
PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ1 Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit

pe tovarășul Stane Dolanț

Lucrările adunării activului Comitetului municipal de partid

Jaloane primordiale m mobilizarea energiei comuniștilor,
a tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea propramn
lui ne dezvoltare social-cconomicâ

Adunarea lărgită a activului Comitetului mu
nicipal de partid, în care s-a analizat activitatea 
desfășurată de la alegeri pînă în prezent și re
sursele potențiale existente pentru îndeplinirea 
mobilizatorului plan social-economic pentru a- 
nul 1974, a reprezentat un cadru pentru o exi
gentă dezbatere a cărei substanță a constituit-o 
însăși munca politică a organizației municipale 
de partid, rolul de factor organizator și de im
pulsionare a complexei realități socipl-economi- 
ce și cultural-educative la care participă cu pil
duitoare energie și dăruire comuniștii, oamenii 
muncii din Valea Jiului. In acest an în munici
piul nostru au fost obținute succese reprezen
tative — producția globală industrială pe cele 
11 luni ale acestui an hotărîtor pentru îndepli
nirea cincinalului a fost realizată în proporție 
de 100,4 la sută, cu un spor de 6,4 milioane lei; 
au fost create produse peste plan în valoare de 
9,5 milioane Iei iar productivitatea muncii a

crescut cu 882 Iei pe salariat, ceea ce însemnea 
ză că a fost îndeplinit angajamentul anual.

Precedată de adunările de dări de seamă caro 
au avut loc la nivelul organizațiilor de partid 
orășenești, din unități economice și instituții, 
adunarea lărgită a Comitetului municipal a fost 
străbătută de atitudinea critică, dinamică și 
combativă, în spiritul vieții noastre de partid, 
prezentă cu strălucire în expunerile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu Ia consfătuirea de lucru 
din 14 noiembrie și la Plenara C.C. al P.C.R. din 
27-28 noiembrie. Dînd o înaltă apreciere rezul
tatelor activității interne și externe a partidu
lui nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, mo
del de consecvență comunistă și dinamism, 
comuniștii din Valea Jiului își valorifică cu e- 
xigență forțele necesare înfăptuirii programu
lui de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

Analizînd activitatea desfășurată pentru creș-

elaborai fle partid
terea capacităților de producție, trecerea la con
struirea pe plan local a unor mașini și utilaje 
adecvate condițiilor de zăcămînt, folosirea ra
țională a potențialului uman, a utilajelor din do
tare, a fondului de timp, îmbunătățirea perma
nentă a condițiilor de muncă și viață, realizarea 
obiectivelor de investiții, aprovizionarea popu
lației, participanții Ia adunare au exa
minat și lipsurile, neajunsurile manifestate în 
stilul și metodele de muncă. Dezbaterile, rodni
ce în idei, au reliefat resurse noi care vor trebui 
valorificate.:.pe deplin în activitatea fiecărui co
lectiv de muncă, pentru îndeplinirea integrală a 
sarcinilor de producție, pentru ca Valea Jiului 
să fie o prezență exemplară din punct de vede
re economic, social-cultural, a conștiinței revo
luționare atît de specifice tradiției minerilor, tu
turor oamenilor muncii din municipiu.

(In pagina a 2-a relatări de la dezbaterile care 
au avut loc).

Cu planul anual îndeplinit
Exploatarea de gospodărie comunală Petroșani

Sîmbătă, 15 decembrie a.c., 
un alt colectiv de muncă din 
municipiul nostru, cel al 
E.G.C. Petroșani și-a îndepli
nit sarcinile de plan pe anul 
1973. Din cifrele bilanțului 
încheiat rezultă că unitatea 
a realizat peste planul valoric

global 15 150 000 lei, iar la 
planul din efort propriu, 
constînd în prestări de diver
se servicii, cum sînt reparații 
de străzi,' amenajări de par
curi și zone verzi, transport 
în comun și altele, depășirea 
se ridică la 550 000 lei.

Printre obiectivele impor
tante ale activității colecti
vului E.G.C. în anul viitor se 
înscrie îmbunătățirea aprovi
zionării cu apă a orașului Pe
troșani și punerea în funcțiu
ne a bazei auto moderne de 
la Iseroni.

Ne aflam nu de mult la 
„Viscoza" Lupeni la o 
oră matinală, cînd 

schimbul intîi își începea lu
crul. In acea zi (8 decembrie) 
materia primă s-a transformat 
în mîinile meștere ale filato
rilor, într-o cantitate de mă
tasă pe care s-ar fi putut
scrie cu litere mari - produc
ție în contul anului viitor! Sînt

Este o realizare 
la baza căreia 
organizare, multe 
mult efort de gîndire. Această 
organizare, aceste preocu
pări și aceste eforturi se con
topesc rînd pe rînd, în puterea 
de dăruire a harnicelor fila
toare Susana Pataki, Maria 
Vlădulescu, Maria Stăiculescu, 
Irina Hribal, Maria Cornoiu,

merituoasă 
a stat buna 

preocupări,

■Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, a pri
mit, la 17 decembrie, pe to
varășul Stane Dolanț, secre
tar al Biroului Executiv al 
Prezidiului Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, care, 
la invitația C. C. al P.C.R., 
a făcut o vizită prietenească în 
țara noastră.

Da întrevedere a participat 
tovarășul Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C. C. al P.C.R.

Oaspetele a fost însoțit de 
Vlado Obradovici, șeful Sec
ției pentru relații și legături 
externe a Prezidiului U.C.I., 
precum și de Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugosla
via Ia București.

Cu acest prilej, tovarășul 
Stane Dolanț a transmis to

varășului Nicolae Ceaușescu 
salutări călduroase și priete
nești din partea tovarășului 
losip Broz Tito, președinte
le Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rîn- 
dul său, tovarășului Iosip 
Broz-Tito, un cald salut și 
cele mai bune urări.

In timpul întrevederii a 
avut / loc o informare reci
procă în legătură cu. activi
tatea desfășurată de P.C.R. 
și U.C.I., cu realizările și 
perspectivele de dezvoltare 
ale. celor două țări în opere 
de: construire a socialismu
lui. S-a subliniat cu deose
bită satisfacție că relațiile 
tradiționale de prietenie din
tre* România și Iugoslavia, 
dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniș
tilor din Iugoslavia se ampli
fică multilateral și a fost

exprimată hotărîrea de a ac
ționa în continuare pentru 
extinderea și diversificarea 
conlucrării tovărășești între 
cele două țări și partide.

A avut loc. totodată, un 
larg schimb de păreri cu pri
vire la unele probleme ac
tuale ale vieții politice in
ternaționale, îndeosebi pri
vind securitatea europeană 
și situația din Orientul Mij
lociu, precum și ale mișcării 
comuniste și muncitorești 
internaționale.

După întrevedere, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a reți
nut pe oaspeți la dejun.

Au participat tovarășii E- 
mil Bodnăraș. Paul Nicules- 
cu-Mizil, Emil Drăgănescu și 
Dumitru Popescu.

Convorbirea și dejunul s-.au 
desfășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie și cordia
litate.

Ședința Comitetului Executiv 
al Federației Mondiale 

a Tineretului Democrat (F.M.T.D.)
Luni dimineața au început 

în București lucrările Comi
tetului Executiv al F.M.T.D 
Pe ordinea de zi se află înscri
se bilanțul activității desfășu
rate de F.M.T.D. în perioada 
care a trecut de la ultima reu
niune a Comitetului Executiv 
și propunerile de activități 
pentru anul 1974. convocarea 
și pregătirea celei de-a IX-a 
Adunări a F.M.T.D.. propu
nerile de buget pentru anul vi
itor, precum și aprobarea u-

In cadrul desfășurării lu
crărilor Comitetului Executiv 
al F.M.T.D'. vor avea loc și re
uniuni consacrate solidarității 
cu lupta tineretului din dife
rite țări, ale lumii. împotriva 
imperialismului, a colonialis
mului și neocolonialismului. 
pentru pace, democrație și 
progres social.

Participanții la reuniune au 
fost, salutați de către tovarășul 
Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.

zi. președintele F.M.T.D., și 
Alain Therouse, secretar gene
ral, au prezentat rapoarte la 
punctele înscrise pe ordinea 
de zi.

In cadrul ședinței de după- 
amiază au început dezbaterile 
și au avut loc reuniunile con
sacrate exprimării solidarității 
cu tineretul și popoarele ara
be, precum și cu tineretul și 
poporul chilian.

Lucrările reuniunii conti
nuă.

nor noi afilieri. In, continuare. Roberto Viez (Agerpres)

Concursul coral

„Copiii cîntă patria 
și partidul"

Sîmbătă și duminică, la 
Uricani. Lupeni, Vulcan. 
Petroșani și Petrila s-a des
fășurat faza pe localitate a 
concursului coral „Copiii 
cîntă patria și partidul", re
marcabilă inițiativă a Con
siliului municipal al organi
zației pionierilor, aflată la 
a IV-a ediție. Pe scenele ca
selor de cultură și cluburi
lor s-au prezentat 56 de co
ruri ale claselor I—IV și V 
—VIII, care au reunit sute 
și sute de pionieri și școlari 
iubitori aj luminoasei tradi
ții corale românești. Asu
pra desfășurării concursu
lui. devenit atît de popular, 
și a clasificării vom reveni 
într-un număr viitor al zia
rului.

le-am complica) înscriem nu
mele comun al aceluia care a 
raportat succesul amintit : co
lectivul de filatori, cunoscut 
nu de ieri de azi, în întreaga 
țară, pentru realizări însemna
te obținute anual, la toți indi
catorii.

In ziua în care am vizitat 
fabrica, după prima oră se 
produseseră deja cîteva kilo-

Zilele Teatrului

„Valea Jiului"

Avansări 
suplimentare

Remarcabile sînt rezulta
tele pe care le obține în a- 
ceastă lună la Uricani briga
da de investiții condusă de 
loan Dobai — miner tînăr, 
din noua generație de mineri 
„crescută" la mină —. briga
dă înființată abia cu aproa
pe două luni în urmă. Pînă 
Ia 15 decembrie, în axul co
lector nr. 7, prin care în a- 
nul 1974 se vor pune în func
țiune noi capacități de ex
ploatare din blocul I, briga
da a realizat în plus față de 
sarcina de avansare 4 ml de 
lărgire și betonare, galeria 
avînd profilul de 18 metri 
pătrați. încă de la constitu
ire brigada s-a dovedit a fi 
un colectiv omogen în care 
strădania fiecărui miner din 
cele trei schimburi, conduse 
de Eugen Portic, Victor 
Grănceanu și Francisc 
Schmidt se concretizează în 
fapte de muncă lăudabile.

r

CINSTIND PATRIA 
ȘI PARTIDUL

Apropierea sărbăto
ririi proclamării Re
publicii constituie și 
este întâmpinată cu 
multiple acțiuni și de 
elevii Casei de copii 
din Uricani.

Sub îndrumarea ca
drelor didactice, elevii 
au pregătit un bogat 
program artistic ce se 
prezintă astăzi la ore
le 16 pe scena Casei de 
cultură din localitate. 
Programul cuprinde 
coruri, cîntece popu- 

V__________ _________ ___

între 17—23 decembrie

SÂPTĂMÎNA RECORD ÎN PRODUCȚIE 
A TINERETULUI

In cinstea zilei de 30 Decembrie, ziua Republicii, cît și în 
scopul încheierii anului 1973 'în condiții cît mai bune, s-a 
declarat perioada 17-23 decembrie a. c. în toate întreprinde
rile industriale și de construcții din județul Hunedoara 
„Săptămîna record în producție".

In acest sens și tinerii municipiului nostru, din exploa
tările miniere, din toate, celelalte unități economice vor or
ganiza în această perioadă acțiuni de realizare și depășire zil
nică a sarcinilor de producție, lichidarea absențelor nemo
tivate, reducerea consumurilor de energie electrică, a com
bustibilului, a materialelor și materiilor prime. Se vor orga
niza acțiuni patriotice în afaVa programului de lucru în ve
derea sprijinirii lucrărilor de investiții, acțiuni de muncă 
voluntar-patriotică pentru descongestionarea căilor de ac
ces și a locurilor de muncă, sortarea și depozitarea unor 
materiale, acțiuni de colectare a metalelor feroase și neferoa
se și alte activități, menite să contribuie la realizarea în 
bune condițiuni a obiectivelor propuse în această perioadă.

Vor fi luate toate măsurile ca tinerii să cunoască impor
tanța acestor lucrări, cît și obiectivele la care trebuie să ac
ționeze. Rezultatele acțiunilor vor fi popularizate zilnic 
la gazetele „Tineretul și producția" precum și la stațiile 
de radioamplificare.

Nicolae NAPRODEAN, 
secretar al Comitetului municipal al U.T.C. Petroșani

Efigiile filatorilor

cinci cuvinte simple, dar lumi
noase, cuvinte pe care am vrea 
să le îmbogățim cu metafore 
sau figuri de stil potrivite, dar 
nu găsim, așa că le lăsăm să 
exprime singure și prin simpli
tatea lor, stadiul în care se 
află fabrica, nivelul de hărni
cie și destoinicie în muncă 
de care sînt capabili muncitori^ 
și muncitoarele, inginerii 
tehnicienii, vîrstnici

întreprinderea și-a 
într-adevăr 
trei ani ai 
uă decade 
calendarul 
decembrie a 
nificație- deosebită 
prin devansarea timpului, 
ma zi de muncă a anului 1974.

Și 
și tineri. 
îndeplini1 

planul pe primii 
cincinalului, cu do 
mai devreme. In 
fabricii ziua de 8 

căpătat o sem- 
devenind 

pri-

Maria Codreanu, luliana Var
ga, Magdalena Moraru, 
depănătoarelor, răsucitoarelor 
și bobinatoarelor, neobosiților 
operatori chimiști Nicolae 
Sirbu, Nicoale Mateescu Du
mitru Roșoiu, Ion Șomănescu, 
Gheorghe llinca, echipei de 
lăcătuși de la întreținere, con
dusă de Ion Bojincă, a mai
ștrilor, printre care se bucură 
de mult prestigiu, tînărul A- 
dalbert Nagy, toți ceilalți teh 
nicieni și ingineri, în frunte cu 
directoarea fabricii Rodica 
Tatulici. A-i numi pe cei mai 
destoinici salariați ai fabricii e 
foarte dificil. Nu ne-am pro
pus redactarea unei liste de 
personal, așa că (nu pentru a 
simplifica lucrurile, mai mult

grame de mătasă în contul a- 
nului viitor iar la sfîrșitul ei, 
peste cinci tone de mătasă i- 
maculată, erau mărturii con
crete despre vrednicia colecti
vului. Acest colectiv, a făurit 
cu agerime și destoinicie o 
tradiție muncitorească ce le 
face cinste - aceea de a în
cheia fiecare an cu fapte de 
muncă meritorii, de a devansa 
timpul. Acesta este ritmul de 
muncă la „Viscoza", aceștia 
sînt filatorii lupeneni, care 
prin pasiunea și dăruirea lor, 
poartă în viitor tradiția de în. 
treprindere fruntașă, î 
du-se astfel pe scara 
neîntrerupt progres.

înscriin- 
i unui

I. FIERARU
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împlinirea unui sfert .de se
col de existență a Teatrului 
de stat „Valea Jiului" din 
Petroșani reprezintă un real 
eveniment cultural și artistic. 
In acești ani teatrul ă însem
nat pentru minerii djn aceste 
locuri nu numai sute de 
spectacole cu conținut înain 
tat de idei, dar și t> acțiune 
constantă de formare a 
gustului și discernămîntulu' 
dramatic

Astăzi se deschid „Zilele 
teatrului „Valea Jiului", ma
nifestare complexă care do 
mină, .prin implicațiile ei 
culturale și e prezentă în în
treg municipiul. Ciclul de 
manifestări este inaugurat 
de vernisajul expoziției de 
proiecte scenografice și cos
tume (semnată de pictorii — 
scenografi Aurel Florea și 
Virgil Popa) în foaierul tea 
trului. Ia ora 12. Totodată va 
fi deschisă și expoziția de 
metaloplastie a actorului Flo
rin ' Teacă — Plaur, reprezen- 
tîrtd preocupările artistice 
diverse ale actorilor.

întâlnirile colectivului de

actori cu spectatorii for
mează un alt element al 
manifestărilor. Ele au urmă
torul program : astăzi — co
media lirică „Jocul de-a va
canța" de Mihail Sebastian, 
pentru elevii Liceului in
dustrial minier din Petro
șani ; joi — întâlnirea elevi
lor Liceului de cultură ge
nerală din Petroșani cu inter
pret» piesei „Fata fără zes
tre" de N A. Ostrovski i vi
neri — întîlnirea salariați- 
lor C.C.P. cu actorii care in
terpretează piesa „Cornada" 
•le Alfonso Sastre. Vor mai 
ti prezentate spectacolele a- 
eestei stagiuni în toate lo
calitățile municipiului.

..Zilele Teatrului „Valea 
Jiului" se încheie sîmbătă cu 
o masă rotundă care .va dez
bate problemele teatrului 
contemporan, cu participarea 
colectivului redacțional de 
la revista „Teatrul". Tot sîm
bătă va avea loc adunarea 
festivă jubiliară urmată de a 
treia premieră a stagiunii — 
— piesa „Casa de mode" de 
Theodor Mănescu.

lare, recitări, dansuri 
etc. Intre cei mai buni 
interpreți se numără 
elevii Aneta Neață, 
Marinela și Maria Ște
fan, Aurora Ionașcu, 
Maria Postolache, E- 
ugenia Găvescu, Doina 
Timișan, Petru Chiți- 
mia ș.a.

CABANELE, 
GAZDELE COPIILOR

Cabanele din muni
cipiul nostru vor găz
dui în perioada vacan
ței de iarnă, tabere de 
pionieri din localități
le Craiova, Arad, Ha
țeg și din municipiu. 
In această perioadă se 
fac ultimele pregătiri 
pentru organizarea ta

berelor, astfel îneît co
piii să beneficieze de 
condiții optime de o- 
dihnă și recreere. Ta
berele vor funcționa 
în două serii din 20 — 
28 decembrie, seria în- 
tîi și 3 — 8 ianuarie 
seria a doua, la caba
nele Rusu (120 de co
pii), Voievodu, Lunca 
Florii și Cîmpu lui 
Neag, cîte 40 de copii 
într-o serie.

PESTE 80 000 DE 
CONSULTAȚII

In cursul acestui an, 
de la 1 ianuarie și pî
nă în prezent, perso
nalul medico-sanitar 
din Vulcan a efectuat 
peste 80 000 consultații

populației din locali
tate. O dovadă eloc
ventă a îmbunătățirii 
continue a asistenței 
sanitare în acest fru
mos centru minier al 
municipiului.

PENTRU 
PRACTICAREA 
SPORTURILOR 

DE IARNA

La Paring, stratul 
de zăpadă se menține 
în jur de 50 cm. Lacu
lui de agrement din 
preajma Casei pionie
rilor i se pregătește 
(cam demult) destina
ția de patinoar. Ma
gazinul de articole 
sportive oferă din a- 
bundență schiuri pen

tru copii, bocanci tip 
„Popular", legături 
pentru copii și adulți, 
patine ; se așteaptă pe 
moment sosirea unui 
transport de săniuțe 
cu spătar. Iată cadrul 
optim pentru organi
zarea de competiții 
specifice sezonului,
pentru practicarea
sporturilor de iarnă.

DIALOG PE TEME 
JURIDICE

Zilele trecute la ora 
de dirigenție a anului 
IV D electromecanică 
de la Liceul industrial 
minier Petroșani (di
riginte ing. Dinei Ma
nea) au fost invitați 
doi juriști din cadrul

Asociației juriștilor din 
Petroșani, procurorul 
Mihai Ștefănescu și a- 
vocatul Ion Manea. Ju
riștii au vorbit elevi
lor despre decretul 
privind măsurile de 
dezvoltare a bazei de 
energie electrică, de 
folosire mai judicioasă 
a combustibilului și e- 
nergiei.

AȘA SA FIE !

Cum vor fi aprovizi
onate, în această iarnă 
„Orășelele copiilor" 
din localitățile Văii Ji
ului ? Se vor ivi din 
nou „goluri" ca în a- 
nii trecuți ?

Nu ! — ne răspund 
factorii responsabili 
din serviciile comerci-

A
ale ale întreprinderi
lor locale de stat din 
municipiu. Ii asigurăm 
pe copii și pe... părinții” 
acestora că în acest an
„orășelele copiilor" vor
beneficia de o mult 
mai bună și perma
nentă aprovizionare, 
în special în ce pri
vește cantitatea de por
tocale, bomboane, pro
duse de patiserie, felu
rite sortimente de ju
cării.

Plantație de „turnuri" pe meleagurile Vulcanului. 
Foto : Ion LEONARD

În ziarul de azh
Rubrica SPORT

• Start in cupa „30 De
cembrie" ; Mesagere ale spor
tului din Valea Jiului pe alte 
meleaguri ; Victorie in depla
sare la popice.

(pagina a 3-a)

• Lucrările Adunării Ge
nerale a O.N.U.

• In legătură cu situația 

din Orientul Apropiat

• Acțiuni ofensive ale 
forțelor patriotice cambod

giene

• Declarația M.A.E. al Re
publicii Vietnamului de Sud 
în legătură cu atacurile a- 
vioanelor saigoneze

(In pag. a 4-a)
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Jaloane primordiale în mobilizarea energiei comuniștilor, 
| a tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea programului 

j de dezvoltare social-economică elaborat de partid

VASELE OGHERLACI, 
director general adjunct al 
Centralei cărbunelui Petro

șani

TRAIAN blaj, 
prim vicepreședinte al Con
siliului popular municipal 

Petroșani

CONSTANTIN CHITOIU, 
brigadier mina Lonea

GHEORGHE SACALUȘ, 
secretarul comitetului de 

partid al minei Vulcan

VASILE MEREUȚA, 
brigadier mina Aninoasa

Obiective de primă importanță:

Creșterea
■ a —capacităților de producție 

și a eficienței economice
Bilanțul activității tehnico- 

economice desfășurată în a- 
cest an de către oamenii mun
cii din municipiu, sub condu
cerea organelor și organizați
ilor de partid, relevă realizări 
remarcabile. Darea de seamă 
a relevat faptul că în cele 11 
luni planul producției globa
le industriale a fost realizat 
în proporție de 100,4 la sută, 
a fost depășită productivitatea 
planificată a muncii, la export 
au fost livrate suplimentar 
produse în valoare de peste 
580 de mii lei valută, prevede
rile planului de investiții au 
fost, de asemenea, depășite.

Au fost puse în funcțiune 
importante obiective de inves
tiții care vor permite crește
rea rapidă a capacităților de 
producție în anii viitori. Re
zultate bune în muncă au ob
ținut în această perioadă 
I.F.A. „Viscoza" Lupeni. E.M. 
Vulcan, Fabrica de industrie 
locală Petroșani, întreprinde
rea de transporturi auto, Fa
brica de morărit și panifica
ție Petroșani și altele. Dezba
terile adunării au analizat însă 
cu mult simț de răspundere și 
în spiritul unei exigente deo
sebite f ' 
îndeplinite 
importanță 
o serie de 
ciențe care 
manifeste în activitatea econo
mică.

Unitățile miniere din ca
drul Centralei cărbunelui Pe
troșani care dețin 
în producția 
a municipiului, 
reușit să-și onoreze în în
tregime sarcinile ce le revin 
în livrarea de cărbune energe
tic și cocsificabil pentru nece
sitățile economiei naționale. 
Restanțe importante s-au cre
at atît în ceea ce privește vo
lumul de producție extrasă, 
cît și îndeplinirea unor indi
catori tehnico-economici, prin
tre care prețul de cost care a 
fost depășit cu peste 23 lei/to- 
nă. Nerealizarea beneficiilor 
planificate, utilizarea mașini
lor de încărcat în galerii și a 
combinelor în abataj doar în 
proporție de 50 la sută, reali
zarea unei 
punzătoare 
cărbune și, 
de nedorit 
viitoare a 
producție a bazinului, apari
ția unor importante restanțe 
în executarea lucrărilor de 
deschideri și pregătiri — au 
fost tot atîtea aspecte negative 
analizate.

După cum au subliniat o se
rie de vorbitori printre care 
Vasile Ogheriacî, director ge
neral adjunct al C.C.P., Carol 
Schreter, directorul E.M. Uri
cani, Vasile Mereuță și Con
stantin Chițoiu, șefi de briga
dă în cadrul E.M. Aninoasa și, 
respectiv, E.M. Lonea, multe 
din cauzele acestor deficiențe 
iși au originea în lipsa unui 
stil de muncă ferm, concret. 
Rezultatele nesatisfăcătoare la 
extracția de cărbune se dato- 
resc în primul rînd mobiliză
rii insuficiente a unor salari- 
ați, perpetuării unor deficien
țe organizatorice. Rezultatele 
bune obținute în ultima lună 
ilustrează convingător realele 
posibilități de care dispun mi
nerii Văii Jiului — mai ales, 
în cadrul noului program de 
lucru — necesitatea acordării 
unei atenții deosebite proble
melor de organizare a produc
ției și a muncii.

Anul 1974 va pune în fața 
colectivelor de oameni ai mun
cii din unitățile economice a-

municipiului sarcini spori- 
sub aspect cantitativ și, în

felul cum sînt 
sarcinile de mare 
trasate de partid, 
lipsuri și de defi- 
au continuat să se

ponderea 
industrială 

nu au

calități necores- 
a producției de 
fapt cît se poate 
pentru dezvoltarea 

capacităților de

le 
te 
special, calitativ. Noul an de 
activitate va debuta sub sem
nul prețioaselor hotărîri ale 
conducerii de partid și de stat 
luate în scopul mai bunei va
lorificări a resurselor energe
tice ale țării și a îmbunătăți
rii rapide a nivelului de efi
ciență economică a activității 
productive.

Concret, pentru unitățile 
miniere din Valea Jiului a- 
ceasta înseamnă crearea tutu
ror premiselor pentru a se pu
tea asigura în anii viitori creș
terea producției de cărbune a 
bazinului la un nivel 
cu mult superior celui actual. 
Toate acestea necesită pregă
tirea riguroasă a producției a- 
nului viitor, eșalonarea aces
teia pe trimestre, crearea unui 
spirit de responsabilitate co
munistă față de preluarea și 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de mare importanță e- 
conomică și socială ce revin 
oamenilor muncii din cadrul 
minelor și a celorlalte unități 
productive din Valea Jiului. 
Hotărîtor în realizarea aces
tor obiective este întărirea în 
continuare a disciplinei mun
cii. In cursul acestui an în ca
drul U.F.E.T. Petroșani și 
C.C.P. fluctuația continuă să 
se mențină la nu nivel destul 
de ridicat. Este adevărat că la 
unitățile miniere în cursul lu
nii noiembrie numărul absen
țelor nemotivate și din motive 
(mai mult sau mai puțin înte
meiate...) de boală, s-a redus 
cu aproape 7 000, însă acest 
domeniu va necesita în conti
nuare o atenție deosebită. Es
te suficient să se arate că fie
care procent de îmbunătățire 
a coeficientului de prezență e- 
chivalează cu o producție su
plimentară de peste 300 tone 
de cărbune, pentru a ilustra 
marele potențial productiv al 
unei stări disciplinare bune.

Așa după cum s-a subliniat, 
creșterea eficienței activității 
tehnico-economice presupune 
un efort de gîndire tehnică tot 
mai mare, temeinica funda
mentare a deciziilor luate, per
manenta căutare a soluțiilor 
optime atît din punct de vede
re tehnic, cît și economic. Du
pă cum sublinia în cadrul dez
baterilor tovarășul Gheorghe 
Feier, secretar al comitetului 
municipal de partid, „activi
tatea economică din Valea Ji
ului va trebui să progreseze 
rapid prin asigurarea utilaje
lor de fabricație proprie a- 
decvate condițiilor specifice 
de zăcămînt, prin dezvoltarea 
puternică a activității de cer
cetare și proiectare aici, în 
cel mai mare bazin carbonifer 
al țării, unde avem create toa
te condițiile și, în primul rînd 
cadrele de specialiști, necesa
re desfășurării unei activități 
de concepție superioară, sub
ordonată direct nevoilor pro
ducției".

Concluzia multilateralei 
nalize, este că sarcinile 
plan ale anului viitor sînt 
deplin realizabile, atît sub

a- 
de 
pe 

. ._—------,------, __ ___ as
pect cantitativ, cît și calitativ. 
Obiectivul cel mai important 
și cel mai urgent al organelor 
și organizațiilor de partid es
te de a mobiliza toate colecti
vele de muncă la îndeplinirea 
în condiții optime a acestui o- 
biectiv; toți oamenii muncii 
din municipiul nostru în frun
te cu comuniștii vor trebui să 
desfășoare o activitate susți
nută, plină de responsabilita
te, în vederea preluării și în
deplinirii integrale a sarcini
lor ce le revin în noul an.

Anul 1974 etapă

ide 
a 

de

Activitatea de investiții ca
re se desfășoară în Valea Ji
ului este subordonată nemijlo
cit intereselor majore ale eco
nomiei municipiului, fiind 
principala cale de creștere 
continuă a capacităților 
producție, de modernizare 
proceselor productive și
sporirea a productivității 
muncii, a eficienței economi
ce.

Așa cum s-a subliniat în a- 
dunarea lărgită a activului 
Comitetului municipal de 
partid Petroșani, în anul 1973, 
în activitatea de investiții 
s-au obținut succese însemna
te. Pe primele 11 luni ale a- 
nului planul valoric este în
deplinit în proporție de 101,7 
la sută, ceea ce corespunde cu 
93,8 la sută din planul anual, 
subînțelegîndu-se de aici că 
ritmurile lunare înregistrate 
în această perioadă au fost 
înalte, îndeosebi în perioada 
lunilor august — noiembrie 
cînd, ca urmare a chemării a- 
dresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pretutindeni, în 
mine și pe șantiere, colective
le de muncă si-au sporit efor
turile pentru accelerarea rit
murilor de execuție, pentru re
cuperarea rămînerilor în ur
mă și devansarea termenelor 
de punere în funcțiune, acolo 
unde condițiile au îngăduit. 
S-au predat în acest timp o 
seamă de obiective industria
le de mare interes pentru mi
nele din bazin — puțuri de ex
tracție cu schip la Vulcan, Li- 
vezeni și Petrila, stații de ven
tilatoare și de compresoare — 
precum și obiective industria
le pentru alte unități benefici
are. De asemenea, s-a termi
nat Iacul de acumulare Valea 
de Pești ca și o parte din aduc- 
țiunile de apă de la acest ba
raj. Ca lucrări edilitar-gospo- 
dărești s-au recepționat pînă

la această dată 893 apartamen
te, iar în noile săli de învăță
tură ale școlii cu 16 clase din 
Petrila elevii au intrat la timp: 
pentru preșcolari, la Petrila și 
Vulcan, au fost date în folo
sință creșe-grădiniță. Pentru 
prima oară, garniturile cu va
goane încărcate cu cărbune au 
fost tractate de locomotive e- 
lectrice pe traseul Petroșani 
— Simeria... Și lista obiecti-

cretarul comitetului de partid 
al Grupului nr. 2 șantiere Pe
troșani al T.C.H. „Brigada pe 
care o conduc, spunea minerul 
Mihai Bocoș, care execută lu
crări miniere de deschidere și 
pregătire, și-a realizat lună 
de lună sarcinile de plan ale 
anului în curs, ceea ce sîntem 
hotărîți să facem și în conti
nuare. Nu același lucru s-a în- 
tîmplat însă la toate brigăzile,

șantierele din Valea Jiului 
dispun de efective suficiente, 
corespunzător pregătite, de 
capacitatea de organizare ca 
și de o bună parte din zestrea 
tehnică necesară. Din păcate, 
pentru prima perioadă a anu
lui frontul de lucru este neco
respunzător pregătit. Inconve
nientul provine din relația 
noastră cu beneficiarii și pro
iectant», respectiv pentru că

ACTIVITATEA DE INVESTIȚII,
în pas cu cerințele dezvoltării

economice și sociale

velor predate în acest an s-ar 
putea continua.

Dezbaterile din adunare au 
vizat, îndeosebi, sarcinile de 
perspectivă, deci pregătirile 
care se fac, măsurile care tre
buie luate pentru ca sarcinile 
pentru 1974 să poată fi înde
plinite în întregime încă din 
prima lună, din prima zi a a- 
cestui an jubiliar în istoria 
poporului nostru. In acest 
sens, demn de relevat asie an
gajamentul pe care toți cei 
care muncesc în activitatea de 
investiții, prin cuvîntul repre
zentanților lor, și l-au iuat de 
a răspunde sarcinilor majore 
care le revin în anul în care 
vom păși în curînd. Au fost 
remarcabile sub acest aspect 
intervențiile rostite de către 
minerul Mihai Bocoș, șef de 
brigadă Ia sectorul Bărbăteni 
al minei Lupeni și de către to
varășul Dumitru Stancu, se-

mă refer la cele care execută 
lucrări miniere de investiții, 
din cauza nesatisfacerii tutu
ror condițiilor de muncă ne
cesare desfășurării unei acti
vități rodnice, cu toate că mi
nerii au depus pentru aceasta 
strădanii susținute. Ca urma
re, pe sector o parte din o- 
biectivele care condiționează 
realizarea producției viitoare 
nu au fost executate. Cadrelor 
tehnice le revine în acest caz 
sarcina de a urmări cu mai 
mare interes modul în care 
sînt create — încă din perioa
da execuției lucrărilor de in
vestiții, fie a acelor de supra
față, fie subterane — condiți
ile propice realizării integra
le a sarcinilor viitoare de căr
bune cocsificabil".

„Pentru ca planul de locu
ințe al anului 1974 să se reali
zeze în întregime — spunea 
tovarășul Dumitru Stancu —

abia 22 la sută din obiective
le prevăzute a se construi în 
anul care urmează au asigura
te pînă la această dată docu
mentațiile. finanțarea și tere
nul. Așa cum sînt condițiile 
reale în acest moment, vom 
întîmpina multe greutăți pe 
parcursul trimestrului I ’74 în 
crearea de fronturi de lucru 
tuturor meseriilor, în reparti
zarea judicioasă a efectivelor, 
cerințe exprese pentru reali
zarea unor productivități înal
te și atingerea la timp a stadi
ilor fizice prevăzute în grafi
ce. Ridic această problemă 
pentru a solicita pe această 
cale un sprijin mai substanți
al din partea factorilor care 
răspund de asigurarea aces
tor condiții pentru ca 
rea colectivului nostru 
îndeplini în întregime 
nile care-i revin să se 
materializa fără piedici".

hotărî- 
de a 
sarci- 
poată

In anul 1974 în Valea Jiului 
vor fi în execuție important» 
obiective de investiții, instala
ții și lucrări miniere la explo
atările miniere, lucrări pentru 
creșterea capacităților de pro
ducție Ia I.U.M. Petroșani, la 
preparația Lupeni și la I.F.A. 
„Viscoza", 1 227 de noi aparta
mente, o școală cu 16 săli de 
clase în Petroșani și multe al
te obiective. Din concluziile 
care s-au putut desprinde cu 
prilejul adunării lărgite a ac
tivului. se poate spune cu cer
titudine că pe baza situației 
existente, continuîndu-se nea
bătut traducerea în viață a 
măsurilor stabilite în această 
direcție, obiectivele cuprinse 
în planul de investiții pe a- 
nul 1974 se vor realiza în în
tregime. In cadrul dezbateri
lor s-a subliniat că pentru a- 
tingerea acestui scop trebuie 
urmate nemijlocit căile indi
cate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară 
a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a Româ
niei : Conducerile ministnrelnr, 
centralelor și întreprinderi'or 
trebuie să manifeste mult mai 
mare răspundere pentru mo
dul în care se asigură pregăti
rea lucrărilor de investiții nre- 
cum și pentru folosirea fondu
rilor destinate acestora. Ace
lași lucru se impune pentru 
organele și organizațiile df 
partid.

îndeplinirea integrală a sar
cinilor de investiții din Valea 
Jiului trebuie să fie
Iul comun al fiecărui 
al tuturor oamenilor 
din municipiu care
în acest sector important 
activitate al economiei națio
nale.

deci le- 
colectiv, 

muncii 
lucrează 

de

Fiecare comunist, t’ccarc organizație de partid 
la înălțimea eiigențclor șl sarcinilor actuale!

a- 
de- 
de 
la 

Ion

Subliniind că în perioada a- 
nalizată organele și organiza
țiile de partid nu au reușit să 
înlăture și să pună capăt unor 
stări de lucruri negative — 
manifestate îndeosebi în acti
vitatea unităților miniere din 
cadrul C.C.P., deoarece orga
nizațiile de partid respective 
nu au acționat hotărît și ferm 
pentru a determina consiliile 
și comitetele oamenilor mun
cii să-și îmbunătățească stilul 
și metodele de muncă, să 
plice riguros hotărîriîe și 
ciziile luate — atît darea 
seamă cît și participant» 
discuții, Gheorghe Feier,
Radulescu, Iosif Cotoț, Gheor
ghe Săcăluș, Nicolae Haneș, 
au insistat asupra necesității 
de a se desprinde maximum 
de învățăminte din criticile a- 
duse de conducerea partidului 
la adresa organelor și organi
zațiilor de partid din Valea 
Jiului.

Neajunsurile și lipsurile 
manifestate în activitatea eco
nomică scot în evidență fap
tul, că, deși există o experi
ență bună în munca politico- 
organizatorică, se impune să 
reflectăm profund asupra mo
dului cum a contribuit această 
muncă la sporirea rolului con
ducător al organelor și orga
nizațiilor de partid în viața 
colectivelor. Nu toate organi
zațiile noastre de partid au a- 
cordat o atenție corespunză
toare problemelor curente ale 
îndeplinirii planului de pro
ducție, cunoașterii sarcinilor 
ce revin fiecărui loc de mun
că. Referindu-se la faptul că 
organele și organizațiile de 
partid nu au reușit să stabili
zeze efectivele necesare în u- 
nitățile din Valea Jiului, adu-

narea activului de partid a 
subliniat necesitatea asigură
rii tuturor condițiilor pentru 
ca fiecare colectiv minier să-și 
poată aduce o contribuiție spo
rită la transpunerea în viață 
a măsurilor stabilite în direc
ția dezvoltării minelor. Se im
pune ca organele și organiza
țiile de partid să vegheze cu 
mai multă răspundere Ia creș
terea și promovarea cadrelor 
în toate sectoarele de activi
tate.

Organele și organizațiile de 
partid trebuie să se preocupe 
cu întreaga competență de 
munca pentru continua întă
rire a rîndurilor comuniștilor. 
Se cunoaște și se apreciază pe 
baza studiilor efectuate de co
misiile organizatorice că 
xistă multe organizații
partid la minele Paroșeni, 
Dîlja, Vulcan, pe șantiere și 
alte sectoare de activitate, cu 
certe posibilități de a-și întări 
numeric și calitativ rîndurile, 
dar nu s-au preocupat cu simț 
de răspundere de pregătirea și 
primirea în rîndurile lor a ce
lor mai buni oameni ai mun
cii.

Pe linia întăririi organiza
țiilor de partid și a rolului lor 
conducător trebuie acționat 
cu perseverență. îndeosebi 
prin educarea continuă a noi
lor membri de partid, 
ror comuniștilor prin 
rea exigenței față de 
■cum se achită fiecare
nist de îndatoririle statutare. 
In această ordine de idei nu 
s-a făcut încă totul. Dimpotri
vă, și-a făcut loc o stare de 
automulțumire, a slăbit exi
gența, spiritul de răspundere 
și disciplina. Există îngăduin

e- 
de

a tutu- 
crește- 
modu’ 
comu-

ță față de lipsuri și abateri, 
fapt ce se reflectă în slăbirea 
spiritului critic și autocritic 
din munca și activitatea unor 
organizații de partid. Față de 
această situație, organelor și 
organizațiilor de partid le re
vine datoria de a depune efor
turi mai insistente pentru bu
na desfășurare a vieții interne 
de organizație, încredințarea 
de sarcini concrete tuturor co
muniștilor, urmărirea modului 
cum aceștia le duc la îndepli
nire, pregătirea și desfășura
rea adunărilor generale cu un 
conținut educativ tot mai ridi
cat. Este necesar să se gîn- 
dească mai mult și permanent 
pentru a crea condiții optime 
membrilor de partid ca ei să 
poată participa la dezbaterea 
și soluționarea problemelor 
supuse analizei, la adoptarea 
hotărîrilor 
lite.

Organele 
treprinderi 
ie să reflecteze mai mult și cu 
întreaga responsabilitate asu
pra unor aspecte ce privesc 
pregătirea și desfășurarea a- 
dunărilor generale, prezența 
și participarea comuniștilor la 
dezbaterea problemelor ce 
stau în fața unităților respec
tive. Sînt cazuri cînd unii co
muniști nu participă la viața 
de organizație iar controlul a- 
supra îndeplinirii sarcinilor 
nu se desfășoară în mod sis
tematic. Slab au fost controla
te și îndrumate organizațiile 
de sindicat și tineret din uni
tățile economice, care nu și-au 
adus întreaga contribuție la 
înfăptuirea sarcinilor econo
mice.

și măsurilor stabi-

de partid, din in
și instituții trebu-

Examinînd cu exigență mo
dul în care s-a desfășurat 
munca politico-ideologică, da
rea de seamă a reliefat că o 
seamă de mijloace nu sînt în
că pe deplin folosite. Secția de 
propagandă, comisiile acesteia,, 
responsabilii cu propaganda 
din comitetele de partid și bi
rourile organizațiilor de ba
ză, comitetele pentru cultură 
și educație socialistă, n-au do
vedit întotdeauna exigență în 
realizarea sarcinilor ce le-au 
revenit din programul ideolo
gic, n-au sprijinit în suficien
tă măsură organizațiile pentru 
îndeplinirea sarcinilor de e- 
ducație politico-ideologică. Din 
această cauză munca de la om 
la om nu a constituit princi
pala metodă de mobilizare a 
oamenilor la îndeplinirea sar
cinilor economice, de evitare 
a unor fenomene negative ma
nifestate- în organizațiile de 
partid de la Uricani, Dîlja, Lu- 
peni, Vulcan, F.I.L., șantiere
le de construcții.

Se impune cu necesitate sa 
eforturile tuturor factorilor e- 
ducaționali să fie conjugate 
pentru a se acționa unitar în 
vederea realizării tuturor 
cinilor trasate de partid, 
te necesar, așa cum s-a 
prins din cuvîntul multor
bitori, să se acorde mai mul
tă atenție problemelor condu
cerii, îmbunătățirii metodelor 
și stilului de muncă, cunoaș
terii temeinice a tuturor latu
rilor activității și planificării 
cît mai bune a muncii orga-

sar-
Es- 

des- 
vor-

superioară în efortul
pentru realizarea cincinalului înainte de termen

Analizînd activitatea comuniștilor din Valea Jiului, în 
spiritul sarcinilor stabilite de partid, al indicați
ilor secretarului general, Nicolae Ceaușescu, date la 
consfătuirea cu primii-secretari județeni și la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 26-27 noiembrie, tovarășul ȘTEFAN ALMA- 
ȘAN, secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., 
a apreciat eforturile complexe ale comuniștilor din Valea Jiu
lui, pentru realizarea sarcinilor economice și social-educative.

Faptul că Centrala cărbunelui Petroșani nu-și realizea
ză integral sarcinile de plan pentru acest an, că sînt rămî- 
neri în urmă în compartimentul pregătirilor și al folosirii 
capacităților de producție la indicatorii prevăzuți, repre
zintă efecte ale neconsultării sistematice cu comuniștii, care 
sînt preocupați de problemele producției și au propuneri 
ce trebuie studiate și aplicate cu mult discernămînt. In în
treaga viață a organizațiilor de partid trebuie promovată a- 
titudinea intolerantă față de justificări, combativitatea și e- 
xigența comunistă, dinamismul criticii și autocriticii. Rea
lizarea ritmică a sarcinilor de producție, a programului de 
dezvoltare social-economică este principala îndatorire a 
membrilor de partid, a oamenilor muncii din Valea Jiului, 
care, continuînd tradiția revoluționară a acestor locuri, au 
toate posibilitățile materiale și umane pentru a-și fructifica 
elanul și entuziasmul constructiv. Organizația municipală 
de partid, organizator și conducător al energiei oamenilor 
muncii, trebuie să înlăture toate neajunsurile și lipsurile 
manifestate, pentru ca planul economic al anului 1974 să fie 
îndeplinit la toți indicatorii. In vederea acestor sarcini mo-

bilizatoare trebuie asigurate toate condițiile pentru aplica
rea noului program de muncă în subteran și respectarea 
lui riguroasă. _ Consultarea cu colectivele de muncă, impul
sionarea activității desfășurată de consiliul și comitetele 
oamenilor muncii, de comisiile pentru control muncitoresc 
sînt sarcini imperative în fața organizațiilor de partid, ca și 
pregătirea cu toată responsabilitatea, încă de acum, a adu
nărilor cu salariații care vor avea loc în ianuarie 1974 și care 
trebuie să fie un for de conducere colectivă, exigente și 
dinamice. Realizarea integrală a programului de deschi
deri și pregătiri, sporirea productivității muncii în toate 
unitățile economice, folosirea cu maximă eficiență a fondu
lui de timp sînt sarcini de a 
întreținerea corespunzătoare a 
losirea judicioasă a energiei și 
intervențiilor și reparațiilor.

In Valea Jiului se află numeroase cadre tehnico-econo
mice cu pregătire temeinică, preocupate de problematica 
muncii, fapt care reprezintă substanța unui viitor centru 
de proiectare și cercetare științifică, care are menirea să 
contribuie la modernizarea tot mai accelerată a extracției 
de cărbune.

îndeplinirea prevederilor planului pe anul 1974, reali
zarea obiectivelor dezvoltării economice impun perfec
ționarea continuă a întregii activități de conducere, a stilu
lui și metodelor de muncă din partea tuturor organizațiilor 
de partid și cadrelor din economie, corelate permanent cu 
consultarea de profunzime și sistematică a oamenilor mun
cii din Valea Jiului.

acționa imediat, alături de 
mașinilor și utilajelor, fo- 
combustibilului, organizarea

nizațiilor de partid. Va trebui 
să se desfășoare în cadrul u- 
ecărei organizații o muncă vie, 
concretă în mijlocul oameni
lor, la fiecare loc de muncă 
unde se hotărăște soarta în
deplinirii planului, a hotărî- 
rilor luate, O atenție deoseb - 
tă va trebui acordată mun< i 
de îndrumare și control, folo
sirii întregului activ de parîid, 
consultării permanente a co
muniștilor, întăririi muncii co
lective. Vor trebui activizare 
mai mult diversele organe r e 
conducere colectivă a activ 
tății economice. Organele și 
organizațiile de partid au da
toria să se ocupe mai îndea
proape de organizarea activi
tății acestor organisme, de bu
na lor funcționare, pentru a-și 
îndeplini rolul ce Ie revine.

Trebuie să se acționeze e- 
ficient pentru întărirea conti
nuă a organizațiilor de partid 
cu masele de oameni ai mun
cii, pe baza consultării în toa
te problemele hotărîtoare ale 
producției.

Adunarea activului a elabo
rat un amplu program de mă
suri. Comuniștilor le revine 
sacina de a-1 transpune în 

buna 
partid 
de ba- 
politi-

viață Fără îndoială, 
desfășurare a vieții de 
din fiecare organizație 
ză, creșterea nivelului
co-ideologic al comuniștilor 
din Valea Jiului va influența 
într-o măsură covîrșitoare re
alizarea sarcinilor de plan, în
făptuirea întregului program 
economic și politic din anul 
viitor.
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I ntr-o clădire nu prea 
nouă, dar destul de 
arătoasă, din colonia 

de jos a Petroșaniului, „ac
torii" repetă cu sîrg. Pînă 
să „culeagă" aplauze... la
scenă deschisă — e muncă, 
nu șagă. „Regizoarea" și
„scenografii" nu-și mai văd 
capul de treburi. Spectacolul 
se pregătește pentru sărbă
toarea pomului de iarnă și 
trebuie să fie reușit. Se pre
zintă doar în premieră iar 
spectatorii vor fi la cota ma
ximă a exigenței, deși vor a- 
plauda cu siguranță chiar

vorba de actorii Teatrului 
de stat Valea Jiului ci de co
piii de la grădinița cu pro
gram prelungit a C.C.P., a- 
flată în apropiere de localul 
teatrului.

După masă, somn obliga
toriu. In pătucuri pe măsura 
lor, cu lenjerie strălucind de 
curățenie se odihnesc după 
atîta joacă. Fiindcă aici au 
o sumedenie de jucării. Că 
totul este ca oglinda, e meri
tul tovarășei Ana Arcz și 
Margareta Domokos. Dar, 
chiar și la grădiniță plăcu
tul cu utilul se îmbină

A

In vederea sărbătoririi
pomului de iarnă

LINIȘTE, „ACTORII"
REPETA!

dacă vreun interpret se va 
poticni puțin pe ici-colo.

„.Deci, liniște! „Actorii" 
repetă. In „scenă" își face in
trarea un „actor". Să tot ai
bă 4-5 anișori. Cu glas cris
talin se adresează iernii ce 
poartă o rochiță lungă împo
dobită cu steluțe argintii.

— Bine ai venit, dragă 
iarnă.

— Am venit în haină al
bă...

...Dar să nu fim indiscreți 
că știrbim din farmecul spec
tacolului. Să-i lăsăm pe „ac
tori" să repete sub îndruma
rea educatoarelor Viorica 
Badea, Elena Vintilescu și 
Aurelia Neuhoff și să aștep
tăm pauza de prînz. Să vezi 
și să nu crezi! „Actorii" sînt 
așteptați cu masa întinsă. 
Deși masa e mică, ea este 
plină din belșug cu tot felul 
de bunătăți. De aproviziona
re se ocupă doar cu respon
sabilitate tovarășa loan Io- 
landa. Obosiți de repetiții, 
după ce s-au spălat bineîn
țeles, „actorii" au început os
pățul din bucatele gustoase 
gătite special pentru ei de 
bucătăreasa Elena Parizek.

Desigur ați ghicit că nu e

mai mare dragul 
la grădiniță chiar 
are un pronunțat 
instructiv-educativ.

mod armonios. Copiii din 
grupa mare învață limba 
franceză, și după cum ne in
forma tovarășa Viorica Ba
dea, directoarea grădiniței, 
începînd din trimestrul II, 
vor lua noțiuni de franceză 
și cei din grupa mijlocie.

Dar, să-i vezi cum mode
lează plastelina ori desenea
ză 1 Ți-e 
De fapt, 
și joaca 
caracter
Intr-o pauză. în curtea gră
diniței și-a făcut apariția un 
cățeluș. Tovarășa Badea nu 
a scăpat prilejul și a trans
format pauza într-o lecție de 
zoologie cu copiii aflați în 
hol. Astfel am aflat și eu, ca 
spectator, de la copiii ce răs
pundeau în cor cum că cli
nele are patru picioare, do
uă urechi, doi ochi, o codiță 
încîrligată și că... mușcă. 
Dar acum, din nou, liniște 1 
„Actorii" repetă. De vreți 
să-i vedeți și să-i aplaudați, 
poftiți Ia sărbătoarea pomu
lui de iarnă. Vă asigur că 
va fi tare frumos iar „acto
rii", deși pitici, vor fi la înăl
țime.

D. CRIȘAN
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administra- 
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Gheorghe
Petrila),

se duce 
natori. 
trotuai 
acestea
Dumitru

I:
es-

Un grup de locatari din blo
cul 20, cartierul 8 Martie Pe

trila

sportivă din Petroșani 
reprezentată de Vic- 

Chinceșan și Silvia Sa-

PE TEME CETĂȚENEȘTI

Dacă cineva

„PESCĂRUȘUL* 
la Club
„STRAJA”

Și, 
mai este

de la 
blocul 
ajungă 
să pu-

copii. Spe- 
intervenției 
vor amin-

Xcx

La solicitarea unor instituții și grupuri organizate, 
mai asigură deservirea revelionului prin unitățile :

pe bancă în parc...

..CRIȘUL” DIN LUPENI

IVu putem circula pe trotuare

COMERCIALA

i ALIMENTAȚIE PUBLICA
V. »

„Stimați tovarăși de la re
dacție, vă rugăm frumos să 
faceți cunoscut prin interme
diul ziarului „Steagul roșu" 
conducătorilor de la E. G. L. 
Petroșani că noi, locatarii 
blocului nr. 20, cartier 8 Mar
tie Petrila, de cînd au înce
put să ne dea căldură, nu 
mai primim apă caldă de- 
cît foarte puțină și numai 
pînă la etajul trei. înainte 
de a începe să dea căldură, e-

Nu primim 
apă caldă

ra apă caldă de dimineață 
pînă seara. Atunci cînd 
terminau cei de la parter și 
etajul unu, doi și trei cu baia 
și cu spălatul și o închi
deau. venea apă caldă și la 
noi, în fiecare zi mai către 
seară. Cerem ca măcar o da
tă pe săptămînă, cei 
centrala care servește 
nr. 20 să facă bine să 
și la noi apa caldă ca 
tem face, baie la 
răm că în urma 
dumneavoastră își 
ti și de noi".

I
I

nu-i cap, vai de pi- 
Această zicală este 

actuală în aceste zile 
In orașul nostru, 

simplu 
trebuie

Unde
cioare 
foarte 
la Vulcan, 
nu se poate pur și 
circula pe trotuare : 
să rtnergi foarte încet pentru 
că altfel te alegi cu căză
turi strașnice. Am fost la 
Lupeni • și la Petroș'an.i. Nici 
acolo nu era peste tot cură 
țață zăpada.
vrea să facă o vizită la Vul
can și coboară din autobuz 
în stația Coroesti, dorind să 
meargă pe trotuar pînă în 
centrul orașului, a doua oa
ră nu va mai face această 
imprudență. Eu nu pot să-nr 
închipui cum de alte sectoare 
ale E. G. C. din municipiul 
nostru au sare, numai secto
rul nostru nu are. Trotua
rele centrale ale orașului sînt 
adevărate patinoare. Și nu

In toiul iernii (la mijlocul 
lunii decembrie), este de aș
teptat și firesc (și, la urma 
urmei, obligatoriu) ca... pre
gătirile de iarnă să fie 
mult încheiate. Dar nu peste 
tot e așa. De exemplu. Pro
voacă pur și simplu mirai 
rămînerea în continuare în 
parcuri, pe străzi, a bănci
lor, cărora, se știe, nu le 
stă bine decît în preajma 
ierbii. Dacă vara ele își au 
rostul lor știuț, folosind o-

lipsă nici de... pati- 
Nu mai _ vorbim de 

din Crividia. Pe 
nu le vede nimeni.
CONST ANTINESCU, 

Vulcan
N.R. Cît privește 

Juni din trotuarele 
o orașului Vulcan, 
dumneavoastră 
idresa 
te

unele por- 
centrale a- 
observați. 

critică 
sectorului E.G.C., 

întemeiată.
întreținerea porțiunilor 

trotuar care nu sînt în drep- 
ul unor unități comerciale, 

instituții ori blocuri de locu
ințe, cade în obligația sec
torului de salubritate, a! 
E.G.C. De celelalte însă au 
datoria să se îngrijească 
fie personalul unităților res
pective în frunte cu responsa
bilii serviciilor gospodărești 
ori gestionarii magazinelor,

dihnei oamenilor, acum iar- 
ninse de zăpadă, cine 

așează pe ele ? 
primăvară 
mult! Umezeala — 

lapovița, ploile —

na, 
se mai 
pînă la 
atît de 
zăpada, 
gerul aspru, nu vor deterio
ra oare lemnul, nu vor rugi
ni fierul acestor bănci ?

Și atunci, alți bani, altă... 
distracție! Alte lucrări 
pentru recondiționare, pen
tru revopsire etc. Nu ar fi 
mai practic, oare, ca aces-

fie cetățenii, Prevederue 
articolului nr. 20 din liotări- 
rea nr.- 7/1969 a Consiliului 
popular județean Hunedoara 
sînt clare în acest sens. „In 
timpul iernii — se precizea
ză în această hotărîre — se 
va curăța zăpada, sau ghea
ta de pe trotuare ori de cîte 
ori este nevoie, asigurîndu-se 
circulația pietonilor. De ase
menea, se va curăța gheața de 
ne streașină clădirilor care 
ar putea periclita circulația 
Pietonilor".

Cei care nu se conformează 
acestor prevede”! sînt 
bili de sancțiuni 
tive constînd în amenzi 
pînă la 300 de lei. Consiliului 
popular al orașului Vulcan 
— ca și celorlalte de fapt 
îi revine datoria de a urmări 
respectarea întocmai a preve- 
derior acestei hotărîri.

te bănci (bunuri ale noastre 
ale tuturor) de pretutindeni 
pe unde sînt acum — să fie 
adunate și adăpostite 
deva ? Pentru că, e clar, 
ceste bănci nu trebuie 
nici un caz să „ierneze" 
parcuri și pe străzi! Așa 
gospodarii urbei noastre 
se „scoale din bancă" și 
dea răspuns la toate 
întrebări !

Start în cupa „30

I 
I 
I
I 
I

Duminică dimineața. Casa de 
cultură din Petroșani a găz
duit etapa municipală a tra
diționalei competiții sportive 
sindicale cupa „30 Decembrie" 
dedicată sportivilor nelegiti
mați. Competiția s-a dispu
tat sistem eliminatoriu la dis
ciplinele șah și tenis de ma 
să, la startul căreia s-au pre
zentat 6 echipe de șah și 5 e- 
chipe de tenis de masă. Echi
pa de șah a T.C.M.M.-ului și 
cea de tenis a E.M.
au cîștigat trofeele puse 
joc. 
nice

E. M. Vulcan — Grupul XL. 
construcții 2-0 ; T.C.M.M. — 
Preparația Petrila 2-0; E. M. 
Vulcan — Fabrica de pîine 
1 1/2 — 0 1/2 ; E. M. Vulcan 
- T.C.M.M. 0-2.

Vulcan 
în 

Dar iată rezultatele teh-
și clasamentele i

Șah : Preparația Petri-
la — C. F. R. Petroșani 2-0;

® Tenis de masă: E. M. 
Vulcan — Depoul C.F.R. 3-1 ; 
E.M. Lonea — I.U.M.P. 3-2 ; 
E.M. Lonea — Preparația Pe- 
rila 3-2 : E.M. Vulcan — E.M.

Lonea 3-2.

® Șah — locul I T.C.M.M. 
(Nicolae Dubaru, Aurel Du
ca) ; II E.M. Vulcan ; III Pre
parația Petrila. Tenis de ma
să : locul I E.M. Vulcan (Imre 
Gircsis, Constantin Spînu);

POPICE

Victorie în deplasare
In ultima etapă a campio

natului divizonar A la popice, 
Jiul Petrila a obținut, du
minică, la Timișoara un fru-

mos succes, învingînd 
pa locală C.F.R. la... 
puncte diferență. Scor 
nai: 4858 — 4856 p. d. Fe
licitări !

i

ma-

ech;- 
douâ 

fi-

Poșta rubricii

II. E. M. Lonea ; III. I.U.M.P. 
S-au mai evidențiat loan 
Ciortea (E. M. Vulcan), Ion 
Iliuță (C.F.R.), Andrei Kurila 
(Preparația Petrila). Vincze 
Csapo (C.F.R.), I. Lăscăianu 
(I. U. M. P.), Iosif Reiss (E.M. 
Lonea).

S-a mai disputat un con
curs individual de tenis de 
masă la care pe primele lo
curi s-au clasat : I. Eugen E- 
nescu (T.C.M.M.); 
Costea (Preparația 
Imre Gircsis (E. M. Vulcan).

Echipelor și primilor clasați 
li s-au înmînat premii în 
material sportiv și diplome 
din partea organizatorilor
— Consiliul municipal al sin
dicatelor.

întrecerile sportive ale ti
nerilor nelegitimați din între
prinderi și instituții în cin
stea zilei de 30 Decembrie 
vor continua sîmbătă și du
minică pe arena de popice 
Utilajul Petroșani unde se va 
organiza un concurs de popi
ce.

După disputarea întrecerilor 
de șah și tenis clasamentul 
competiției sportive cupa „30 
Decembrie" (șah, tenis de 
să și popice) se prezintă ast
fel : 1. E. M. Vulcan
puncte; 2. Preparația
trila — 6 puncte ; 3. T.C.M.M.
— 6 puncte.

Aurel SLĂBII

10
Pe-

Mesagere ale sportului din Valea Jiului 
pe alte meleaguri

Că primește înscrieri pentru petrecerea revelionului 1973- 
1974, organizat la unitățile din Valea Jiului, după cum urmează :

— RESTAURANTUL „PARÎNGUL” PE
TROȘANI

— RESTAURANTUL „MIGNON” PETRO
ȘANI

— RESTAURANTUL „PERLA” DIN VUL
CAN

— RESTAURANTUL „MINERUL” 
LUPENI

Pentru organizațiile de tineret și instituții, au fost 
rezervate unitățile :

— BUFETUL 37 PETROȘANI LA CASA 
DE CULTURĂ

— RESTAURANTUL „TIC-TAC” 
TROȘANI

— RESTAURANTUL „CARPATI” 
TROȘANI

— BUFETUL „CONSTRUCTORUL” LA 
LICEUL PETROȘANI

— BRASERIA „CAFINO” PETRILA
— RESTAURANTUL 

DIN ANINOASA -
— RESTAURANTUL 

VULCAN
— RESTAURANTUL „CINA” LUPENI
— RESTAURANTUL „PROGRESUL” LU

PENI — la palatul cultural Lupeni
— RESTAURANTUL „PĂLTINIȘ” DIN 

URICANI — la Casa de cultură

H
Grozav, Pe- 
solicitat să 
și celelalte

Intre 14-16 decembrie, Clu-
1 găzduiește cota cea mai 

înaltă a întrecerilor din te
nisul de masă românesc și a- 
nume faza a Il-a a finalei cam
pionatului 
ria I și maeștrii, 
tul 
portari 
bune și 
tinere

național catego
Evenimen- 

prilejuiește după com- 
preliminarii foarte 
participarea a două 
tenismene Ildiko 

Gyongyosi și Eva Ferencz, 
„produse ale" Școlii sportive 
din fțetroșani. Plecate de 
pe aceste meleaguri, cele două 
sportive se impun tot 
mult pe arena națională 
internațională a sportului 
palete și minge de celuloid. 
Pentru a fi prezente în fina
la de la Cluj ele au parcurs 
drumul greu al calificărilor 
(județeană, apoi între 28 no
iembrie — 2 
la Arad, faza 
eă întrecerile 
la categoria 
ților o deosebit de meritu
oasă calificare în faza I a 
tinerilor jucători (13-14 ani! 
Ionel Țolas și Ilie Roșu, com
ponents ai Școlii sportive din 
Petroșani. In faza I s-au ca
lificat și alte patru sportive 
ale S. S. E. Petroșani. Viole
ta Grădinaru și Catia Vă- 
căriuc au avut rezultate foar
te bune pe serii ratînd pe pu-

I 
I 
I I 
I 
I 
I

mai
Și
cu

țin calificarea. In marea 
confruntare de la faza a Il-a 
Școla 
va fi 
toria 
vin.

Desigur a concura alături 
de campioana mondială Ma
ria Alexandru nu este ’ o sar
cină ușoară. Sezonul care se 
încheie a avut pentru Ildiko 
Gyongyosi darul de a o pla
sa în cîteva mari turnee in
ternaționale (cu participare 
atît la categoria de juniori cît 
și la cea de seniori). Astfel, 
împreună cu Iotul României, 
ea s-a întrecut cu sportive 
tenismene îh U.R.S.S., Bulga
ria, Polonia, R. D. G, Grecia 
și R. P Chineză.

— CRAMA „ODOBESTI” DIN PETRO
ȘANI

— RESTAURANTUL „COTNARI” DIN 
LONEA

— RESTAURANTUL „TRANSILVANIA” 
DIN PETRILA
BUFETUL

I 
I
I

Unitățile vor asigura me
niuri cu un bogat sortiment 
de preparate culinare și 
băuturi alese.

Muzică, dans, surprize, în-

tr-o ambianță plăcută și 
servire ireproșabilă.-

Locurile fiind limitate, 
solicitanții sînt invitați 
rețină mese din timp.

@ Gheorghe 
.roșani : Ne-ați 
vă comunicăm 
rezultate pe care nu le de
țineți ale întîlnirilor de fot
bal din grupa I, Asia — O- 
ceania, contînd pentru preli
minariile „Weltmeister- 
schaft ’74". Vă răspundem 
tot cu ajutorul unei... scri
sori primite de la un alt co
respondent, pasionat al spor
tului cu balonul rotund, stu
dentul H. Borca, deci, de la 
cititori către cititori : 22 V
Hong-Kong — Vietnamul de 
Sud 1—0 ; 23 V Malaezia — 
Tailanda 2—0 ; Israel — Co
reea de Sud 0—0. Pe primul 
loc în serie, cu 5 puncte se 
afla înaintea finalei, Israelul, 
care însă a pierdut la limită 
(0—1) în 28 mai a.c. partida 
cu Coreea de Sud, după ce cu 
trei zile înainte dispusese cu 
același scor de Japonia. în 
semifinale. Apoi în finala zo
nei s-au întîlnit în 27 octom
brie formațiile Coreei de 
Sud și Australiei (cîștigătoa- 
rea grupei a doua), rezulta
tul fiind de 0—0. In 10 no
iembrie scorul meciului re
tur fiind tot egal 2—2 (2—0), 
s-a disputat un al treilea 
meci la Tokyo (13 XI), în ur
ma căruia s-a calificat A- 
ustralia, după ce a învins 
„ll“-le din „Țara dimineților 
liniștite" cu 1—0. Sperăm că 
sînteți satisfăcut de răspun
sul primit.

• Mihai Xltiu, pensionar, 
Lupeni-. Dumneavoastră ne 
scrieți că sjnteți unul dintre 
miile de suporteri ai echipei 
Jiul, aflat întotdeauna ală
turi de jucătorii echipei, cum 
de altfei v-ați aflat și înain
tea meciului cu Dinamo. Din 
nefericire dezideratul dv. — 
și nu numai al dv. — după 
cum bine știți, nu s-a reali
zat cu toate că era cît pe-aci 
să se realizeze. Dar e bi
ne. totuși, atunci cînd totul 
se termină (citiți turul cam
pionatului) cu bine.

® Gheorghe Lică, elev Li
ceul Uricani. Aurelia Cișmi- 
leanu, elevă același liceu : 
Dv. ne-ați relatat prin scri
sorile trimise rubricii noas
tre sportive, unul și același 
lucru : un concurs de tenis 
de masă organizat la liceul 
din Uricani. Dar nu acest 
fapt a făcut ca lucrurile inse
rate în corespondentele tri
mise să
parului, ci inadvertențele re
zultate din lecturarea și apoi 
compararea celor două noti
țe. Am fost puși în dilemă : 
oare care-i cea care poartă 
autenticul gir al veridicită
ții ?

nu vadă lumina ti-

PENALTY

T

KINGSTON 17 (Agerpres) 
- Turneul internațional de 

desfășurat la Kings- 
(Jamaica) a fost cîști- 

de jucătorul român Ilie 
învingător cu 6-1,

tenis 
ton 
gat 
Năstase, 
6-7, 6-3 în finala susținută cu 
americanul Brian Gottfried.

In semifinale, Ilie Năsta
se l-a întrecut cu 7-6, 7-6
pe suedezul Ove Bengtsson, 
iar Brian Gottfried a dis
pus cu 6-4, 6-3 de compatrio
tul său — • —

Ilie 
giunea 
cu un 
de la 
lea concurs cîștigat de cam
pionul român în acest an.

Clark Graebner.
Năstase încheie sta- 

internațională 1973 
nou succes, turneul 

Kingston fiind al 17-

(Agerpres). 
început tur- 

internațional de hochei 
pentru Premiul 

,Izvestia". La actua- 
participă reprezen- 
Cehoslovaciei, Fin- 

Poloniei, Suediei Și

MOSCOVA 17
— La Moscova a 
neul 
pe gheață 
ziarului ,/ 
Ia ediție 
tativele 
landei. 
U.R.S.S.

In partida inaugurală s-au 
întîlnit '
slovaciei și Finlandei, 
ria
7-1 
lor

A 
chipele

selecționatele Ceho- 
victo- 

revenind cu scorul de 
(2-0, 2-0, 3-1) hocheiști- 
cehoslovaci.
urmat meciul dintre e- 

U.R.S.S. și Suediei.

Sportivii 
cu scorul 
3-1).

sovietici au cîștigat 
de 8-3 (3-1, 2-1,

17 (Agerpres).PARIS
In programul fotbalistic in
ternațional al acestei săptă- 
mîni figurează patru me
ciuri pentru preliminariile 
Campionatului mondial. In 
turneul zonei Americii de 
Nord, Centrale și Mării Ca
raibilor, care se desfășoară 
la Port au Prince • (Haiti), 
sînt programate ultimele do
uă jocuri : Trinidad Tobago- 
Antilele Olandeze și Mexic- 
Haiti.

Miercuri, 19 decembrie, la 
Atena se va disputa partida 
dintre selecționatele Greciei 
și Iugoslaviei (grupa a 7-a 
europeană). Pentru a obține 
calificarea, fotbaliștii iugos
lavi trebuie să cîștige 
diferență de trei goluri, 
sfîrșit, la Tetuan (Maroc) 
programtă partida retur 
tre echipele Marocului și 
nublicii Zair (finala zonei a- 
fricane).

In cadrul optimilor de fi
nală ale „Cupei U.E.F.A.", e-

Feyenoord 
susține, 

propriu, 
retur cu echipa Stan-

chipa olandeză 
Rotterdam va 
miercuri, pe teren 
jocul

la o
In 

este 
din- 
Re-

decembrie a. c. 
I). De subliniat 
au prilejuit și 

senior a băie-

L
dard Liege. In primul meci, 
fotbaliștii belgieni au termi
nat învingători cu scorul de 
3-1.

MADRID 17 (Agerpres). — 
Selecționata masculină de 
handbal a Spaniei s-a cali
ficat pentru turneul final al 
Campionatului mondial, pro
gramat între 28 februarie și 
10 martie, în R. D. Germană. 
In partida decisivă pentru ca
lificare, echipa Spaniei a în
vins cu scorul de 19-4 (9-2)
formația Austriei.

LONDRA 17 (Agerpres). — 
După disputarea a 5 runde, 
în turneul internațional de 
șah de la Londra continuă 
să conducă maestrul olandez 
Jan Timman cu 4,5 puncte, 
urmat de Keene și Stean 
(ambii Anglia) — 3 puncte, 
Renshevski (S.U.A.) 
puncte etc.

MONTEVIDEO 17 (Ager
pres). — Disputat pe teren 
neutru, la Montevideo, me
ciul de tenis dintre echipele 
Braziliei și R. S. A. contînd 
pentru preliminariile „Cupei 
Davis" (zona americană), s-a 
încheiat cu scorul de 5-0 în 
favoarea jucătorilor sud-a- 
fricani.
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Vizita delegației parlamentare
române in Polonia

VARȘOVIA 17 — 
pondentul Agerpres, 
Ciobanu, transmite: 
gația parlamentară româ
nă, condusă de Ilie Murgu- 
lescu, vicepreședinte a-1 Ma
rii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste Româ
nia, care, la invitația Prezi
diului Seimului polonez, 
întreprinde o vizită oficială 
dc prietenie în Polonia, a 
fost timp de trei zile oaspe
te a voievodatului Lublin.

Delegația română, însoți
tă de președintele Comite
tului voievodal Lublin al 
Frontului Unității Poporului,

Corps- 
Gh.

Dele-

Pawel Dabek, a vizitat fos
tul lagăr hitlerist 
centrare 
depus o 
același 
vizitate 
Dolny și 
află 
re 
de colaborare cu Combinatul 
de la 
avut 
rea 
industrial.
parlamentarii români 
vut 
de cercetători de la Institu
tul pentru cultivarea și stu
dierea solului din Polawy.

de con-
Majdanek, unde a 
coroană de flori. In 
voievodat au fost 
orașele Kazimierz 
Polawy, unde se 

combinatul de azot ca- 
întreține strînse relații

Ișalnița. Delegația a 
o întîlnire cu conduce- 
acestui mare obiectiv 

De asemenea, 
au a- 

o întîlnire cu colectivul

Protocol româno-bulgar privind 
colaborarea și cooperarea în domeniul 

folosirii energiei atomice
in scopuri pașnice

A- 
de- 
So- 
în

SOFIA 17 — Coresponden
tul Agerpres, Constantin 
măritei, transmite : La 17 
cembrie, a fost semnat la 
fia protocolul de punere
aplicare în cursul anilor 1974 
— 1975 a Acordului dintre Gu
vernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republi
cii Populare Bulgaria privind 
colaborarea și cooperarea în 
domeniul folosirii energiei a- 
tomice în scopuri pașnice.

Protocolul prevede realiza
rea, prin colaborare și coope
rare, a unor lucrări de cerce
tare științifică și proiectare ca 
și a unor lucrări experimen
tale în 
comun,

domeniile de interes 
precum și schimburi

de specialiști. De asemenea, 
între organismele nucleare din 
cele două țări se vor efectua 
schimburi reciproce de infor
mații științifice, documentații 
tehnice și proiecte, necesare 
realizării programelor națio
nale de folosire pașnică a e- 
nergiei atomice.

★
In aceeași zi, prof. Ioan Ur- 

su, președintele Comitetului 
Național pentru știință,și teh
nologie, președintele Comite
tului de Stat pentru energie 
nucleară, a fost primit de I- 
van Abagiev, membru suple
ant al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C. Bulgar.

Le Duc Tho a sosit la Paris
PARIS 17 (Agerpres). — 

Am sosit la Paris în semn de 
bunăvoință și cu intenții seri- 

- oase, a declarat, la sosirea 
sa în capitala Franței. Le Duc 
Tho. consilier special și re
prezentantul Guvernului Re
publicii Democrate Vietnam, 
care urmează să participe la o 
întîlnire cu Henry Kissinger, 
secretar de stat al S.U.A. Le 
Duc Tho a subliniat că întîl- 
nirea are loc la propunerea 
părții americane și că Guver
nul R.D. Vietnam a fost de a- 
cord cu această propunere în 
vederea examinării unor pro
bleme de interes comun, avîn- 
du-se în vedere situația actua
lă.

Reprezentantul Guvernului 
R.D. Vietnam a arătat că situ
ația din Vietnamul de Sud es
te tot mai încordată. Adminis
trația saigoneză, a spus el, în
treprinde numeroase acțiuni

militare și polițienești împo
triva populației Vietnamului 
de Sud, ridică obstacole în ca
lea înfăptuirii libertăților de
mocratice. Statele Unite, a a- 
dăugat el, continuă să acorde 
un important ajutor militar 
Saigonului, și, în același timp, 
se eschivează de la îndeplini
rea angajamentului pe care și 
l-au asumat de a contribui la 
vindecarea rănilor provocate 
de război și la reconstruirea 
postbelică a Republicii Demo
crate Vietnam.

In ce privește Republica 
Democrată Vietnam, ca și 
G.R.P. al Republicii Vietna
mului de Sud, intenționează 
să respecte și să îndeplinească 
riguros Acordul de la Paris 
asupra Vietnamului și comu
nicatul comun din 13 iunie. 
In același timp, ele cer ca 
S.U.A. și Administrația de la 
Saigon să procedeze la fel.

Reuniunea de la Viena

financiari ai
a experților

O. P. E. C
VIENA 17 (Agerpres). — 

La Viena a început luni reu
niunea experților financiari 
din cele 12 țări membre ale 
Organizației țărilor exporta
toare de petrol (O.P.E.C.), con
sacrată examinării modalități
lor de stabilire a unui nou sis
tem al prețurilor petrolului 
brut.

Surse ale O.P.E.C. informea
ză că noul sistem de prețuri, 
problemă care va fi abordată 
și în cadrul reuniunii de la 22 
decembrie, la Teheran, a mi
niștrilor petrolului din țările 
membre ale O.P.E.C.. va con
ține, în mod sigur, sporiri ale 
prețului benzinei și petrolu
lui lampant.

DANEMARCA

Paul Hartiing însărcinat cu formarea
unui guvern minoritar monocolor

COPENHAGA 17 (Agerpres). 
— Regina Margrethe a Il-a a 
însărcinat pe liderul Partidu
lui Liberal. Paul Hartiing, fost 
ministru al afacerilor externe, 
cu formarea unui guvern mi
noritar monocolor, pentru so
luționarea crizei care marchea
ză, de peste o lună, viața po
litică daneză. Observatorii po
litici acordă tentativei lui 
Hartiing șanse slabe de reuși
tă, viitoarea echipă ministeri
ală dispunînd de o bază parla
mentară extrem de fragilă — 
22 din cele 179 locuri ale

Folketingului. Potrivit unor 
surse citate de agenția Associ
ated Press, liderul Partidului 
Liberal se bucură de spriji
nul teoretic a 79 deputați în 
total șj va trebui să apeleze la 
ajutorul fostului partid de gn- 
vernămînt, Social-Democrat, 
pentru realizarea majorității 
și promovarea, prin urmare, a 
politicii sale. Intr-o serie 
declarații făcute 
ling a exclus de 
put posibilitatea 
rări cu partidele
Socialist al • Poporului, 
munist și Georgist.

de 
recent, Hart- 
la bun înce- 
unei coope- 
Progresului, 

Co-
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Au luat sfîrșii lucrările 
a celei de-a treia

primei sesiuni
Conferințe

ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA 
DIN ORIENTUL APROPIAT

*

I

pentru dreptul
NAȚIUNILE UNITE 17 —

Corespondentul Agerpres, 
Constantin Alexandroaie, trans
mite : La Palatul Națiunilor 
Unite din New York s-au în
cheiat lucrările primei sesi
uni a celei de-a treia Conferin
țe a O.N.U. pentru dreptul 
mării, care au avut drept o- 
biectiv dezbaterea și elabora
rea normelor organizatorice și 
de procedură în baza cărora 
își va desfășura activitatea, 
consacrată examinării fondu
lui problemelor, cea de-a doua 
sesiune a conferinței, progra
mată în lunile iunie-iulie 1974, 
la Caracas.

marii
O Un mesaj al lui Kurt 

parlamentului iordanian
Waldheim adresat

i
Prima sesiune a Conferinței 

s-a încheiat prin dezbaterea 
raportului Comisiei de verifi
care a deplinelor puteri ale 
celor 14 delegații prezente la 
lucrări.

Reprezentanții statelor so
cialiste și numeroși șefi de 
delegații ai statelor nealiniate 
au protestat împotriva neinvi- 
tării la lucrări a reprezentan
ților Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud și a ocupării 
ilegale a locului delegației Gu
vernului Regal de Unitate Na
țională al Cambodgiei de că
tre emisarii regimului lui Lon 
Noi.

Reprezentantul țării noastre, 
Dumitru Ceaușu, a subliniat 
că România apreciază că Gu
vernul Revoluționar Provizo
riu al R.V.S. trebuie să fie in
vitat să-și trimită reprezentan
ții la conferință.

El a arătat, de asemenea, că 
Guvernul Republicii Socialiste 
România recunoaște ca singur 
guvern legal al Cambodgiei 
Guvernul Regal de Unitate 
Națională prezidat de prințul 
Norodom Sianuk, contestînd 
deplinele puteri ale delegației 
care ocupă acum, în mod ile
gal, locul Cambodgiei în ca
drul conferinței.

încheierea Congresului
Partidului Comunist din

BRUXELLES 17 
pondentul 
pescu Bogdănești, 
te: 7
cheiat 
Congres 
munist 
rat sub 
de luptă, alianță și democra
ție în serviciul

In ultima zi a 
a fost adoptată, 
mitate, rezoluția 
Congresului, document 
sintetizează programul

Cores- 
Agerpres. N. Po- 

transmi- 
Duminică seara s-a în- 

cel de-al XXI-lea 
al Partidului Co- 
din Belgia, desfășu- 
lozinca „Program

poporului11, 
lucrărilor, 
în unani- 

politică a 
care 

de

al comuniștilor bel- 
pe planul politicii in
și în domeniul relați- 

internaționale. A fost 
în unanimitate, noul co- 

Central al partidului. 
C. din 

după 
a a- 

preșe- 
națio- 

Tovară- 
Louis van Geyt a fost

șl-a încheiat vizita în I
I

Belgia

IN R.S.F. IUGOSLAVIA 
a început „Săptămîna de so
lidaritate cu popoarele din 
Indochina11. Vor fi organiza
te o gamă largă de acțiuni, 
între care mitinguri de so
lidaritate în întreprinderi, 
instituții și școli, expoziții 
de fotografii, strîngerea de 
fonduri pentru ajutorarea 
popoarelor din această parte 
a lumii.

luptă 
gieni 
terne 
ilor 
ales, 
mitet

Plenara C.C. al P.
Belgia, ținută imediat 
încheierea Congresului, 
Ies Biroul Politic, 
dintele și secretarii 
nali ai partidului, 
șui 
reales în funcția de președin
te al C.C. al P.C. din Belgia.

al Partidului Socialist Francez
PARIS 17 — Corespondentul 

Agerpres. Paul Diaconescu, 
transmite : In suburbia pari
ziană Bagnolet s-au desfășurat, 
sîmbătă și duminică, lucrări
le Congresului extraordinar al 
Partidului Socialist Francez.

Sub deviza „Europa pentru 
socialism, socialism pentru E- 
uropa11, delegații au dezbătut 
diferite aspecte ale actualei si
tuații politice; economice și 
sociale din Franța și din Euro
pa occidentală, pronunțîndu-se 
pentru transformarea structu
rilor și instituțiilor existente în 
sensul constituirii unei socie
tăți noi, socialiste. In discur
sul rostit la congres, Francois 
Mitterrand, prim-secretar al 
P.S.F., s-a referit pe larg la 
rolul socialiștilor atît în Fran-

ța, cit și în celelalte țări mem
bre ale Pieței comune, subli
niind necesitatea unirii comu
niștilor. socialiștilor și a radi
calilor de stingă într-o forță 
capabilă să înfrunte clasele a- 
flate la putere.

In încheierea lucrărilor, cei 
500 de delegați reprezentînd 
federațiile partidului din în
treaga țară au votat în unani
mitate rezoluția intitulată 
„Pentru o Europă pe calea so
cialismului11, în care sînt defi
nite, între alte obiective, lup
ta împotriva inflației, crearea 
unui nou sistem monetar, pla
nificarea economică, controlul 
muncitoresc asupra instituți
ilor democratice etc. în vede
rea realizării acestor obiecti
ve. rezoluția propune o acțiu
ne comună a forțelor de stin
gă din Europa occidentală.

In timpul unei reuniuni 
tovărășești, organizată în 
onoarea delegațiilor parti
delor comuniste și muncito
rești prezente la Congres, Louis 
van Geyt și alți membri 
ai conducerii partidului s-au 
întreținut cordial 
gația Partidului 
Român, alcătuită din 
rășii Richard Winter, 
bru supleant al 
lui Executiv al C.C. al 
P.C.R. prim-secretar al Co
mitetului județean de partid 
Sibiu, și Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R. ex- 
primînd mulțumiri pentru me
sajul transmis din partea 
C.C. al P.C.R.

Președintele Partidului
Comunist din Belgia, Louis 
van Geyt, a rugat delegația 
să transmită conducerii 
P.C.R. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, un cald 
mesaj de salut tovărășesc 
și expresia dorinței de dez
voltare și diversificare în 
continuare a relațiilor dintre 
Partidul Comunist din Bel
gia și Partidul Comunist Ro
mân.

cu dele- 
Comunist 

tova- 
mem- 

Comitetu- 
al C.C.

Acțiuni ofensive

A

Întrunirea miniștrilor de finanțe« » »

ai „celor nouă“

PNOM PENH 17 (Agerpres). 
— La sfîrșitul săptămînii tre
cute, forțele patriotice cam
bodgiene au lansat noi atacuri 
împotriva pozițiilor trupelor 
lonnoliste din capitala provin
cială Takeo, încercuită de la 
începutul acestui an. Luptele, 
desfășurate în cartierele sudi
ce ale orașului, la mai puțin 
de un kilometru de centrul 
localității, s-au soldat cu pier
deri grele pentru trupele regi-

AMMAN 17 (Agerpres). — 
Intr-un < mesaj adresat parla
mentului iordanian, secretarul 
general al O.N.U., Kurt Wald
heim, declară că „va depune 
toate eforturile în limitele 
competențelor și responsabili
tăților sale, în vederea instau
rării unei păci juste și durabi
le în Orientul Apropiat11.

Mesajul constituie, uh răs
puns la o notă a parlamentului 
iordanian, adresată secretaru
lui general al O.N.U., prin ca
re acesta era informat asupra 
„violărilor comise 
rael în teritoriile

TEL AVIV 17

de către Is- 
ocupate11.

(Agerpres). 
— Secretarul de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, și-a încheiat, 
luni, vizita oficială în Ișrael, 
și, cu aceasta, turneul care l-a 
condus, succesiv, prin șapte 
state din regiunea Orientului 
Apropiat: Algeria, Republica 
Arabă Egipt, Arabia Saudită, 
Siria, Iordania, Liban și Isra
el.

După cum s-a anunțat, tur
neul a fost consacrat, în esen
ță, examinării, cu oficialitățile 
țărilor vizitate, a unor proble
me referitoare la organizarea 
și deschiderea conferinței de 
pace în problema Orientului 
Apropiat, programată pentru 
21 decembrie, la Geneva.

In legătură cu aceasta, se
cretarul de stat al S.U.A. a 
precizat, la sfîrșitul a peste 10 
ore de convorbiri avute cu 
primul ministru Golda Meir, 
precum și cu alți membri at 
guvernului de la Tel Aviv, că 
„Israelul va fi prezent la con
ferința de pace de la Gene
va11 — relatează agențiile de 
presă. „Am fost informat, a 
spus el. că. dacă și celelalte 
părți vor fi prezente. Israelul 
va trimite, la rîndul său, o 
delegație lă conferință11.

Henry Kissinger a mențio
nat .totodată, că „s-a ajuns la 
un acord total cu guvernul is
raelian în legătură cu demer-

șurile necesare a fi întreprin
se pînă la deschiderea confe
rinței de la Geneva11.

Referindu-se la ansamblul 
discuțiilor purtate în cadrul 
turneului său, Henry Kissinger 
a precizat, de asemenea, că 
„s-a căzut de acord ca faza de 
deschidere a conferinței să fie 
consacrată negocierilor referi
toare la separarea forțelor11.

„In ceea ce ne privește, 
spus secretarul de 
S.U.A., vom păstra 
strînse cu guvernul 
pînă la deschiderea
ței și după această dată11.

a 
stat al 
contacte 
israelian, 
conferin-

DAMASC 17 (Agerpres). — 
Președintele Siriei, Hafez As
sad. l-a primit, luni, pe minis
trul egiptean al afacerilor ex
terne, Ismail Fahmy, care . a 
sosit într-o vizită oficială la 
Damasc. In cursul întrevede 
rii au fost discutate o sciie de 
probleme privind 
conferință de pace asupra Q- 
rientului Apropiat, în lumina 
turneului întreprins în regiune 
de către secretarul Departa
mentului de Stat al S.U.A., 
Henry Kissinger.

Șeful diplomației egiptene a 
conferit, de asemenea, cu Ab
del Halim Khaddam, vicepre- 
mier și ministru de externe al 
Siriei.

proiectata

CAIRO 17 (Agerpres). — 
Desfășurarea sub auspiciile 
Națiunilor Unite a lucrărilor 
Conferinței de pace de ia Ge
neva asupra Orientului Apro
piat este determinată nu nu
mai de considerente de for
mă. dar mai ales de elemente 
de conținut — afirmă. într-un 
editorial, cotidianul egiptean 
„Al Ahrarn11. Orice indiferen
ță față de rolul O.N.U., chiar 
în probleme de formă, ar con
stitui un precedent pentru ne
glijarea rezoluțiilor Națiuni
lor Unite ca 
glementare 
situației din 
ză ziarul.

bază pentru o re- 
fundamentală a 
zonă — precizea-

ale forțelor patriotice cambodgiene
mului de la Pnom Penh.

Luni, patrioții khmeri au 
continuat operațiunile milita
re în zonele din preajma ora
șului Pnom Penh, acționînd în 
șase puncte diferite din veci
nătatea capitalei, după ce în 
ziua precedentă bombardaseră 
cu rachete suburbia Takhmau. 
Acționînd în lungul șoselei 
naționale nr. 1, patrioții au 
scos din dispozitivele de apă
rare trupele inamice din loca-

litatea Kien Svay, aflată Ia 15 
kilometri de capitală, silind 
militarii lonnoliști să se re
tragă spre fluviul Mekong, un
de o parte dintre ei au fost e- 
vacuați în grabă pe cîteva am
barcațiuni. Alte acțiuni ofen 
sive au fost desfășurate de pa- 
trioți în zona șoselei nations 
le nr. 5, blocată de forțele de 
eliberare pe o porțiune de 15 
kilometri, precum și în estul 
orașului Kampot.
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EFECTUtND UN TURNEU 
IN TURCIA, baritonul Va- 
sile Martinoiu a interpretat 
pe scena Operei de Stat din 
Ankara — în trei spectacole 
— rolul principal din opera 
„Rigoletțo11 de Verdi. Artis
tul român s-a bucurat de un 
succes deosebit, fiind ova
ționat în repetate rînduri.

studierea 
energeticii, 
într-o

SENATORUL AMERI
CAN Henry Jackson, preșe
dintele Subcomisiei senatori
ale pentru 
blemelor 
subliniat,
une televizată, că 
tru combaterea crizei 
nergie căreia Statele 
trebuie să-i facă față 
prezent, este necesară 
primul rînd, 
benzinei.

pro- 
a 

emisii- 
pen- 

de e- 
Unite 

în 
în

raționalizarea

GREVA SALARlATII OR 
DIN INDUSTRIA CIMFN- 
TULUI A FRANȚEI, 
care a durat ‘aproape o lu
nă, s-a încheiat cu victoria 
greviștilor. Ei au obținut îm
bunătățirea condițiilor de 
viață și de muncă, și satis
facerea altor revendicări.

PRETURILE 
NUNTUL LA 
SERVICII ÎN 
au 
brie, 
parație cu perioada 
punzătoare a' anului trecut.

CU AMĂ- 
MĂRFURI SI 

AUSTRIA 
crescut, în luna noiem- 

cu 8 la sută. în eom- 
cores-

ADUNAREA NAȚIONA
LA A TAILANDEI, aleasă 
în decembrie 1972, a fost 
dizolvată duminică în baza 
unui decret semnat de re
gele Bhumibol, în urma de
misiei a numeroși deputati.

O convenție națională, al
cătuită din 2 346 membri, 
reprezentînd toate păturile 
populației și care a fost de
semnată de rege — urmează 
să se întrunească marți, la 
Bangkok, pentru a proceda 
la alegerea unei noi Adu
nări Legislative, formată 
din 299 membri.

ARABIA SAUDITĂ va 
participa, cu suma de 125 
milioane dolari, la capitalul 
Băncii arabo-africane, iar 
Kuweitul cu 20 milioane do
lari.

BRUXELLES 17 (Agerpres). 
— Miniștrii de finanțe ai „ce
lor nouă11, întruniți, luni, la 
Bruxelles, au adoptat o ho- 
tărîre privind obligația state
lor membre ale comunității 
de a crea instrumentele de po
litică economică capabile să 
asigure controlul stabilității, 
al ritmului creșterii economi
ce și al folosirii depline a for
ței de muncă în țările respec
tive. Ei au respins propunerea 
reprezentantului Olandei, care 
cerea ca printre aceste măsuri 
să figureze și controlul obliga
toriu al prețurilor și venituri
lor. S-a decis, însă, ca statele 
membre ale C.E.E. să impună 
acest control doar în măsura

domeniul politicii econo- 
pe termen scurt și lung 
se consulte cu reprezen- 
grupurilor economice și 

a- 
vor

în care o vor considera opor
tun.

Hotărîrile menționate ale 
miniștrilor de finanțe prevăd 
ca statele membre să respecte 
orientările fixate de comunita
te în 
mice 
și să 
tanții
sociale ale C.E.E. asupra 
cestei politici. „Cei nouă11 
trebui, de asemenea, să fie în 
măsură ca, în caz de necesita
te și pentru o perioadă limi
tată, să încetinească sau să 
accelereze ritmul cheltuielilor 
publice, într-un interval de 
maximum 90 de zile și să sta
bilească „planuri cincinale11 a- 
le investițiilor publice.

HOUSTON 17 (Agerpres). 
— Echipajul laboratorului spa
țial „Skylab-3“ a reușit să în
registreze pe peliculă cea mai 
mare explozie solară de la în
ceputul misiunii. Deoarece gi- 
roscoapele laboratorului' au 
funcționat de data aceasta bi
ne, astronauții au putut ma
nevra vehiculul spațial în așa 
fel incit camerele de mat ve
deri să se afle în unghiurile 
cele mai potrivite pentru a pu
tea fotografia acest fenomen. 
Deși exploziile solare s-au pro
dus prin surprindere la sesi
zarea Centrului de control,

MARȚI, 18 DECEMBRIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Jucătorul ; Republi
ca : Nici un moment de plic
tiseală ; PETRILA : Cînd le
gendele mor; LONE A — Mi
nerul : Povestirile Beatricei 
Porter ; VULCAN : Cutezan
ța ; LUPENI —- Cultural : 
Polițistul ; Muncitoresc : A- 
tentatul.

5,00 Buletin de știri ; 
Melodii în zori de zi; 
Dragi mi-s cîntecul și jocul ; 
5,50 Muzică ușoară ; 6,00-8,08 
Radioprogramul dimineții ; 
8,08 Matineu muzical; 8,30 
La microfon, melodia prefe
rată ; 9,00 Buletin de știri;

9.30 Atlas cultural; 9,50 Mu
zică ușoară ; 10,00 Buletin 
de știri ; 10,05 Orchestra de 
muzică populară ; 10,30
Fragmente din opereta „Se 
mărită fetele11 ; 11,00 Buletin 
de știri ; 11,15 Melodii de
Petre Mihăiescu ; 11,30 Cîn- 
tece pe versuri ; 12,00 Noi 
înregistrări de muzică ușoa
ră ; 12,15 Recital de operă ;
12.30 întîlnire cu melodia
populară și interpretul pre
ferat ; 13,00 Radiojurnal ;
14,00 Din lucrările compozi
torilor noștri; 14,45 Folclor 
muzical păstoresc ; 15,00
Buletin de știri ; 15,05 Selec- 
țiuni din operetele lui Paul 
Lincke ; 15,30 Muzică de
estradă ; 16,00 Radiojurnal;
16,15 Melodii populare ; 16,35 
Cîntecul săptămînii; 17,00
In ritm de marș ; 17,10 Ra- 
diocabinet de informare și 
documentare ; 17,30 Concert 
de muzică populară ; 18,00
Orele serii ; 20,00 Zece me
lodii preferate; 21,00 Re-

21,30
22,00 Ra-

Concert

vista șlagărelor ; 
pera românească ; 
diojurnal ; 22,30
de seară ; 24,00 Buletin de 
știri; 0,03-5,00 Estrada noc
turnă

9,00

10,00
10,05

10,50

Geografie 
Circui- 
natură.

li-

Teleșcoală.
(clasa a V-a): 
tul apei în 
Chimie (anul III
ceu)! Oțelul. Matema
tică. (clasa a VlII-a). 
Probleme.
Telex.
Revista literar-artis- 
tică
Film 
din
re.

TV. 
serial, 

curtea de 
Episodul

Telejurnal.

Omul 
trece- 

III.
12,00
15,30-16,30 Lecții TV pentru

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

lucrătorii 
cultură, 
tura.

16,30-17.00 Lumea 
17,30

agri-
Legumicul-

varul11 de Moliere.
Transmisiune directă de 
la Teatrul dramatic din 
Galați. In pauză: Ac
tualitatea 
gălățeană.

22,15^24 de <
în lume.

artistică

18,00
18,05

18,30
18,45

19,00

19,30

20,00

20,05
20,20

i copiilor, 
limbă ger- 

Lecția 72.
Curs de 
mană.

Telex.
Univers
an. 
nor 
Ghișeul.
Timp și anotimp 
agricultură. Anul 
gricol ‘73 (I).
Patrie, partid, Cînte- 
ce patriotice și re
voluționare.
Publicitate.
1001 de seri. Șoricelul 
motorizat (III).
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor. 
Cîntecul săptămînii : 
„Drag mi-e jocul ro
mânesc11.
Reflector.
Seară de teatru. „A-

beethoveni- 
Sonata în fa mi- 

„Appasionata11.

România

cei trei astronauți au fost foar
te prompți. filmînd două e- 
rupții mari, care au produs 
perturbări atît în zona magne
tică din jurul Soarelui, cît și 
în compoziția norului de gaze 
al cometei Kohoutek.

La bordul laboratorului s-a 
produs o premieră spațială : 
cinci larve ale unui fluture 
parazit (Bombyx disparate) au 
ieșit prematur, din ouă. Ouă
le acestor fluturi, care atacă 
arborii fructiferi și zonele fo
restiere. distrugînd în fiecare 
an, în S.U.A., mii de hectare 
de păduri, au fost luate la 
bord la cererea cercetătorilor 
din Ministerul Agriculturii. 
Scopul acestei interesante ex
periențe științifice este de a 
găsi un mijloc de reducere a 
proliferării acestui distrugă
tor, oamenii de știință intenți- 
onînd să instaleze în rachete 
lansate pe orbită larve ale 
fluturilor, pe considerentul 
că, în spațiu, nașterea lor pre
matură — în decembrie sau 
ianuarie, față de martie, cum 
se produce în realitate — va 
duce la sterilitate.

♦

in
a~

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani — 1 
grad. ; Paring — 3 grade.

Minimele : Petroșani — 
5 grade; Paring — 12 gra
de.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 76 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE. Vreme în
chisă. Cer mai mult acope
rit. Precipitații slabe locale, 
sub formă de ninsoare. Vînt 
slab din sectorul nordic.

Viscol puternic
în Polonia

VARȘOVIA 17 (Agerpres). 
— In urma viscolului puternic 
care a bîntuit sîmbătă 
lonia, mai multe șosele 
venit impracticabile, 
cum relatează agenția 
circulația autovehiculelor 
fost întreruptă timp de cîte
va ore pe mai multe șosele na
ționale. De asemenea, au fost 
înzăpeziți 3 000 km de drumuri 
secundare. Greutăți mari s-au 
semnalat și în funcționarea 
căilor ferate. Pentru deszăpe
zirea drumurilor au acționat 
10 000 de feroviari, sprijiniți 
de unități militare.

în Po- 
au de-
După

P.A.P.,
a

Cei cinci străini de culoa
re care au ciocănit la ușă în 
mijlocul nopții nu au fost 
salutați de gazde. Dimpotri
vă, cei doi bătrîni italieni 
au plecat să-i anunț? pe ca
rabinieri, care, la rîndul lor. 
au mai luat și ajutoare. Cînd 
s-au întors cu toții, după ci- 
teva ceasuri, la coliba celor 
doi pensionari, ei nu au gă
sit banda de tîlhari înarmați 
pe care se așteptau să o gă
sească, 
și alți 
zare și

ci trei africani morți 
doi suferind de epui- 
foame.

salariile lor de mizerie, pen
tru ei și pentru familiile de- 
acasă.

In Italia începe transpor
tul clandestin — comparti
mentele supraîncărcate, lipsi
te de aer ale unor autodube 
transcontinentale, treceri de 
frontieră în timpul nopții 
prin sectoare nepăzite, călă
torii hazardate cu bărci de-a 
lungul coastei. Dacă sînt des- 
coperiți, africanii o termină, 
de obicei, în lagăre mizera
bile de refugiați. Ultima ’ 
destinație a africanilor se

Din presa străină

din- 
mare

victi-

■ Cei cinci, toți din Mali, 
s-au dovedit a fi, pînă la ur
mă, cei mai nefericiți 
tr-un număr mult mai 
de emigranți africani.

Acești africani sînt
mele ultimului gen de co
merț cu sclavi. Amăgiți cu 
perspectiva unor salarii mari 
în Europa, ei cad ușor pra
dă oricui le oferă transpor
tul spre nord și promisiunea 
unui loc de muncă. Dar, pen
tru aceasta, ei plătesc scump, 
în bani lichizi și în suferin
ță omenească. Mai întîi, or
ganizatorii 
biletul de ducere, plus un 
comision pentru cheltuieli
le călătoriei și pentru furni
zarea unui fel de adăpost de 
cea mai proastă calitate, la 
capătul drumului. Dacă afri
canii sînt. apoi, suficient de 
încrezători pentru a lăsa pe 
organizatori să manipuleze 
economiile pe care vor să le 
trimită acasă în Africa, alți 
bani intră în buzunarele or
ganizatorilor. Pînă la urmă, 
numai celor norocoși li se în- 
tîmplă să le rămînă ceva din

consideră a fi, în general, 
marile orașe industriale din 
nordul Europei.

Dar italienii nu -mai sînt 
siguri că țara lor este numai 
un punct de trecere. Se știe, 
de pildă, că, în Sicilia, exis
tă circa 5 000 de tunisieni ca
re muncesc pentru salarii de 
mizerie și în condiții subu
mane. In orașele din Nord, 
turcii și arabii sînt astăzi fo
losiți pentru slujbele 
și periculoase pe care 
nii le refuză.

Este, intr-adevăr, o

grele 
italie-

situa- 
cer bani pentru . ție ironică pentru o țară, ca

re, ani de-a rîndul, și-a folo
sit propria populație migra
toare internă din sud pentru 
a face muncile industriale 
grele din nord și care conti
nuă să-și exporte anual mii 
dintre muncitorii săi în alte 
țări vest-europene, în speci
al în R.F. Germania și Elve
ția pentru a face muncile pe 
care vest-germanii și elveți
enii consideră că trebuie „lă
sate italienilor11.

(„THE ECONOMIST")
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