnet de student pe numele Ion Gîf Deac. U 
declar nul.

De vînzare casă întreagă sau pe apartamente Lupeni Tu
dor Vladimirescu 16 — ocupabilă imediat: curte, grădină, 
dependințe, loc garaj. Nu este în plan.Informații, Lupeni 6 
Martie nr. 1, telefon 139.

(Urmare din pag. 1)

luni încheiate, din acest an, 
exploatarea minieră Petri- 
planul lucrărilor de investi

ții a fost realizat în proporție 
de 93,6 la sută, iar al lucrări
lor de pregătire de numai 67 
la sută ; la Lonea. investițiile 
au fost realizate în proporție 
de numai 76,3 la sută, iar pre
gătirile în proporție de 99,2 la 
sută ; la Lupeni, planul de 
vestiții este rămas în urmă 
136 ml, iar al lucrărilor 
pregătire cu peste 3 km 1 
această exploatare sînt îngri
jorătoare restanțe mai ales la 
lucrările de deschidere și pre
gătire a unor fronturi de lucru 
din stratele 13 și 15, sectorul 
II, stratul 5, din sectorul III 
și o seamă de lucrări în cîm- 
pul minier Bărbăteni. Experi
ența ne-a demonstrat că nelu- 
area în seamă cu toată res
ponsabilitatea a lucrărilor de 
deschidere și pregătire a fost 
întotdeauna 
prin serioase rămîneri în ur
mă la extracția de cărbune. 
Nu poți să dai cărbune dacă 
nu ai locuri pregătite pentru 
extragerea lui ! Conducerea fi
ecărei exploatări este datoare 
să chibzuiască din timp asupra 
capacităților de producție, să 
asigure o corelare perfectă a 
producției cu lucrările de des
chidere și pregătire în așa fel 
îneît să aibă în permanentă a- 
sigurată linia de front activă 
la nivelul planului.

Din propunerile mineri
lor pentru realizarea a- 
cestui imperios dezide
rat s-a născut inițiativa de 
a se realiza la fiecare lucrare 
de înaintări, o viteză lunară 
de cel puțin 100 ml. Există po
sibilități pentru a da viață a- 
cestui obiectiv dar. din păca
te, brigăzile de la înaintare 
nu se bucură de toată atenția 
cuvenită, nu asigură folosirea 
corespunzătoare a combinelor 
și mașinilor de încărcat exis-

11 
la 
la

in-
cu 
de 
La

tente. Brigăzile sînt adesea 
descompletate, sau trecute 
temporar la producție, aprovi
zionarea este lăsată pe planul 
doi...ș.a.m.d. Lichidarea aces
tor neajunsuri, organizarea 
corespunzătoare a activității 
formațiilor de lucru de la lu
crările de deschidere și pregă
tire pentru recuperarea urgen
tă a tuturor restanțelor este o 
sarcină prioritară care stă în 
fața tuturor unităților minie
re.

O importantă maximă tre
buie să acorde organele și or
ganizațiile de partid, comitete
le oamenilor muncii organiza-

plătită scump

țiile de sindicat și U.T.C. din 
exploatările miniere asigurării 
tuturor condițiilor pentru spo
rirea în continuare a producti
vității muncii. S-a făcut un 
pas important în această di
recție. Rezultatele obținute, 
după trecerea la noul program 
cu săptămîna de lucru redusă, 
sînt superioare celor obținute 
în lunile anterioare. Aceste re
zultate se cer consolidate, și 
dezvoltate. Exploatările minie
re dispun de mari posibilități 
în această privință, de rezer
ve interne care nu sînt încă 
valorificate corespunzător. Or
ganizarea științifică a produc
ției și a muncii încă nu și-a 
spus cuvîntul hotărîtor în a- 
ceastă privință. Este necesară 
mai multă preocupare pentru 
îmbunătățirea conducerii și 
organizării producției, pentru 
asigurarea condițiilor optime 
la fronturile de lucru, îndeo
sebi printr-o bună aprovizio
nare și asistență tehnică, pen
tru folosirea în procesul de 
producție a întregului poten
țial tehnic din dotare, și func
tionarea normală a instalați

organizației 
autobazei 

fost deschi-

Și 
localității, 
probleme 

masă pri- 
intelectuali-

® Adunarea 
F.U.S. din cadrul 
I.T.A. Petroșani a 
să de tovarășul Ion Cosmules- 
cu, secretarul comitetului de 
partid, care a prezentat succe
sele obținute de salariați pe 
cele 11 luni ale anului, între 
care amintim realizarea planu
lui la transport în proporție 
de 102,8 la sută.

In cuvîntul său tovarășul I.- 
Kerestely a insistat asupra 
importanței realizării și în 
continuare a sarcinilor de ser
viciu, întăririi disciplinei în 
rîndul tuturor șoferilor, efec
tuării la timp a reparațiilor 
ca și asupra altor probleme ce 
stau în atenția colectivului.

Au fost aleși delegați pen
tru conferința municipală a 
F.U.S. tovarășii Nicolae Crai- 
ca, Vasile Pasăre, Aron Gră
dinar, Aurel Pălimaru, Ilir.a 
Meșec.

Bilanț edilitar-gospodăresc 
bogat in realizări, 

mobilizator

0 ilustrată pe adresa...
...trecătorilor care-și au 

drumul peste pasarela ce 
traversează liniile ferate, 
centru-gară. De ce pe adre
sa lor ? Pentru că vrem să 
le facem recomandarea de a 
nu mai circula în jurul orei 
13 peste pasarelă, atunci a- 
flîndu-se gata de plecare un 
personal a cărui locomotivă 
cu aburi este plasată „la mi
limetru" sub pasarelă. Și, 
incontestabil, locomotiva pu
făie atît aburi cît și fum, 
concomitent, „trasînd" pe pa
sarelă o „perdea" groasă de 
aproximativ 5-6 metri prin

trebuie să treci cu o- 
inchiși, după care ieșit 

Și

care 
chii 
la lumină, ud de stropi 
pigmentat cu funingine n-ai 
decît să te arunci într-o cură
țătorie chimică combinată 
cu cosmetică. Dar, cum aces
tea nu Se află în fața acestor 
„bariere" iar zîmbetul meca
nicului care urmărește proti
pendada nu vă încălzește cu 
nimic, e bine să evitați tre
cerea. Deci, pe adresa dum
neavoastră, dragi trecători, 
că C.F.R.-ul are legile lui 
stricte de care nu se poate 
lua nimeni.,.

■

■ <■

■

•• -.-A
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fost sprijinite cu mult elan 
de către cetățenii orașului, în
drumați de deputați. de corn- 
tetele asociațiilor de locatar: 
și cele de cetățeni. Valoarea 
lucrărilor realizate cu spriji
nul cetățenilor se ridică la 
peste 12,4 milioane lei însu- 
mînd un număr mare de obiec
tive și acțiuni cu caracter 
gospodăresc-edilitar.

La solicitările comitetului e- 
xecutiv au răspuns în aproa
pe toate cazurile unitățile e- 
conomice și instituțiile din o- 
raș, acordînd sprijin în mate
riale, forță de muncă și utila
je, în vederea realizării unor 
obiective de interes general. 
Astfel, s-au realizat cu spriji
nul I.F.A. „Vîscoza" două se
turi de aparate de joacă pen
tru copii, un adăpost metalic 
pentru protejarea călătorilor 
de intemperii, în stația de au
tobuz. Preparația Lupeni a 
confecționat un număr de 6 
seturi de aparate de joacă pen
tru copii, a montat un stațio
nar metalic pentru călători. 
Șantierul de construcții a rea
lizat și el montarea unui sta
ționar metalic. Exploatarea 
minieră, celelalte unități eco
nomice și instituțiile au spriji
nit lucrările de reamenajare 
a locului de agrement „5 sud“ 
și de extindere a celui de la 

..Jîrăița.
Este cazul să scot în eviden

ță a,pf?r.tul deosebit pe care 
l-au adus asociațiile de loca
tari din orașul Lupeni în vas
ta acțiune de înfrumusețare și 
bună gospodărire a orașului. 
In cartierele de -blocuri (s-au 
plantat în acest an peste 1 500 
de trandafiri, 5 200 arbori și 
arbuști, 1,2 km garduri vii, 
s-au întreținut la un nivel es
tetic corespunzător peste 20 ha 
de zone verzi și terenuri de 
joacă pentru copii. Prin grija 
asociațiilor de locatari s-au 
montat 20 de noi puncte gos
podărești, s-au confecționat 
200 de recipienți pentru colec
tarea gunoiului menajer, s-au 
montat și vopsit 10 seturi de 
aparate de joacă pentru copii.

A crescut în mod simțitor 
grija asociațiilor de locatari 
pentru gospodărirea și înfru
musețarea spațiilor de folosin
ță comună, a anexelor gospo
dărești, a spațiilor din jurul

velul posibilităților pe care le 
are fiecare și, în același timp, 
nici la nivelul obligațiilor. In 
viitor va fi necesară o mai bu
nă conlucrare cu conducerile 
acestora, dar și de o înțelegere 
mai obiectivă din partea lor, 
față de problemele dezvoltării 
orașului nostru.

Avem convingerea că în bi
lanțul edilitar-gospodăresc ce-1 
vom încheia la finele anului 
vom putea raporta realizarea 
integrală a angajamentelor a- 
sumate în domeniul economiei 
locale și implicit a celor pri
vind activitatea de gospodări
re și înfrumusețare a orașului. 
Rezultatele obținute pînă în 
prezent vin în sprijinul acestei 
afirmații.

Ceea ce s-a realizat în acest 
an în orașul nostru este rezul
tatul efortului comun al cetă
țenilor, comitetelor de blocuri, 
asociațiilor de locatari, sub 
directa coordonare a organe
lor și organizațiilor de oari-id, 
a deputaților consiliului popu
lar. Participînd activ la reali
zarea lucrărilor gospodărești, 
locuitorii orașului Lupeni s-au 
convins că asemenea obiecti
ve necesită serioase eforturi u- 
mane și materiale și că păs
trarea lor este o datorie a fie
cărui cetățean și, în final, a 
întregii colectivități. In toate 
ocaziile cînd s-au dezbătut a- 
semenea probleme, delegații 
organului nostru au subliniat 
cu deosebită tărie necesitatea 
promovării unei puternice o- 
pinii de masă împotriva ace
lora care, sfidînd normele le
gale și ale demnității cetățe
nești, manifestă rea credință 
față de bunurile obștești crea
te în scopul urbanizării conti
nue a cartierelor și străzilor.

Concluzia noastră este că pe 
zi ce trece, asociațiile de loca
tari își consolidează situația e- 
conomico-financiară, își rezol
vă cu mai multă maturitate 
sarcinile atribuite prin legis
lația locativă, devin factori 
primordiali de gospodărire și 
înfrumusețare a orașului. De 
aceea, ne-am propus să reali
zăm o mai strînsă conlucrare 
cu fiecare comitet de asociație 
în scopul acordării unui spri
jin mai substanțial acestora 
pentru rezolvarea cu succes a 
problemelor edilitar-gospodă- 
rești ale orașului nostru.
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ilor și abatajelor mecanizate, 
pentru folosirea rațională a 
efectivelor, creșterea indicelui 
de frecvență, întărirea răspun
derii și disciplinei în muncă. 
In contextul preocupărilor pe 
linia creșterii productivității 
muncii revine ca o datorie de 
mare răspundere a organizați
ilor de partid de a îndruma 
conducerile exploatărilor, or
ganizațiilor de sindicat și 
U.T.C. să se ocupe cu toată 
grija de asigurarea forței de 
muncă, de calificarea munci
torilor mineri și electromeca
nici de mină. Se cunoaște că 
un număr încă ridicat de mun-

lor muncii care sînt obligate 
prin lege să asigure realiza
rea integrală a planului de 
producție. Aceasta este însă o 
sarcină majoră care implică o 
înaltă răspundere din partea 
întregului colectiv de muncă, 
al fiecărei unități. întregul an
grenaj tehnic și uman al uni
tății trebuie să funcționeze cu 
precizia unui mecanism de 
ceasornic. Aceasta reclamă 
conducere competentă, orga
nizare superioară, utilaje și 
instalații care să funcționeze 
normal, dar și o ordine perfec
tă, răspundere și disciplină 
din partea fiecărui salariat.

citori de la exploatările minie
re au o caliîicare redusă și 
tocmai acestui fapt i se dato- 
resc o seamă de neajunsuri și 
randamente scăzute. Se impu
ne să se ia urgent toate măsu
rile necesare pentru organiza
rea mai bună a cursurilor de 
calificare, să se asigure peste 
tot condiții corespunzătoare 
de cazare și masă, să se mani
feste toată grija pentru stabi
lizarea noilor veniți în Valea 
Jiului. In același timp, este 
nevoie de mai multă preocu
pare pentru îmbogățirea cu
noștințelor de cultură genera
lă, pentru ridicarea nivelului 
conștiinței socialiste a masei 
largi de salariați.

Iată numai cîteva din pro 
blemele de primă importanță, 
a căror rezolvare condiționea
ză îndeplinirea planului pe 
1974 din prima zi a anului.

Răspunderea nemijlocită a 
îndeplinirii sarcinilor sporite 
ale planului pe noul an revine 
firește, organelor și organiza
țiilor de partid —- factori po
litici conducători în fiecare u- 
ni+ate — comitetelor oameni-

Sarcinile sporite pe anul 1974 
pot fi îndeplinite cu deplin 
succes în măsura în care fie
care salariat. începînd de la 
directorul exploatării miniere 
pînă la omul care îndeplineș
te cea mai mică funcție la mi
nă se consideră angajat ple
nar, cu toată energia și capa
citatea creatoare, la locul său 
de muncă, pentru îndeplinirea 
exemplară a îndatoririlor ce-i 
revin. Activitatea unei explo
atări miniere, a oricărei uni
tăți economice se desfășoară 
cu rezultate bune numai în 
măsura în care fiecare mem
bru al colectivului muncește 
cu eficiență, își desfășoară ac
tivitatea conștiincios, la locul 
său de muncă.

In acest sens se impune ca 
și propaganda de partid, în
treaga muncă politico-educati- 
vă să fie orientată în mai mare 
măsură spre susținerea acțiu
nilor întreprinse în scopul re
alizării sarcinilor de plan. A- 
ceastă muncă trebuie să asigu
re cunoașterea temeinică de

către fiecare colectiv a sarci
nilor ce-i revin, a importanței 
acestor sarcini, precum și a 
căilor și mijloacelor de înde
plinire a lor. Să folosim mai 
larg, cu eficiență sporită a- 
ceastă muncă, pentru a culti
va în rîndul salariaților spiri
tul muncitoresc revoluționar, 
atitudinea înaintată față de 
muncă, grija față de avutul 
obștesc, răspunderea față de 
îndatoririle profesionale, pen
tru întărirea combativității fa
tă de lipsurile și fenomenele 
negative. Să facem ca toți sa- 
lariații să acționeze cu depli
nă răspundere nu numai ca 
producători, dar și ca proprie
tari, ca stăpîni ai mijloacelor 
de producție, ca mandatari ai 
statului socialist în conducerea 
întreprinderii în care își des
fășoară activitatea !

Anul 1974 va fi anul unor 
mari evenimente în viata po
porului nostru : anul celei 
de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei, anul celui 
de-la XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, anul 
care va scurta mult termenul 
de încheiere a cincinalului.

Pentru minerii din Valea Ji
ului el va fi, fără îndoială, un 
an al îndeplinirii ritmice a 
planulu. Există posibilități re
ale pentru aceasta. Minerii au, 
acum, un program de lucru 
bun care asigură premise pen 
tru condiții mai corespunză
toare în abataje. In fiecare u- 
nitate s-au conturat progra
mele de măsuri menite să a- 
sigure îndeplinirea sarcinilor 
de plan.

Participarea unanimă a fie
cărui colectiv de mineri, a fi
ecărui salariat la aplicarea a- 
ceștor măsuri, iată care este 
acum condiția principală a 
preluării și îndeplinirii exem
plare a sarcinilor de plan pe 
noul an.

Folclorul românesc 
suscită un mare 

Interes peste hotare
Cunoscut în numeroase țări 

ale lumii, folclorul românesc 
suscită tot mai mult interesul 
specialiștilor de peste hotare. 
O mărturie în acest sens o 
constituie și faptul că Insti
tutul de etnografie și folclor 
din țara noastră întreține în 
prezent legături cu peste 400 
de institute sau colective de 
cercetare din țările unde a- 
ceste domenii ale culturii au 
devenit preocupare organiza
tă.

Printre oaspeții de peste 
hotare ai institutului, sosiți în 
acest an fie pentru a-și pre
găti lucrări de doctorat, fie 
pentru a se documenta asu
pra metodelor și tehnicilor de 
cercetare folosite în acest do
meniu, figurează specialiști 
din S.U.A., Franța. Belgia, 
Norvegia, Suedia.

O recunoaștere a bunelor 
rezultate dobîndite de specia
liștii români în activitatea de 
cercetare a culturii populare 
o constituie și faptul că, în- 
cepînd din 1971, directorul 
Institutului de etnografie și 
folclor din București, prof. dr. 
doc. Mihai Pop, este și preșe
dintele Societății internațio
nale de etnografie și folclor — 
instituție ce organizează cola
borarea internațională în do
meniul etnologiei și folcloru
lui pe continentul european. 
Recent, renumitul etnograf și 
folclorist român a fost ales și 
în biroul unei comisii inter
naționale constituită cu prile
jul Congresului Uniunii inter
naționale de antropologie și 
etnologie care a avut loc la 
Chicago, în S.U.A.

(Agerpres)
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Întâlnire consacrată 
problemelor dezvoltării 

relațiilor economice 
româno*engleze

LONDRA 13 — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae 
Plopeanu, transmite: La
Palatul Westminster — se
diul Parlamentului britanic
— a avut loc o întîlnire con
sacrată problemelor dezvol
tării și diversificării relați
ilor economice și tehnico- 
științifice româno-engleze. 
Desfășurată sub 
Comitetului 
pentru comerțul 
ale grupului 
Anglia-România, 
a reunit deputați 
rei 
Lorzilor.

In cursul întâlnirii, depu
tății britanici au manifestat 
interes față 
stabilire a 
mai , strînse 
britanice și 
românești de comerț exteri
or, precum și față de nece
sitatea înlăturării obstacole
lor care se mai mențin și 
care frînează un asemenea 

auspiciile 
parlamentar 

Est-Vest și 
parlamentar 

întîlnirea 
ai Came- 

Comunelor și Camerei

de căile noi de 
unor contacte 
între firmele 
întreprinderile

curs.
„Admirăm țara dumnea

voastră, progresul ei, poli

Declarațiile președintelui Guvernului
Revoluționar Provizoriu al Republicii 

Vietnamului de Sud
VIETNAMUL DE SUD 13 

(Agerpres). Intr-un interviu 
acordat agenției U.P.I. Huynh 
Tan Phat. președintele Gu
vernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, a declarat 
că privește cu încredere și op
timism viitorul Vietnamului de 
Sud, că aspirațiile de pace, in
dependență, democrație, de o 
viață mai bună, reconcilie
re și înțelegere națională 
ale populației sud-vietna- 
meze vor fi realizate, iar 
tentativele de a sabota A- 
cordul de la Paris sînt sor
tite eșecului.

In interviu, reluat de a- 
genția V.N.A., Huynh Tan 
Phat a arătat că, paralel cu 
efortul propriu depus în 
direcția lichidării gravelor 
consecințe ale războiului, 
populația Vietnamului de 
Sud și guvernul său revolu
ționar provizoriu sînt gata să 
primească ajutor din partea 
oricărei țări, dacă acesta 
nu este condiționat politic.

VINERI, 14 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Polițistul; Republi
ca : Perechile ; PETRILA: 
Conspirația ; LONEA — 
Minerul: Fugi ca să te prin
dă ; ANINOASA : Agentul 
nr. 1 ; VULCAN : Monte
Carlo ; LUPENI — Cultural: 
Șapte zile; Muncitoresc: 
Cu copiii la mare; URI- 
CANI: Lumea se distrea
ză.

9,00 Curs de limbă france
ză. Lecția 72 (reluare).

9,30 Curs de limbă rusă. 
Lecția 70 (reluare). 

tica sa pusă în slujba prie
teniei și colaborării cu toate 
țările" — a spus deputatul 
conservator Barnaby Dray- 
son, președintele Comitetu
lui parlamentar pentru co
merțul Est-Vest. In numele 
celor prezenți el a exprimat 
dorința continuării schim
bului de păreri consacrat 
dezvoltării pe multiple pla
nuri a relațiilor de coope
rare și colaborare româno- 
britanice. La rîndul său, de
putata laburistă Renee Short 
a pledat pentru găsirea u- 
nor forme noi de extindere 
a comerțului bilateral, sub
liniind utilitatea dezvoltă
rii și diversificării contac
telor, a colaborării fructuoa
se dintre firmele britanice 
și cele românești.

După cum s-a subliniat cu 
acest prilej, dezvoltarea re
lațiilor dintre state repre
zintă nu numai o contri
buție la apropierea și mai 
buna înțelegere între po
poare, ci și la întărirea cau
zei păcii și securității în 
lume.

In continuare, Huynh Tan 
Phat a arătat că Guvernul Re
voluționar Provizoriu a elabo
rat un plan pentru lichidarea 
consecințelor războiului, re
facerea și dezvoltarea pro
ducției, pentru dezvoltarea 
culturii, serviciilor de ocro
tire a sănătății, învățămîn- 
tului, în vederea îmbunătăți
rii treptate a condițiilor de 
viață ale populației.

După ce a menționat că lu
crările conferinței consultati
ve de la Paris a celor două 
părți sud-vietnatneze și ale 
Comisiei militare mixte bi
partite de la Saigon nu în
registrează progrese, Huynh 
Tan Phat a declarat: Situ- 
îndu-ne pe poziții juste și de- 
monstrînd o atitudine se
rioasă și bunăvoință, noi am 
perseverat întotdeauna în 
privința propunerilor noas
tre logice și raționale și nu 
am încetat să depunem e- 
forturi pentru progresul și 
succesul negocierilor".

10,00 Telex.
10,05 Album coral.
10.15 Teleobiectiv.
10.30 Mari artiști în studio

urile noastre : Giusep
pe Taddei.

10.50 Vîrstele peliculei. 
12,05 Telejurnal.
16,00 — 17,00. Teleșcoală.

Album : Muzeul Lite
raturii Române.

Pagini din istoria 
patriei. Un nume 
străbate veacurile — 
Ștefan cel Mare.

Biologie (anul III) : 
Activitatea nervoasă 
superioară.

17.30 Curs de limbă engle
ză. Lecția 70.

18,00 Telex.
18,05 Tragerea loto.
18.15 La volan.
18.30 Stadion.
18.50 Revista economică TV.
19,20 1 001 de seri. Bolek și 

Lolek.
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii i

Rezoluții adoptate de Adunarea 
Generală a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 13 
(Agerpres). — Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a adoptat, 
miercuri, cu o mare majori
tate de voturi, o rezoluție 
care denunță proiectul por
tughez de construire a lacului 
de acumulare și a barajului 
de la Cabora Bassa (Mo- 
zambic), supusă dezbaterii 
sale de Comitetul pentru 
tutelă. Documentul cheamă 

.țările membre să-i împiedi
ce pe cetățenii proprii, ca și 
societățile naționale, să par
ticipe la realizarea proiectu
lui, care este destinat să con
tribuie la întărirea poziți
ilor colonialismului pe con
tinentul african. De aseme
nea, rezoluția cere tuturor 
guvernelor să suspende orice 
raporturi economice, finan
ciare și comerciale cu Re
publica Sud-Africană, rea- 
firmînd că activitățile eco
nomice și financiare străine 
în Rhodesia, Namibia și te
ritoriile aflate sub domina
ție portugheză reprezintă 
„un obstacol major în calea 
obținerii independenței po
litice și a 'folosirii resurselor 
naturale din aceste teritorii 
de către locuitorii lor indi
geni".

Convorbirile dintre Henry Kissinger 
și Houari Boumediene

ALGER 13 (Agerpres). — 
Secretarul Departamentului 
de Stat al S.U.A. Henry 
Kissinger, care a făcut o 
scurtă escală la Alger, a ple
cat, joi, la Cairo — prima

„Braț la braț cu tine- 
rețea“.

20,05 Publicitate.
20,10 Panoramic științific.
20,35 Film artistic. Cei trei 

Calaveras. Producție a 
studiourilor cinemato
grafice mexicane.

22,15 24 de ore.

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri.

Maximele: Petroșani -P 
3 grade ; Paring + 1 grad.

Minimele : Petroșani — 
9 grade ; Paring — 7 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 48 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme in
stabilă cu cer variabil. Pe 
alocuri vor cădea precipita
ții sub formă de ninsoare. 
Vînt slab pînă la potrivit 
din sectorul sudic.

NEW YORK 13 (Agerpres).
— Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat o rezoluție
— aprobată anterior de Co
mitetul pentru probleme ju
ridice — cu privire la dreptu
rile umane în timpul con
flictelor armate, definind sta
tutul de combatanți împo
triva dominației coloniale 
sau străine și împotriva unui 
regim rasist.

Documentul stabilește că lup
ta popoarelor aflate sub do
minație colonială sau străi
nă și sub dominația unui 
regim rasist, pentru realizarea 
drepturilor lor la autodeter
minare și independență, este 
legitimă și conformă drep
tului internațional. Orice 
tentativă de a reprima o ase
menea luptă este incompati
bilă cu Carta Națiunilor 
Unite, ca și cu Declarația u- 
niversală a drepturilor omu
lui și constituie o amenin
țare pentru pacea și securi
tatea internațională. Utili
zarea mercenarilor împotri
va mișcărilor de eliberare 
națională constituie un act 
criminal, stipulează docu
mentul.

etapă a turneului pe care 
îl întreprinde în Orientul A- 
propiat. Șeful Departamen
tului de Stat a avut convor
biri cu președintele Houari 
Boumediene și cu ministrul 
afacerilor externe, Abdela
ziz Bouteflika.

La încheierea convorbiri
lor cu șeful statului alge- 
rian, Henry Kissinger a sub
liniat că întrevederea a 
fost „cordială, utilă, cons
tructivă și completă" și că 
schimbul de vederi s-a refe
rit Ia Orientul Apropiat și 
la relațiile bilaterale. „Noi 
am căzut de acord ca Statele 
Unite și Algeria să menți
nă un contact strîns", a 
declarat șeful diplomației 
americane.

Sesiunea reprezentanților 
agențiilor de turism 
din țările balcanice

SOFIA 13 — Coresponden
tul Agerpres, C.Amariței, 
transmite : Intre 10 și 13 de
cembrie, la Sofia a avut loc 
sesiunea de lucru a reprezen
tanților agențiilor de turism 
din țările balcanice, la care 
au luat parte delegații din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia și România. Din par
tea organizațiilor de turism 
din România au participat 
reprezentanți ai O.N.T. „Ca'r- 
pați" și O.N.T. „Litoral".

NEW YORK 13 (Agerpres). 
— Cu 107 voturi favorabi
le, două împotrivă (Africa de 
Sud și Portugalia) și 17 ab
țineri, Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat, miercuri 
seara, rezoluția recomandată 
de Comitetul pentru proble
me coloniale1 al Adunării, 
prin care Organizația Po
porului Africii de Sud-Vest 
(Swapo) este recunoscută ca 
reprezentat autentic al po
porului namibian. Documen
tul cere cu fermitate retra
gerea imediată a adminis
trației sud-africane din teri
toriul namibian.

Pe de altă parte, Adunarea 
Generală a aprobat — cu 109 
voturi favorabile, contra 4 
(Portugalia, Spania, Africa 
de Sud și S.U.A.) — o altă 
rezoluție recomandată de 
Comitetul de tutelă, prin 
care se cere instituirea unei 
comisii pentru investigarea 
atrocităților comise de tru
pele portugheze în Mozambic. 
Reamintim că potrivit relată
rilor reverendului englez A- 
drian Hastings din Birming
ham, trupele portugheze au 
ucis, la 16 decembrie 1972, 
peste 400 de persoane — fe
mei și copii — din satul mo- 
zambican Wiriyamu.

REUNIUNEA
PARLAMENTULUI

EUROPEAN
STRASBOURG 13 (Ager

pres). — Parlamentul euro
pean, organism consulta
tiv din care fac parte mem
bri ai Adunărilor Legisla
tive din, cele nouă țări mem
bre ale Pieței comune, reu
nit la Strasbourg, a dezbă
tut, miercuri, o serie de pro
bleme ce privesc actuala 
penurie de energie. In acest 
sens, parlamentarii au adop
tat o moțiune care reco
mandă guvernelor respecti
ve luarea unor măsuri pri
vind reducerea traficului 
aerian, extinderea transpor
turilor de mărfuri pe căile 
ferate, precum și folosirea 
drept combustibil, în cen
tralele electrice și în indus
tria grea, a cărbunelui în 
locul petrolului.

In protocolul încheiat la 
sfîrșitul lucrărilor se prevăd 
o serie de măsuri pentru dez
voltarea, în continuare, a co
laborării dintre oragnizațiile 
de turism din țările balcani
ce și intensificarea „Tururi
lor balcanice" în vederea a- 
trageriî în această zonă a 
turiștilor din terțe țări. Ur
mătoarea sesiune de lucru va 
avea loc la Salonic, în luna 
mai 1974.

Dezbaterile
din Consiliul de Securitate 

asupra situației din Namibia
NEW YORK 13 — Cores

pondentul • Agerpres, C. Ale- 
xandroaie, transmite : Consi
liul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit, marți după-a- 
miază, sub președinția am
basadorului R. P. Chineze la 
O.N.U. Huang Hua, pentru a 
continua dezbaterile asupra 
situației din Namibia și a u- 
nui proiect de rezoluție Pe
ruvian, depus la raportul se
cretarului general privitor 
la contactele avute cu repre
zentanții guvernului de Ia 
Pretoria.

Consiliul a adoptat în una
nimitate proiectul de rezo
luție care prevede întrerupe

După încheierea convorbirilor 
bulgaro-vest-germane cu privire 
la stabilirea relațiilor diplomatice

SOFIA 13 (Agerpres). — 
După încheierea convorbiri
lor bulgaro-vest-germane cu 
privire la stabilirea relațiilor 
diplomatice dintre cele două 
țări. Luben Petrov, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne al R. P. Bulgaria, a de
clarat că „tratativele dintre 
Bulgaria și R.F.G. reprezin
tă un eveniment istoric și au 
devenit posibile datorită 
politicii pașnice, consecven
te a Bulgariei, precum și re
alismului și clarviziunii poli
ticii cancelarului Willy Brandt 
și a ministrului de externe 
Walter Scheel cu privire la 
relațiile cu țările socialis

Schimbări
în Comandamentul suprem 
al forțelor armate din Egipt

CAIRO 13 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Ara
be Egipt, Anwar Sadat, a 
emis un decret privind efec
tuarea unor importante 
schimbări în Comandamen
tul suprem al forțelor arma
te ale țării. Astfel, generalul 
Mohamed Abdel Ghany El 
Gamassy, care a condus de
legația egipteană la convor
birile pentru aplicarea a-

Creșterea costului vieții 
în Elveția

BERNA 13 (Agerpres). — 
Oficiul federal al industriei, 
artelor și meseriilor din El
veția a anunțat că, în de
curs de un an, costul vieții 
a crescut în această țară cu 
10,8 Ia sută. Indicele prețu
lui de consum arată o creș
tere cu 2,1 la sută în cursul 
ultimei luni, reprezentând 

rea dialogului și ' contac
telor secretarului general al 
O.N.U. Kurt Waldheim, cu 
reprezentanții regimului de 
apartheid din Africa de 
Sud, ca urmare a lipsei ori
căror progrese în direcția 
apropierii datei autodetermi
nării Namibiei, teritoriu a- 
flat sub ocupația ilegală a 
armatei și administrației 
Pretoriei. Rezoluția apre
ciază pozitiv eforturile se
cretarului general de a găsi 
o cale pașnică de soluționare 
a acestei probleme și cere 
să țină Consiliul de Securi
tate la curent cu evoluția si
tuației din Namibia.

te", informează agenția B.T.A. 
Exprimîndu-și satisfacția 

față de încheierea cu suc
ces a convorbirilor, Gunt
her Van Well, director al 
Direcției politice a Ministe
rului Afacerilor Externe al 
R.F.G. a relevat că ele au 
marcat o etapă importantă 
în relațiile bulgaro-vest- 
germane. Intre Bulgaria și 
R.F.G. — a declarat el — e- 
xistă de mai mulți ani re
lații bune, avem legături e- 
conomice foarte bune : sta
bilirea relațiilor diplomatice 
bilaterale reprezintă însă un 
pas important pentru ambe
le țări.

cordului de consolidare a 
încetării focului în zonă, a 
fost numit șef al Statului 
Major al armatei, înlocuin- 
du-1 pe generalul Saad Ed- 
dine Al-Shazly. Șef al opera
țiunilor în cadrul Comanda
mentului a fost numit ge
neralul Hassan El Gueredly 
Au mai fost desemnați noii 
comandanți ai armatelor a 
doua și a treia egiptene.

un spor de 10 la sută față de 
aceeași perioadă a anului tre
cut — se subliniază, de ase
menea, în document. Factorii 
care au contribuit în mare 
măsură la această situație sînt 
creșterea prețului la materi
ile prime și semifinite, pre
cum și majorarea costului 
produselor petroliere.

CU PRILEJUL ANIVER
SARII A 10 ANI DE LA OB
ȚINEREA INDEPENDENTEI 
KENYEI, miercuri, în capita
la țării — Nairobi.— au avut 
loc diferite manifestări, mar
cate de parada militară. In 
discursul rostit cu acest prilej, 
Jomo Kenyatta, președintele 
Kenyei, a trecut în revistă 
cele mai de seamă realizări 
pe plan economic, social și 
cultural dobîndite în cursul 
celor 10 ani de independență

GUVERNUL GREC a hotă- 
rît, joi, eliberarea tuturor per
soanelor arestate cu prilejul 
evenimentelor care au avut 
loc, luna trecută, la Institu
tul politehnic din Atena —

Ș informează agenția ANA, ci- 
ț tînd o declarație a ministru- 
Ș lui educației naționale, Pana- 
Ș yotis Christou. El a precizat 

că „guvernul a adoptat aceas- 
Ș tă decizie animat de un spi- 
$ rit de indulgență și acționînd 
Ș în conformitate cu declarațiile 
5 sale politice".
§ PARTIDUL REPUBLICAN 
Ș AL POPORULUI — principa- 
§ la formațiune politică din 
Ș Turcia — a anunțat că nu 
Ș acceptă să participe la un 
ț guvern de coaliție împreună 
§ cu Partidul Dreptății și nici 
ț să facă parte dintr-o coaliție 
Ș mai largă, așa cum a sugerat, 
Ș săptămîna trecută, președin- 
S tele Fahri Koruturk S
n MINISTRUL PERUAN AL 
§ ENERGIEI ȘI MINELOR, Jo- 
Ș se Fernandez Maldonado, a 
Ș declarat că Peru va prelua 
ț controlul asupra companiei 
Ș nord-americane „Cerro de 
i Pasco Mining co" înainte de 
ț sfîrșitul anului 1974 — infor- 
Ș mează agenția Prensa Latina. 
| CAMERA COMUNELOR A

MARII BRITANII a apro- 
ț bat o decizie privind înceta- 
Ș rea statutului de asociere al 
Ș insulei Grenada cu Anglia. 
Ș Hotărîrea Camerei Comune- 
Ș lor devine efectivă începînd 
Ș cu data de 7 februarie 1974, 
Ș cînd în baza unui acord con- 
$ venit anterior între guvernul 
Ș britanic și autoritățile de 
Ș autoguvernare ale insulei 
Ș Grenada va deveni un stat 
Ș independent.
$ LA APELUL MARILOR 
$ CENTRALE SINDICALE ITA- 
Ș LIENE, miercuri au fost de- 
;t clanșate, în mai multe pro- 
Ș vincii ale Țării, greve turnan- 
Ș te în sprijinul stabilității lo- 
ș curilor de muncă, pentru un 
§ control mai democratic al 
Ș prețurilor și în semn de pro- 
Ș test față de creșterea costu- 
Ș Iui vieții.
$ AGENȚIA „ELIBERAREA" 
$ anunță că aviația saigoneză 
Ș a bombardat din nou, la 12 
Ș decembrie, orașul Loc Ninh, 
5 aflat sub controlul Guvernu- 
Ș lui Revoluționar Provizoriu 
Ș al Republicii Vietnamului de 
5 Sud.

DUMINICA, 16 DECEMBRIE

8,00 Bună dimineața.
8,30 Cravatele roșii.
9,25- Film serial Daktari.
9,50

11,00

R.D.G. — România 
(repriza a II-a). 
Transmisiune de la 
Rostock.

tică
10,50 Film 

din 
re.

9,10

12,30
13,00
15,25

16,45

17,40

17,55
18,00

19,20

19,30

20,30
20,35

22,10

serial
Viața satului.
Emisiune în limba 
maghiară.
De strajă Patriei. 
Album duminical.
Magazin sportiv.
Premieră TV. — 
— rugbi în 13 jucă
tori : Anglia — Aus
tralia. înregistrare de 
la Londra.
Film serial. Schul- 
meister. Episodul IV. 
Drumuri în istorie : 
Istorie la Dunărea de 
jos. Documentar. 
Publicitate.
Omagiu. Selecțiuni 
din spectacolul mu
zical — coregrafic 
organizat la Petro
șani de Radiotelevi- 
ziunea Română. Par
ticipă artiștii amatori 
din Hunedoara, Jieț, 
Dăbîca, Almaș — Să- 
liște, Cimpa, 
lui Neag, 
ansamblului 
na" 
al 
nr.
1001 
Iul 
Telejurnal, 
politică internă și in
ternațională în ima
gini.
Reportajul săptămî
nii. O zi din viața 
Botoșanilor. 
Publicitate.
Film artistic 
mînța rară, 
ră pe țară. 
Telejurnal.
Handbal

LUNI, 17 DECEMBRIE
17,30 Curs de limbă fran-

ceză. Lecția 73.
18.00 Telex.
18,05 Avanpremiera săptă-

minii.
18,10 Muzică ușoară cu Di-

da Drăgan și Sergiu
Cioiu. 17,30

Azi18,25 La ordinea zilei.
Bacău.

Cinci copii.
— muzică 
cu Maria 

și Ion Dolă-

18,40
19,00

19,15
19,20

19,30

20,00

Cîmpul 
orchestra 
„Hațega- 
de copii

20,05

TV ' pentru 
din agri- 
Legumicul-

9,30

10,00
10,05

și corul
școlii elementare 

5 din Petrila.
de seri. Șorice- 

motorizat.
Săptămîna

— Să- 
Premie-

Sport! 
masculin i

20,40
20,55

21,40

22,15

județul 
Căminul. 
„Hăulita" 
populară 
Ciobanu 
nescu.
Publicitate.
1001 de seri. Șorice
lul motorizat (II). 
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor. 
Cîntecul săptămînii : 
„Drag mi-e jocul ro
mânesc".
Mai aveți o întreba
re ? Originea Și evo
luția omului în lumi
na noilor descoperiri. 
Scene de balet.
Revista literar-artis- 
tică TV. Plastica.
Roman foileton Go
ya. Episodul IV.
24 de ore.

MARȚI, 18 DECEMBRIE
9,00 Teleșcoală. Geografie 

(clasa a V-a): Circui
tul apei în natură. 
Chimie (anul III): O- 
țelul. 
Probleme 
VIII-a).

10,00 Telex.
10,05 Revista

TV. (reluare), 
serial. Omul 

curtea de trece- 
Episodul III.

12,00 Telejurnal.
15.30- 16,30 Lecții 

lucrătorii 
cultură.
tura.

16.30- 17.00 Lumea copiilor. 
„Crăfesa zăpezii" în 
interpretarea Teatru
lui de păpuși din A- 
rad (II).
Curs de 
mană. 
Telex.
Univers
an. 
nor. 
Ghișeul.
Timp și anotimp în 
agricultură. Anul 

gricol ‘73 (I).
Patrie. Partid. Cînte- 
ce patriotice și re
voluționare.
Publcitate.
1001 de seri. Șoricelul 
motorizat (III).
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor. 
Cîntecul săptămînii 
„Drag mi-e jocul ro
mânesc".
Reflector.
Seară de teatru. A- 
varul de Moliere. Trans
misiune directă de la 
Teatrul dramatic din 
Galați. In pauză: Ac
tualitatea 
gălățeană.
24 de ore. 
în lume.

Geografie 
Lacurile 
nia.
Fizică
Legile
Telex.
Municipalitatea 
punde 
lui.
Scene

(anul IV). 
din Româ-

(Consultații), 
gazelor.

răs-
bucureșteanu-

de balet, 
pentru tineret.

18,30
18,45

19,00

19,15
19,20

19,30

20,00

20,05
20,20

22,15

limbă ger- 
Lecția 72.

beethoveni- 
Sonata în fa mi- 

„Appasionata".
P R R

CX“

artistică

România

Matematică.
(clasa a

MIERCURI, 19 DECEMBRIE

literar-artis-

9,00 Teleșcoală
9,00 Istoria României, 

rid ava.
Bu-

Redacția și administrația ziarului: Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon; 11662.

19,15
19,20

19,30

20,00

20,05

Publicitate.
1001 de seri. Șoricelul 
motorizat (IV).
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor. 
Cîntecul săptămînii: 
„Drag mi-e jocul ro
mânesc".
Teleobiectiv.

L

10,10 Cărți și idei. Discuții 
asupra lucrării 
diția umană". d< 
Mărgineanu.

10,30 Teleciiinemateca 
luare).

12,00 Telejurnal.
16,00-17,00 Teleșcoală.
16,00 Chimie anul III : 

țelul.
16,20 Geografie (clasa 

V-a) Circuitul 
în natură.

sociale I 
Știința

(noțiuni

10,05

(re-

O-

a
apei

10,20
10,35

Cîntă corul căminului 
cultural din Dăbuleni 
— Dolj (reluare). 
Teleobiectiv.
Film artistic. Sămîn- 
ță rară.
Telejurnal.12,10

16,00-17,00 Teleșcoală.
17,30 ~

18.00
18,05
18,15
18,30

pentru
lînar 1/f saptam

f Ir viitoarviitoare

răspundereaPe
mea.

12,00 Telejurnal.
16,00-17,00 Lecții TV. pentru 

lucrătorii din agricul
tură.
telor
Curs 
să. 1
Telex.
Tragerea
preș.
Steaua polară, 
nică

Cîntă
lui cultural 
buleni —
Terra ‘73.
— o revenire specta
culoasă în actualita
tea energetică.

18,00
18,05

18,15

18,35

18,50

22,20

Cultura plan- 
de cîmp.
de limbă 

Lecția 71.
ru-

22,15

Telecinemateca. Cic
lul „Gerard Philipe". 
Jucătorul.
Publicitate.
Gala maeștrilor. Leo
nid Kogan interpre
tează piese de W. A. 
Mozart, L. V. Beetho
ven și J. Brams.
24 de ore.

pronoex-

Teh- 
și agricultură, 

corul Căminu- 
din Dă- 

Dolj.
Cărbunele

JOI, 20 DECEMBRIE

9,00 Curs 
ză. 
re).

9,30 Curs 
nă. 
re).

10,00 Telex.
10,05 Avanpremieră.

de limbă
Lecția 70

de limbă 
Lecția 72

engle-
(relua-

germa-
(relua-

populară în
de Ioana 

Viorica 
Crivac, Ște-

Stere, Maria 
Dumitru 

Stelian A-

17,30

18,30
18,35

(con- 
con- 

ge-
18,50

19,20
în limba 19,30

10,45 Muzică 
terpretată 
Crăciun, 
Ghercea 
fania 
Dascălu,
Margine, 
postol (acordeon).

11,05 Geneva — 
TV.
Pagini din 
duminical". 
Telejurnal. 
Telex.

Curs de limbă engle
ză. Lecția 71. 
Telex.
Tragerea Loto.
Cunoașteți
Atenție 
ție.
Revista
TV.
1001 de 
motorizat (VI).
Telejurnal, 
înainte 
1973 —
Cîntecul 
„Drag i 
mânesc".
Prim plan.
Cojocaru, 
Comitetului 
al întreprinderii 
confecții s' 
„București".

Publicitate.
Film
Bolivar, 
hispano-italiană. 
Maximilian 
Rosana 
Francisco 
24 de ore.

legile ?
la... neaten-

economică

seri. Șoricelul

reportaj

„Albumul

cultural-

16,25
16,30 limba

Cincinalul 
de termen, 

an hotărîtor.
săptămînii. 

jocul ro-

18,15 Repor- 
IV-a e-

documentar, 
de Sud. 

eroică, 
răspun-

20,00

16.30 Științe 
sultații). 
ducerii 
nerale).
Emisiune 
maghiară.
Telex.
Film
Vietnamul
O aniversare 
întrebări și 
suri.
Publicitate.
1001 de seri. ; 
motorizat (V).

19.30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor.
Cîntecul săptămînii : 
„Drag mi-e jocul ro
mânesc".
Seară pentru tineret. 
Floarea din grădină. 
Emisiune concurs 
pentru tineri inter - 
preți de muzică popu
lară.
24 de ore.

18,45

19,15
19,20

20,00

22,15

VINERI,

9,00

9,30

10,00

mi-e

20,05

Șoricelul

Eleonora 
secretara 

de partid 
de 

și tricotaje

artistic. Simon 
Coproducție 

Cu: 
Schell, 

Schiaffino, 
Rabal.

18,40

21 DECEMBRIE

Curs 
ză. 
re).
Curs 
Lecția
Telex.

de limbă france-
Lecția 73 (relua-

de limbă rusă.
71 (reluare).

22,15

SÎMBATA, 22 DECEMBRIE

Lumea copiilor.
De la alfa Ia omega.
Telex.
Selecțiuni din emisi
unea — concurs „Cîn- 
tare patriei".

10,30 Bucureștiul necunos
cut.

9,00
9,30

10,00
10,05

12,00 
16,00
16,05 Caleidoscop

artistic.
Avanpremieră. 
Emisiune în 
germană.
„Hercules ‘73". 
taj de la a
diție a Festivalului 
interjudețean de fol
clor.
Teleglob. Itinerar bul
gar. Reportaj filmat.

19,00 Biruit-au gîndul. „în
că un imn ție, țara 
mea mult dragă !“ —
Nicolae Bălcescu.
1001 de seri. Șoricelul 
motorizat (VII).
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen 
1973 — an hotărîtor. 
Cîntecul săptămînii i 
„Drag mi-e jocul 
mânesc".
52 de inițiative în 
de săptămîni.
Teleenciclopedia. 
Publicitate.
Film serial. Brett 
Danny.
Cîntecele mele... Spec
tacol muzical-distrac- 
tiv cu Doina Badea 
și Nicu Constantin.

22,30 Telejurnal. Sport.

19,20

19,30

20,00

20,05

20,15
20,55
21,00

21,50

ro-

52

Și
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