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Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri

dimineață, pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Iranului la București. Sadefeh 
Sadrieh, în legătură cu pleca

rea sa definitivă din tara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

1 I
Uh Ambasadorul Republicii Populare Congo

ta 21 decembrie, tovarășul 
Nicolae Ccaușescu, președinte
le Consiliului de Stat al Repu 
blicii Socialiste România, a 
primit pe ambasadorul extra-

ordinar și plenipotențiar 
Republicii Populare 
București. Eugene 
Mankou, în legătură 
ierea misiunii sale'

al 
Congo la 
Germain 

cu înche- 
în țara

noastră.
Președintele Consiliului de 

Stat s-a întreținut cu ambasa
dorul congolez într-o atmos
feră cordială.

Mai sînt 8 zile
pînă la sfîrșitul anuluj Cu planul anual îndeplinit

Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 

scrisorile de acreditare

Pe șantierele de locuințe

a primit 
a noului ambasador al

SA FIE FOLOSII DIN PLIN

Care este stadiul construc
ției la blocurile de locuințe 
care, urmează a se preda pînă 
la 31 decembrie ? "
trebare căreia am 
să-i dăm răspuns 
nou raid-anchetă efectuat 
șantiere înaintea ultimei de
cade a anului în curs.

De la început facem o pre
cizare — că așa cum au do
vedit constatările 
fața locului există 
create certe con
diții, pretutindeni 
pe șantiere pentru 
mentele cuprinse în planul fi
zic al anului 1973 să fie termi
nate în totalitate.

Cu* rare excepții la Petrila 
și Petroșani, încă din cursul 
anului, stadiile fizice de exe
cuție atinse la obiectivele în 
construcție au fost apropiate 
celor cuprinse în grafice. De 
aceea în momentul de față 
la nici unul din aceste șan
tiere nu se constată întîrzieri 
îngrijorătoare. Dimpotrivă, a- 
tît la cele două tronsoane ale 
blocului P 2 din Petrila, cu- 
prinzînd 40 de apartamente, 
cît și la blocurile G 1-1, cu 
66 apartamente, și E1-1, cu 
20 apartamente din Petroșani 
sînt în execuție ultimele ope
rații de finisare dinaintea 
recepției.

Ne oprim mai mult asupra 
Vulcanului pentru un motiv 
aparte — cu toate că lâ ju
mătatea anului se înregistrau 
însemnate rămîneri în urmă, 
acum, aici, prin strădania a- 
cestui vrednic colectiv de 
constructori situația execuției 
este îmbucurătoare : la blocul 
Al toate lucrările principale 
fiind terminate se așteaptă 
„vizita" comisiei de recepție, 
iar la blocul A 2 se efectuează 
ultimele operații de finisare 
la etajele 9 și 10, iar pînă la 
sfîrșitul anului blocul se va 
putea preda. Consemnăm re
latarea tovarășului ing. NICO
LAE STROE, șeful șantierului 
pentru că din conținutul celor 
spuse se poate aprecia la ade
vărate ei valoare munca de
pusă de constructorii vulcă- 
neni

— Din august începînd, du-

Iată o în- 
încercat 

printr-un 
pe

Tot mai numeroase colec
tive de la unitățile miniere 
din Valea Jiului raportează 
îndeplinirea înainte de vre
me a sarcinilor anuale la 
producția de cărbune. Sec-

toare de producție fruntașe, 
brigăzi vrednice de mineri 
din abataje și lucrări minie
re înscriu pe agenda între
cerii merituoase succese — 
materializate

Sectorul V E. M. Vulcan
în sute de to-

ne de cărbune extrase peste 
plan sau în zeci de metri li
niari de pregătiri realizați în 
plus față de avansările pla
nificate.

Norvegiei
de 21

Nicolae Ceaușescu, 
Consiliului de 

Socialiste

decembrie a.c.,In ziua 
tovarășul 
președintele 
Stat al Republicii 
România, a primit pe Torfinn
Oftedal. care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în ca
litate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Nor
vegiei în țara noastră.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu și ambasa
dorul Torfinn Oftedal. au 
rostit cuvîntări.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a a-

vut o convorbire cordială, prie
tenească cu ambasadorul nor
vegian. Torfinn Oftedal.

La ceremonia prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de! Stat, 
și Vasile Gliga. adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

După ce în urmă cu cîteva zile colectivul 
sectorului III și-a îndeplinit cel dinții Ia 
mina Vulcan sarcinile de extracție pe anul 
în curs, începînd cu ziua de ieri pentru 
încă un colectiv de mineri vulcănean, cel 
al sectorului V, condus de inginerul MITI
CA NICOLESCU, fiecare tonă de cărbune 
trimisă către ziuă înseamnă o nouă canti
tate de producție în contul anului viitor. 
La zi, producția de cărbune pe care brigă
zile din abataje au extra-o de Ia începu
tul anului este de peste 6700 tone, iar a- 
vansul de timp „cîștigat" de mineri este 
de 8 zile lucrătoare.

Cităm doar trei din brigăzile de mineri 
care s-au evidențiat prin depășirea lună de 
lună de la începutul anului a sarcinilor 

: IOAN BUD, 
ALEXANDRU

Prin cele peste 5500 tone de cărbune ex
trase de la începutul anului deasupra sar
cinii de plan, colectivul sectorului IV 
Petrila este primul colectiv de aici care 
raportează îndeplinirea integrală a planu
lui anual. Rezultatul, remarcabil, este ro
dul strădaniei unanime a celor care mun
cesc, cu dăruirea specifică minerilor, 
acest colectiv — muncitori, tehnicieni 
ingineri.

Constanța și consistența rezultatelor 
ținute situează totuși unele brigăzi
fruntea celui mai bun colectiv pe exploa
tare. Este vorba despre minerii din brigă
zile din abataje conduse de CONSTANTIN 
ALEXE (1400 tone cărbune extrase de Ia 
începutul anului peste plan), GHEORGHE 
TOMA, ALEXANDRU CHIȘAN și despre 
ortacii șefului de brigadă ANTON BOCOȘ 
care, Ia lucrările miniere de pregătire a 
capacităților de extracție au înscris pînă 
acum, în contul realizărilor suplimentare, 
30 ml. de galerii.

in
Și

i
ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR SESIUNII 

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
ob- 

în

In temeiul prevederilor Regulamentului 
de funcționare a Marii Adunări Naționale, 
în ședința sa din 20 decembrie a. c„ Biroul

Marii Adunări Naționale a hotărît închide
rea lucrărilor Sesiunii A Xl-a a actualei 
legislaturi.

pă chemarea adresată con
structorilor de către tovarășul 
secretar general al partidului, 
Nicolae Ceaușescu, ritmul de 
construcții a fost accelerat, 
momentul redresării coincizînd 
cu sosirea documentației defi
nitive, întîrziată multă vre
me, și a utilajului de execu
ție necesar 
lice plan-universale. 
doilea bloc

cofrajele meta
le a al 

pe care l-am exe
rt ■■ n i .mur TÎ cutat folos'nd no- RAID-ANCHETA ua tehnologie, A2, 

s-a reușit un ade
vărat record: structura de re
zistență a celor 11 nivele a 
fost executată doar în 45 de 
zile, iar blocul, dat fiind că-1 
vom preda negreșit pînă 
la sfîrșitul anului, va fi exe
cutat în numai 75 de zile.

La Lupeni, la toate tronsoa
nele blocului B 5, cu 90 a- 
partamente — singurul obiec
tiv de pe acest șantier nepre
dat încă, sînt concentrate efec
tive numeroase. Tn primul 
tronson, tencuielile interioare 
fiind terminate s-a creat front 
de lucru formațiilor de mo
zaicari, zugravi, vopsitori care 
și-au început deja activitatea. 
Se lucrează la adăpost de in
temperii pentru că instalația 
termică funcționează deja. Un 
alt tronson are structura de 
rezistență, din panouri mari 
prefabricate. încheiată, 
muncește, de asemenea, 
interior, unde sînt concentra
te efective suficiente. „O pie
dică. așa cum ne spune șeful 
de brigadă Sandu Tudor, ar 
fi lipsa destul de pronunțată 
a unor unelte de muncă și 
materiale mărunte 
vopsele și altele. E adevă'-at 
că și noi va trebui 
losim mai chibzuit.
magazia le dă cu mare greu
tate chiar atunci cînd sînt ne
cesități urgente. Avem ne
voie de ele, altfel stagnează 
munca".

La ultimul tronson întîrzie- 
rea e, însă, apreciabilă. Abia 
s-au montat panourile prefa
bricate pînă la

de cărbune care le revin 
GHEORGHE IORDAN și 
CHIRA.

culese la

ca aparta-

Anton

(Continuare in

Brig nz ■a z i f r u n t așe

PLENARA CONSILIULUI CENTRAL 
AL U. G. S. R.

Un însemnat număr de 
brigăzi ale exploatării mi
niere Lupeni și-au îndepli
nit integral pină Ia aceas
tă dată sarcinile anuale de 
plan Ia extracția de cărbu
ne. Consemnăm doar două 
din ele — cele ale căror 
realizări s-au concretizat 
în cele mai înalte cote de 
depășiri și anume brigăzile 
conduse de PETRE CON-

STANTIN și IOAN SĂLA- 
GEAN, ambele din sectorul 
IV. Cifra care reprezintă 
producția extrasă pînă acum 
de la începutul anului peste 
plan de ortacii lui Petre 
Constantin, este impresio
nantă : 9364 tone. Nivelul
productivității muncii atins 
în ultimele două luni de 
către acești harnici mineri 
este, de asemenea, foarte

înalt — în medie cîte 10,5 
tone pe post.

Cea de a doua brigadă 
de mineri, cea condusă de 
loan Sălăgean a obținut în 
același timp peste plan un 
volum 
tone, 
rind 
cii în

de cărbune de 6795 
membrii brigăzii spo- 
productivitatea mun- 

abataj față de sarcina 
planificată cu o tonă pen
tru fiecare post prestat.

Vineri, 21 decembrie, a avut 
.loc plenara Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

La lucrările plenarei, a lu
at parte tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 

Per- 
al

Executiv, al Prezidiului I 
manent, secretar al C.C. 
P.C.R.

Au participat președinți 
comitetelor uniunilor sindica
telor pe ramuri de activitate, 
ai consiliilor județene ale sin
dicatelor, membri ai consili
ilor și comisiilor Consiliului 
Central al U.G.S.R., reprezen
tanți ai unor ministere și al
tor instituții centrale.

ai

Mihai Dalea, 
Comite- 
C.C. al

Tovarășul 
membru supleant al 
tului Executiv al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R., a pre
zentat raportul cu privire la 
sarcinile ce revin sindicatelor 
pentru înfăptuirea planului 
național unic de dezvoltare e- 
conomică și socială a Republi
cii Socialiste România 
1974.

Plenara Consiliului 
al U.G.S.R. a adoptat 
rîre cu privire la 
revin sindicatelor 
făptuirea planului 
nic de dezvoltare

pe anul

Centra] 
o hotă- 

sarcinile ce 
pentru în- 
national u- 
economică

și socială a Republicii Socia
liste România, pe anul 1974. 
Totodată, plenara a adoptat 
bugetul sindicatelor și planul 
de relații externe pe anul 
1974.

La dezbateri au luat cuvîn- 
tul numeroși participant!.

In încheierea lucrărilor ple
narei, a luat cuvîntul tovară
șul Gheorghe Pană.

Intr-o atmosferă de puterni
că însuflețire, plenara Consi
liului Central al U.G.S.R. a a- 
dresat o scrisoare Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Uzina de preparare a cărbunelui Coroești după un deceniu pus sub semnul continuei perfecționări

tractate de locomotive 
electrice.

PRIMELE TRENURI 
TRACTATE DE 
LOCOMOTIVE 

ELECTRICE

Incepînd cu data
21 decembrie a.c.,

de 
a 

fost pusă sub tensiune 
rețeaua de contact a 
liniei de cale ferată e- 
lectrificată dintre sta
țiile Tg. Jiu — Mintia. 

Din această dată, 
trenurile de persoane 
nr. 2 081/2 703, cu 
sirea în Petroșani 
ora 6 și plecarea 
6,47 și 2 706/2 084,
sosirea în Petroșani 
orele 19,39 și plecarea 
la orele 20,05 care circu
lă pe distanța Craiova 
— Simeria și retur și 
încă o pereche de tre- 

|nuri de marfă, vor fi

so
la 
la 
cu
la

Au trecut 10 ani din cli
pa în care benzile de 
transport au început 

să alimenteze pentru prima 
dată instalațiile de preparare 
de la Coroești. Zece ani în 
care milioane de tone de căr
bune, extrase 
Văii Jiului, au cunoscut meta
morfoza dătătoare de valoare 
a prelucrării superioare, o a- 
devărata finalizare rapidă a 
evoluției geologice lente, spre 
puteri calorice tot mai ridica
te. Ce a însemnat acest in
terval de timp pentru cea mai 
mare uzină de prelucrare a 
cărbunelui din țară ? Care sînt 
reperele actuale ale fluxului 
tehnologic de preparare și gîn- 
durile cu care preparatorii 
Coroeștiului întîmpină aceas
tă oniversare a uzinei lor ?

o uzinei. Ce poate ilustra oare 
mai bine această tendință 
permanentă spre perfecționare 
decît evoluția principalilor 
indicatori tehnico-economici ? 
Numai în ultimii trei ani ran
damentul de preparare a cres-

Se 
în

găleți.

să Ie fo- 
dar și

al treilea ni-

HOFFMAN
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am
în slujba 

lll il II I
pentru minerii

Văii Jiului

SCHIORII-ELEVI 
IN TABĂRA ALPINA

Mîine, un grup de 60 
de elevi de Ia Școala 
sportivă din Petroșani 
— schiori de perfor
manță și de perspecti
vă, vor pleca într-o ta
bără de pregătire la 
baza I.E.F.S. din Pa
ring, unde, sub îndru
marea competentă a 
profesorilor de specia
litate, se vor antrena 
în vederea participării 
Ia primele competiții 
din acest sezon alb.

școalA de șoferi

Școala de șoferi pro
fesioniști din Ilia, des
chide, în ziua de 3 ia
nuarie 1974, un nou 
curs de pregătire pen
tru cei dornici să im-

brățișeze această me
serie.

Cei interesați în ur
marea cursului, în ve
derea obținerii permi
sului de conducere ca
tegoria B, C și E, se 
vor prezenta la servi
ciul de personal al au
tobazei de transport a- 
uto Livezeni, de unde 
pot primi informațiile 
necesare cu privire la 
condițiile de înscriere 
in școală.

de celuloid". Vor par
ticipa pionierii cîștigă- 
tori ai fazelor disyuta- 

în școli.

în cinstea 
eveniment.

istoricului

te ADUNARE FESTIVA

din abatajele

mare de beneficiari, răspîndiți 
în întreaga țară, lista acestora 
incluzînd în egală măsură com
binate siderurgice și consuma
tori casnici, unități ale econo
miei naționale și parteneri 
externi.

Uzina de preparare de Ia

salbă de succese care permit 
astăzi întocmirea unui bilanț 
dintre cele mai rodnice. Suc
cese care își au originea și 
definesc activitatea oamenilor, 
a harnicilor preparatori, în
frățiți cu minerii în efortul de 
a da patriei cit mai mult căr
bune, de o calitate iot mai su
perioară.

CONCURSURI
PIONIEREȘTI

Duminică, 23 decem
brie, ora 9 va avea loc 
Ia Casa pionierilor din 
Petroșani faza munici
pală a tradiționalului 
concurs de șah „Cupa 
30 Decembrie", iar 
luni, 24 decembrie, se 
va desfășura la Lupeni 
concursul de tenis de 
masă „Prietenii mingii

LA DATORIE,
cu răspundere și dăruire 

PE FLUXUL ÎNNOBI.
LARII CĂRBUNELUI

ora 16, în

în 
de

SPECTACOL 
OMAGIAL

Joi după-amiază, 
sala mare a Casei
cultură din Petroșani, 
a avut loc un specta
col omagial închina1; 
sărbătoririi a 26 de 
ani de la proclamarea 
Republicii, susținut de 
pionierii și elevii 
Iii generale nr. 1 
localitate.

Spectacolul a
prins un bogat reper
toriu de cîntece 
dansuri, scenete 
teatru, soliști si ;

Șco
din

cu-

și 
de 

gru
puri vocale, gimnasti 
că artistică și poezii 
despre patrie și partid 
pe care 
și elevii 
gătit sub 
rea cadrelor didactice

Astăzi, la 
sala Teatrului are loc 
adunarea festivă con
sacrată împlinirii a 25 
de ani de existență a 
Teatrului de stat „Va
lea Jiului" din Petro
șani. După adunarea 
festivă are loc Specta
colul cu piesa „Casa 
de mode" de Theodor 
Mănescu, a treia pre
mieră a acestei stagi
uni. Regia — Ion Si- 
mionescu ; în distribu
ție — Florin Plaur, 
Cristian Drăgulănescu. 
Paulina Codreanu. Va
ier Donca, Alexandru 
Codreanu, Elisabeta 
Belba. Hie Stefan.

pionierii 
le-au pre- 

îndruma-

Pentru o reprezentare 
globală a activităților 
de preparare care se 

desfășoară aici este suficient 
să arătăm că peste 30 la sută 
din producția de cărbune a 
Văii Jiului se îndreaptă, in fi
nal, spre Coroești ; că „spe
cialul" pentru semicocs, briche
tele de uz casnic, cărbunele 
energetic spălat, în cele două 
variante „normal" și „mixte", 
precum și multe alte sorturi 
sînt livrate unui număr foarte

Coroești este o unitate moder
nă, a cărei tehnologie 
caracterizată de un înalt 
vei tehnic. întregul flux 
condus 
la un 
toate 
caj“, prezentînd siguranță de
plină în funcționare. Cei zece 
ani nu pot să nu fie asociați 
evoluției continuu ascendentă

este 
ni- 

este 
deîn mod operativ 

pupitru de comandă, 
utilajele sînt „în blo-

cut de Ia 84,4 la 95,3 la sută, 
extracția sorturilor superioare 
de la 48,7 la 63,4 la sută, ce
nușa din cărbunii spălați a 
fost redusă de la 27,4 la 21,5 
la sută, prețul de cost a scăzut 
de la 26,43 la mai puțin de 
20 de lei pe tonă, iar consu
mul de energie electrică de 
la 9,2 la 7,6 kWh pe tonă. O

Atunci cînd o apăsare de 
buton a declanșct pen
tru prima oară fluxul 

de preparare în urmă cu zece 
ani, uzina avea aproximativ a- 
ceeași înfățișare, dar ascundea 
multe imperfecțiuni, inerente în
ceputului, care au format obiec
tul unei neobosite activități crea
toare a oamenilor, legați în 
tot mai mare 
că, de uzina

...Anul 1971
Voiculescu și
maistrul Aristică Lăța, șefii de 
echipă llie Cată și Aurel Stef, 
împreună cu tovarășii lor fi
nalizau o acțiune care se rea
liza prin muncă pasionată, 
perseverentă, gîndire creatoa-

măsură de mun- 
lor...
Inginerii Vasile 

Francisc Appel,

Bujor BOGDAN

La Fabrica de produse lactate Livezeni
MĂCAR ACUM, ÎN AL „DOISPREZECELEA CEAS

DIN A... 12-A LUNA A ANULUI, „ROBINETELE
NEREALIZARILOR SA FIE

In finalul însemnărilor pe 
marginea ultimei noastre vi
zite la Fabrica de produse lac
tate Livezeni (articolul „Brîn- 
ză bună 
pregnat 
„Steagul

în „burduf"... im- 
de deficiențe" din 
roșu" nr. 7 463), 

conchideam că, deși fa
brica nu se poate „lăuda" 
cu rezultate strălucite, există 
destule rezerve interne de a 
căror valorificare colectivul 
de aici se preocupă intens, 
momentul „stagnării" puțind 
fi depășit. Procesul tehnologic 
și asistenta tehnică se efectu
ează. totuși, azi cu mai multă 
responsabilitate decît în trecu
tul apropiat. Colectivul fabri
cii dispune de suficiente posi
bilități pentru recuperarea 
turor rămînerilor în urmă 
înscrierea activității pe 
curbă mereu ascendentă, 
puțin cu această impresie 
pășit din nou pragul 
din Livezeni a I.I.L. Simeria. 
In realitate însă lucrurile stau 
altfel.

Avem în față un proces ver- 
bal de constatare încheiat, la

tu
și 
o

Cel 
am 

secției

Fabrică de produse lactate Li
vezeni, în urma controlului e- 
fectuat de Inspectoratul jude
țean pentru controlul calității 
produselor (ing. Nicolae Pop), 
în colaborare cu Inspecția sa
nitară a municipiului (dr. Cor
nel Ardeleanu) și cu Inspecto
ratul comercial de pe lîngă 
consiliul popular municipal 
(Fodor Carol). „Pentru defici
ențele constatate — se specifi
că în finalul actului — se sanc
ționează (conform... ; cu...) ur
mătorii tovarăși : ing. Maria 
Popa, șefa secției ; Virgil Nea- 
goe, maistru mecanic ; Maria 
Bozdog, șef C.T.C. ; ing. Iuli
an Burlec ; Constantin Oțoiu, 
șef formație recepție-paste- 
urizare ; Maria Roșea, șef for
mație îmbuteliere..."

Repetăm (și o vom face. în 
continuare, pînă cînd toți fac
torii răspunzători de soarta 
producției fabricii vor înțele
ge de ce...), constatările, lipsu
rile semnalate în procesul ver
bal încheiat în 24 noiembrie 
a.c., nu sînt în nici un caz de 
dată recentă, apărute adică în

ÎNCHISE!
ultimul timp pe fluxul de fa
bricație. Sînt deficiente vechi, 
in fața cărora nu s-a ridicat 
de atîta timp nici măcar un 
deget 1 De ce ? Cine știe I Poa
te din cauza aceleiași minima
lizări a unor „scurt-circuite“ 
socotite insignifiante, izvoare 
în fond ale unor mari dere
glări. Să le trecem, succint în 
revistă...

♦ Pasteurizarea smîntînei 
de consum, din cauza lipsei u- 
nui spațiu corespunzător (a 
camerei de termostatare, cu 
menținerea unei temperaturi 
constante) nu se efectuează... 
deloc. Procesul tehnologic in
dicat nu poate, din acest mo
tiv, să fie respectat și atît 
smîntîna proaspătă cît și pro
dusul „Făgăraș" au evident de 
suferit...

♦ Mașina de spălat sticle 
pentru lapte de consum, deși 
de atîtea ori pînă acum a fost 
reparată, nu funcționează. 
Spălarea se face manual.

V. TEODORESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

(Continuare în pag. a 3-a)
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FLORIN PLAUR

Pîna în urmă cu 25 de ani Valea Jiului e- 
ra cunoscută doar ca fiind cel mai important 
bazin carbonifer al țării, cu un pilduitor tre
cut <fe muncă și luptă revoluționară. Teatrul 
de stat „Valea Jiului", prin totalitatea sarcini
lor ideologice, cultural-educative și artistice 
ce-i reveneau, aducea o nouă dimensiune, spi
rituală, în această parte a țării, impunînd-o în 
circuitul valorilor artistice. Pentru colectivul 
teatrului care a purtat făclia frumuseții prin
tre mineri, pentru toți spectatorii, astăzi, este 
o zi solemnă, a retrospectivelor esențiale și a 
perspectivelor îndrăznețe. Teatrul de stat „Va
lea Jiului" a împlinit un sfert de secol de exis
tență, timp în care mesajul umanist al artei so
cialiste a fost o prezență dinamică, îmbogățind 
sufletul și mintea minerilor prin care trăiește 
această scenă.

ț S-a împlinit un sfert de se- 
. col de existență a Teatrului 
' de stat „Valea Jiulfii" din Pe- 
ț troșani, aniversare înzestrată 
l din toate punctele de vedere 
/ cu semnificații pentru orice 
1 om și pentru toți locuitorii a- 

cestei seculare regiuni miniere. 
De-a lungul deceniilor con
stanta luptă a minerilor pen
tru o viață demnă, liberă și fe
ricită a vizat, implicit, și drep
tul la cultură, la artă, drept a 
cărui realizare deplină a 
avut loc în primul an de exis
tență a Republicii cînd pentru 
ei a fost creată această scenă 
a teatrului românesc. In mod 
firesc, orice moment aniver- 
sativ implică un bilanț și o 
serie de întrebări grave la ca
re sîntem chemați să răspun
dem — și-a îndeplinit aceas
tă instituție misiunea de a o- 

i feri publicului spectacole va- 
loroase din punct de vedere 

) ideatic și artistic ?, a răpuns 
complexei sarcini educative 
de a modela gustul și discer- 
nămîntul spectatorilor ?, a con
tribuit, prin actorii ei la o- 
pera umanistă de culturaliza-. 
re, de participare la viața ce
tății, a orașelor ?

De-a lungul celor 25 de ani. 
Teatrul de stat „Valea Jiului" 

l din Petroșani a prezentat spec- 
’ tatorilor 2 000 de premiere 
) '(ultimele trei pînă la comple

tarea acestei cifre fiind premi
erele acestei stagiuni — 
nada" de Alfonso Sastre, 
ta fără zestre" 
trovski, „Casa 
Th. Mănescu).
loc 8 200 de spectacole pentru 
aproape două milioane și ju-
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„Cor- 
„Fa- 

de A. N. Os- 
de mode“ de 
cu care au avut

Actorul animator 
al viefii culturale

Deși pensionat în urmă cu 
aproape un deceniu, actorul 
Alexandru Jeles și-a conti
nuat activitatea, dar pe tărî- 
mul mișcării cultural-artisti- 
ce de masă, fiind cunoscut 
ca un entuziast animator . al 
teatrului de amatori. Ne-a 
răspuns cu amabilitate in
vitației de a vorbi despre 
munca și pasiunea desfășu
rată pe parcursul deceniilor.

nimator cultural. Ce ne 
puteți spune despre aceas
tă latură a muncii dumnea
voastră ?

— Sînteți unul dintre ve
teranii Teatrului „Valea 
Jiului", ați venit de la în
ființarea lui și v-ați stabi
lit aici, în Petroșani...
— Am sosit în acest teatru 

la 16 decembrie 1948. La în
ceput, colectivul artistic era 
format din artiști bucureș- 
teni, eu fiind unul dintre ei. 
Cariera mea a început în 
1923 și am activat la teatre
le Bulandra, Municipal și 
Național. Aici am jucat zeci 
de roluri (în toată cariera, 
peste 300) și dintre cele mai 
dragi îmi sînt avocatul Ber- 
eutdv din pieîsa „Lupii și o- 
ile" de A. N. Ostrovski, con
tele din „Evantaiul" și Mau, 
riciu din „Bădăranii" de Car
lo Goldoni ; profesorul Tri- 
funov din „Lupii" de Radu 
Boureanu, Steriade din „Anii 
negri" de Aurel Baranga și 
N. Moraru etc. Ultimul rol 
pe care l-am jucat pe scena 
teatrului din Petroșani a fost 
Amfitrionul din comedia 
„Vremea dragostei". Fiind 
pensionar, eram cel mai „in
dicat" să joc într-o piesă cu 
un asemenea titlu!... Ca și 
acum, repertoriul teatrului 
a fost destul de variat.

— De mai bine de zece 
ani, activez ca profesor al 
Școlii populare de artă din 
Petroșani, fie la clasa de ac
torie, fie la cea de brigăzi 
artistice de agitație. Am pre
gătit mai multe spectacole 
— producții în acești ani. 
„Jocul de-a vacanța" de Mi
hail Sebastian. „Funcționa
rul de la ddmenii" de P. Lo- 
custeanu, „D-ale carnavalu
lui" de I. L. Caragiale, „Bu
cătăreasa", „Chestiuni fami
liale", „Azilul Mac-Ferlan" 
și nenumărate programe de 
brigadă artistică de agitație. 
Mi-a plăcut întotdeauna să 
colaborez cu artiștii amatori, 
la casele de cultură din Pe
troșani și Hațeg, la cluburi
le din Lonea. Aninoasa, Pe- 
trila, la Institutul de mine, 
la școli. Am montat cu ama
torii piese cum sînt „înco
tro ?“ de Otto Safranek, „Vi
sul unei nopți de iarnă", 
„Titanic-vals", „Nota zero la 
purtare", „Și pe strada noas
tră" și multe altele, cărora 
li se pot adăuga brigăzile ar
tistice de agitație.

— Cu ce regizori ați lu
crat aici ?

— Ce sentimente vă în
cearcă acum, cînd Teatrul 
„Valea Jiului", pe care l-ați 
slujit cu credință, 
nește un sfert de veac 
activitate ? Considerați 
în acești ani a răspuns 
pului pentru care a 
creat, acela de a oferi _
nerilor spectacole de valoa
re, modelîndu-le gustul și 
discernămîntul artistic ?

împli- 
de 
că 

sco- 
fost 
mi-

— Am interpretat roluri 
după indicațiile lui Val Mu
gur, Sică Alexandrescu, fon 
Pețrovici, Constantin Dinis- 
chiotu, Marcel Șoma, Franz 
Auerbach.

— Știm că aveți, alături, 
de teatru, constante preo
cupări muzicale. Le-ați fo
losit în slujba teatrului ?

— Concomitent cu arta 
dramatică, am studiat și mu
zica la Conservatorul din 
București. Fiind solicitat de 
direcțiunea teatrului. am 
compus muzica pentru pie
sele „Hoții la miere" (orches
trația aparținînd profesoru
lui Vasile Lucaciu). 
nevăzută" (Orchestrația 
îuliu Horacek) precum și 
majoritatea spectacolelor 
păpuși.

..Haina 
lui 
la 
de

— Da, sigur că da, și-a în
deplinit scopul său care a 
fost și este mult mai com
plex. La început teatrul a a- 
vut spectatori ,și e surprin
zătoare, chiar paradoxală, si
tuația exintetă de un timp 
încoace. Publicul va pu
tea fi recucerit dacă re
pertoriul s-ar axa pe come
die, oamenii cu care vorbesc 
spun acest lucru. Și, în fond, 
comedia e tot un gen drama
tic, tot educativ. In acest 
sfert de secol teatrul a. avut 
un colectiv artistic destul de 
valoros. In prezent.' de ase
menea, s-a întinerit cu 
mănunchi de absolvenți 
Institutului de teatru 
București, repartizați 
care au dovedit foarte 
moașe calități artistice,
prilejul acestei aniversări 
teatrului nostru, urez între
gului ansamblu să obțină, în 
viitor, succese artistice din 
ce în ce mai mari.

un 
ai 

din 
aici, 
fru-

Cu 
a

mătate de iubitori ai teatru
lui. Este o retrospectivă sinte
tică și răscolitoare, iar sensu
rile ei se amplifică dacă avem 
în vedere condițiile oarecum 
diferite ale teatrelor de pro
vincie ale căror sarcini de or
din cultural sînt mai accentu
ate decît ale teatrului din ma
rile orașe. Pe scena Teatrului 
„Valea Jiului" au fost ju
cate piese din dramaturgia 
clasică românească (V. Ale-

mativă, înrîurindu-le gustul, 
stimulînd dorința de a cunoaș
te valorile dramatice, impu- 
nînd, chiar, modificări în 
comportamentul uman. Sarci
na educativă a artei este com
pusă din elemente eterogene 
sub aspect estetic dar cu preg
nantă valoare socială. Datori
tă Teatrului „Valea Jiului, o- 
mul din această înlănțuire ur
bană minieră are capacitatea 
să judece un spectacol de tea-

tistic de mulți actori, regizori, 
scenografi și costumieri, de e- 
chipe tehnice (mașiniști, croi
tori, peruchieri, timplari etc.) 
care s-au străduit să aducă 
frumosul artei spectaculare 
printre oamenii Văii Jiului, 
frustrați în mod nedrept de a- 
ceste binefaceri, pe aici popo
sind capricios și aleatoriu tru
pe teatrale.

Au fost ani cînd spectaco
lele de teatru însemnau pen

TEATRUL MINERILOR - 
tribună a ideilor contemporane 

și a convingerii prin artă» a

Vi

csandri, I. L. Caragiale, Camil 
Petrescu, Al. Davila, ș.a.) și 
universală (W. Shakespeare, 
Moliere, Cehov, Carlo Goldo
ni, Henrik Ibsen, A. N. Os
trovski ș.’a.), contemporană (A 
urel Baranga, Horia Lovines- 
cu, M. Davidoglu, Gh. Vlad 
etc.), promovîndu-se cu nobilă 
consecvență lucrările drama
tice cu mesaj uman progre
sist, îmbogățind gîndirea și su
fletul spectatorilor.

Prin repertoriu fiecare tea
tru își definește un program i- 
deologic și artistic, un sistem 
de viziune imediată sau de 
perspectivă de esență, în ulti
mă analiză, politică. Prezen- 
tînd spectatorilor piese înlăn
țuite în stagiuni, teatrul exer
cită o sistematică acțiune for-

tru, să-l disece în structura lui 
și să-i aprecieze valoarea spec
taculară, ideea regizorală și 
nuanțele în interpretare, sce
nografia și costumele, mesajul 
uman.

In urmă cu 25 de ani. către 
sfîrșitul lui august, în gara 
din Petroșani cobora un colec
tiv de actori, îmbogățit în ur
mătoarele luni, care venea 
din București să întemeieze 
un teatru al minerilor, rod al 
unei politici culturale atît de 
generoasă, izvorîtă din con
cepția partidului că arta se a- 
dresează tuturor, nu numai u- 
nor grupuri de privilegiați, că 
ea, în tot ce are mai valoros, 
este accesibilă și democrată. 
Scena minerilor a fost slujită 
cu devotament și înalt crez ar-

tru Valea Jiului reale eveni
mente, sala fiind realmente a- 
saltată de constanți iubitori ai 
Thaliei. Pe nesimțite s-a ajuns 
la o stare de răceală între 
spectator și teatru. De ce pro
veniență 
devărat, 
anumită 
poate că 
oarecum, de la ideea de a da 
publicului ce-i al publicului, 
pentru a parafraza un aforism 
celebru. Pentru că teatrfil, și 
arta în general, nu trăiește 
pentru sine și prin sine, ci 
pentru și prin om, prin urma
re are datoria să Ofere piese 
interesante (media ^gustului și 
a preferințelor evoluează), cu 
aderență, prin care să-și rea
lizeze comandamentul artistic

este ? Poate că e a- 
televizorul a creat o 
doză de comoditate, 
teatrul a abandonat,

și etic. Iri acest fel se îndepli
nește 
alâ a

Un 
timp 
Jiului" și-a clădit un specific 
al său — teatru al minerilor, 
care trăiește și muncește în 
mijlocul lor —, o personalita
te distinctă și un profil, ele
mente reieșite din orientarea 
spre un repertoriu divers, dar 
de calitate dramaturgică, și 
din stilul artistic reținut, fără 
excesele formale care pîndesc 
geniul. Acest prestigiu învălu
ie numele acestui teatru în 
multe orașe ale țării prin care 
trece obișnuitele turnee.'

Răspunzînd întrebărilor i- 
nițiale se poate afirma cu toa
tă sinceritatea că Teatrul „Va
lea Jiului" este o instituție de 
cultură și artă care și-a înde
plinit misiunea lui, chiar dacă, 
aparent, ne-ar contrazice mai 
noua și vremelnica criză de 
spectatori, fenomen, de altfel, 
specific întregii vieți teatrale 
mondiale. Acum, teatrul are 
un valoros colectiv de actori, 
un repertoriu bine gîndit și 
selectat, care sînt premise a 
le unor spectacole de bună 
factură artistică. Sărbătorim 
instituția ale cărei spectacol' 
le-am aplaudat de atîtea ori și 
ne oprim gîndurile asupra’ u- 
manismului societății noastre 
și a idealurilor de dezvoltări 
umană armonioasă, după le
gile frumosului și. felicltînd 
colectivul teatrului, îi dorin 
succese tot mai mari în mun 
ca artistică

T. SPATARU

mai exact vocația soci- 
artei și artistului.
sfert de secol a fost un 
în care Teatrul „Valea
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Avanpremieră

«CASA DE MODE"
de THEODOR MĂNESCU

Șirul de spectacole care au 
marcat 
mînii evenimentul 
semnificînd 

„tivitate a
Jiului*, se 
premiera 
„Casa de mode1 
Mănescu.

Piesă polițistă 
„Casa de mode" 
ții și personaje 
perioade a luptei 
țara noastră, 
demascarea crimelor reacțlu- 
nii cît și la înfierarea mo
dului individualist de a face 
dreptate în condițiile exis
tenței forțelor revoluționare 
instituționalizate, menite să 
înfăptuiască lichidarea îm-

de-a lungul săptă- 
jubiliar 

25 de ani de ac- 
Teatrului 
încheie

piesei■

„Valea 
azi cu 

românești 
de Theodor

ca factură, 
evocă situa- 
ale ultimei 
de clasă din 
Asistăm la

Instantaneu din spectaco
lul cu piesa „Casa de mode".

o 
a-

— Acum desfășurați 
prodigioasă activitate de Foto: Ion LICIU

potrivirii elementelor con
trarevoluționare. Textul con
stituie o foarte originală de
monstrație a coabitării ar
monioase a genului polițist cu 
drama de substanță social- 
psihologică, densă. Maniera 
polițistă e reclamată aici de 
acerbele înfruntări, de în- 
crîncenările dintr-o perioadă 
revolută a istoriei 
contemporane.

Spectacolul pus în 
de experimentatul 
ION SIMIONESCU (scenogra
fia : AUREL FLOREA) ’ 
corporează 
majore 
nului 
drept, 
ială, 
pitante 
preinfarct etc.

Misterioasa carte de vi
zită a personajelor prinde 
viață în 
desemnați
FLORIN PLAUR (Directorul 
casei de mode cu pricina), 
VALER DONCA (Ofițerul de 
interne), CRISTIAN DRA- 
GULANESCU (Șoferul). PAU
LINA CODREANU (Secreta
ra), ELISABETA BELBA 
(Necunoscuta), ALEXANDRU 
CODREANU (Groparul). ȘTE
FAN ILIE (Interlocutorul), 
NICOLAE GHERGHE (Preo
tul) și ALEXANDRU DAN 
.(Un necunoscut), captivați 
de jocul de-a enigma, hu 
dezvăluie cu una cu două a- 
devărata față a personajelor 
din motive de complicitate cu 
acestea. La prima întîlnire 
cu spectatorii petroșăneni ta
lentatul absolvent al I.A.T.C. 
CRISTIAN DRAGULANES- 
CU vine cu gînduri de cuceri
tor, iar noi avem 
temeiuri să credem că-și 
atinge ținta.

Traiectoria sinuoasă a 
lunilor, trecutul ascuns 
personajelor, ipostazele neaș
teptate pe care și le atribuie, 
labirintul situațiilor, impre
vizibilul deznodămînt și altele 
asemenea vor stimula recepti
vitatea și disponibilitățile 
detective ale diverselor ca
tegorii de spectatori.

noastre

scenă 
regizor

în-
semnificațiile 

ale piesei și, dînd ge- 
ceea ce-i aparține de 
va stîrni, fără îndo- 

gîtuitoare emoții, pal- 
așteptări, stări de

creația actorilor 
a-i fi purtători.

suficiente
va

ro-
al

Zenobia ILIEȘ

Am ales dintre lucrările de metaloplastie ale artistului 
plastic amator Florin Plaur acest dublu portret al actorului 
Dumitru Drăcea, o adevărată confesiune între dramă și sce
nă, între munca și abnegația actoricească. Și am ales aceas
tă lucrare nu pentru a se înțelege că exponatele (în număr 
de 27) ar avea, majoritatea, o temă... profesională. Pe lingă 
lucrarea „Destin actoricesc" actorul Florin Plaur are o inte
resantă imixtiune în variate domenii. Mai cităm frumoasele 
creații cum sînt „Doja“, „Oțelarii", „Gingășie", „Gospodărie 
momîrlănească", „Indrăgostiții" ș.a.m.d. cu care artistul a- 
mator a stîrnit un adevărat interes printre cei ce-i vizitea
ză expoziția deschisă în sala de repetiție a teatrului.

ILIE ȘTEFAN LAVINIA JEMNA- 
BbMCHES

Z- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - \
Retrospectivă

Am fericirea să mă număr printre prietenii devotați ai aces
tui teatru, lăcaș de autentică cultură. In utimul deceniu fiind me
reu prezent în mijlocul colectivului de actori, mă simt dator să 
readuc în amintirea publicului cîteva secvențe trăite cu prilejul 
unor spectacole în premieră.

In seara zilei de 23 aprilie 1966 se prezenta pe scena teatrului 
din Petroșani spectacolul cu piesa „Atrizli" de Victor Eftlmlu. Sala 
era arhiplină. Intr-un fotoliu din rindul întîi se afla autorul pie
sei, neuitatul poet, scriitor și dramaturg, academicianul Victor Ef- 
timiu. Cei mai mulți dintre spectatori nu știau de prezența sa la 
spectacol.

Actorii au fost în repetate rinduri răsplătiți cu aplauze la sce
nă deschisă. Regretata artistă emerită Ana Colda a realizat, în 
rolul Klytemnestrei, așa cum avea să remarce și revista „Contempo
ranul", o compoziție foarte atentă, prin sinceritatea expresiei șl 
vigoarea declamației. S-a impus, de asemenea, Elisabeta Belba 
prin logica și inteligența cu care și-a construit rolul. De altfel, 
toți actorii au fost la înălțimea cerințelor. Și, dacă nu-i amintesc 
pe toți o fac numai din lipsă de spațiu. La sfîrșitul spectacolului 
l-am condus pe Victor Eftimiu pe scenă, de unde s-a adresat ac
torilor și publicului din sală. Momentul a fost deosebit de emo- 
ționant și mult timp s-a vorbit despre el.

O altă secvență. In seara zilei de 30 septembrie 1967 se pre
zenta spectacolul cu piesa „Opinia publică" a lui Aurel Beranga. 
Nu era singura lui piesă montată Ia Petroșani. Cu puțin timp îna
inte văzuse lumina rampei spectacolul cu piesa „Fii cuminte, 
Cristofor 1“

In sală se aflau numeroși iubitori ai teatrului. După primul 
act sala a devenit neîncâpătoare. Ce se întîmplase ? Aflînd că 
la spectacol este prezent și dramaturgul, cei mai mulți dintre spec
tatori și-au anunțat colegii și prietenii care au și sosit la teatru.

Acestea n-au fost singurele spectacole jucate' cu săli arhipli
ne. Imi amintesc de multe altele în care i-am revăzut de fiecare 
dată cu plăcere pe Paulina și Puiu Codreanu, Dumitru Drăcea, 
llie Ștefan, Maria lordache, Ion Negrea, Mihai Clita, Florin Plaur, 
Mircea Pînișoară, Alex. Jeles, J. Tomescu și alții. In ce a con
stat secretul atracției la public ?

Tovarășul Petru Stoican, director al teatrului în acei ani, îmi 
spunea : „Teatrul minerilor din Valea Jiului și-a început activita
tea în etapa în care se pornise acțiunea de atragere a maselor la 
spectacole cu o mare valoare educativă, realizate cu unele din 
cele mai bune piese ale dramaturgiei naționale, clasice și contem
porane. Colectivul teatrului s-a străduit să promoveze autori și 
opere dramatice avînd o orientare și înțelegere corespunzătoare 
necesităților publicului pe care teatrul și l-a format",

Intr-adevăr, Teatrul din Valea Jiului avea un public constant 
și exigent. Și nu e un secret că fiecare actor își avea publicul 
său. Aceasta pentru că actorul nu uită niciodată că el însuși este 
om, că arta dramatică nu trăiește ca artă în sine, ci numai prin 
ceea ce poate exprima cu sensibilitate despre adevărul vieții.

Mulți, chiar foarte mulți, din acești actori se află și acum în 
slujba teatrului din Petroșani și simt o mare plăcere să-i revăd la 
sărbătorirea celor 25 de ani ai scenei din Valea noastră.

C. HOGMAN 

k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
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Participare largă la dezbaterea
problcniciior economice $1 sociale

j|«5î Recent, Ia Aninoasa, a a- 
“•* vut loc conferința comu
nală a Frontului Unității So
cialiste la care au participat 
193 delegați ai organizațiilor 
sătești. Raportul asupra acti
vității desfășurate de consiliul 
comunal al F.U.S. și organiza
țiile componente pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce le-au re
venit din programul de 
dezvoltare econoniică și so- 
cial-culturală a țării, a cuprins 
preocupările oamenilor mun
cii din Aninoasa pentru rea
lizarea măsurilor stabilite de 
Conferința Națională a parti
dului.

Din raportul prezentat a 
reieșit faptul că deși s-au de
pus eforturi susținute, totuși 
sarcinile de plan nu au fost 
realizate la E. M. Aninoasa 
cu peste 27 000 tone cărbune, 
iar cheltuielile planificate Ia 
producția 
pășite, pe 
cu 115,71 
produs.

Cauzele 
această situație se 
faptului că nu au fost luate 
cele»mai corespunzătoare mă
suri organizatorice pentru eli
minarea unor avarii și repa
rarea la timp a instalațiilor 
și utilajelor; nu s-a acționat 
eficient pentru întărirea dis
ciplinei în muncă.

Raportul’ a subliniat că ce
tățenii au efectuat lucrări de 
înfrumusețare și gospodărire 
In valoare de 2 300 000 lei 
este necesar a se executa 
1 000 de zile de muncă 
brațele și 100 de zile cu 
la jele. >

în cadrul dezbaterilor 
luat cuvîntul delegați la 
ferință, printre care 
Iosif, Pavel Popa, Ion Tudo- 
roiu, subliniind aportul tutu
ror organizațiilor din comună 
pentru realizarea sarcinilor 
gospodărești. Conferința a 
ales consiliul comunal al 
F.U.S. format din 25 tovarăși, 
al cărui președinte a fost ales 
Teofil Blag. De asemenea, au 
fost aleși 31 delegați de di
ferite profesiuni pentru con
ferința municipală.

marfă au fost de- 
10 luni ale, anului, 

lei pe unitatea de

care au condus la 
datoresc

însă 
cele 

cu 
ate-

au 
con- 

Simon

La datorie, cu răspundere și dăruire

•jȘj în prezența a 256 de Stu- 
denți și cadre didactice 

de mine Petro- 
loc ședința 

delegaților 
municipală

la Institutul 
șani a avut 
tru alegerea 
■conferința 
F.U.S. Adunarea a fost 
ehisă și prezidată de

Ilie Constantinescu, 
al comitetului de

pen- 
la 
a 

des- 
prof.

dr. ing. 
secretar 
partid, care a arătat pe larg 
scopul adunării și importan
ța organizațiilor F.U.S. în în
treaga viață economică, poli-

șui Dumitru Poenaru, a cerut 
tuturor salariaților să-și adu
că o contribuție de seamă în 
realizarea planului de des
facere la toate sortimentele 
de mărfuri, întărirea disci
plinei, îmbunătățirea activită
ții de 
torilor. 
arătat 
rilor și 
perfecționarea metodelor 
muncă în conducerea magazi
nelor și îndeplinire,4 tuturor

deservire a consuma- 
Tovarășa Ana Popa a 
preocuparea gestiona- 
a vînzătorilor pentru 

de

torul I. F. A. „Vîscoza11, Mar
gareta Mica, pensionară, si-au 
manifestat adeziunea față de 
politica partidului, angajarea 
fermă de a îndeplini exemplar 
sarcinile ce le revin.

Participanții la discuții au 
făcut propuneri, în lumina 
hotărârii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 18-19 iunie 1973, 
privind înființarea Ia Școa- ------- _ unej

pe fluxul
(Urmare din pag. 1)

Adunări ale organizațiilor
Frontului Unității Socialiste

tică și socială a țării noastre. 
In cuvîntul său, prof. univ. 

Ion Marian a reliefat preocu
pările cadrelor didactice din 
I.M.P. pentru transpunerea 
în viață a hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. ‘ 
1973 privind 
învățămîntuluii 
tot mai mult 
producției.

Adunarea a 
la conferința 
prof. dr. ing. Nicolae Lețu, prof, 
dr. Ion
Trocan 
tații de mine, Elena . Nicules- 
cu din anul II electromecani
că și salariatul Mihai Cniciac.

Adunarea și-a exprimat a- 
tașamentul față de măsurile 
luate de conducerea partidu
lui și statului pentru îmbună
tățirea condițiilor de muncă 
și viață ale studenților.

din 18-19 iunie 
perfecționarea 
și legarea lui 
de cerințele

ales ca delegați 
municipală pe

Marian. studentul Ion 
din anul III al facul-

«i»| In cadrul adunării gene- 
rale a salăriaților de la 

I. C. L. S. produse industriale 
Petroșani, Elena Toma, secre
tara organizației de bază a 
arătat scopul ședinței, impor
tanța F.U.S. și alegerea dele- 
gaților pentru conferința mu
nicipală.

Directorul unității, tovară-

înnobilării cărbunelui

sarcinilor trasate de ■ echipe
le de control obștesc.

Adunarea a ales ca dele
gați pentru conferința muni
cipală a F.U.S. pe tovarășele 
Doina Banu. Ana Popa, Elena 
Toma, Maria Elekeș, Adolf 
Schreter.

Jo’’ 13 decembrie, în pre- 
zența a 308 delegați aleși 

în adunări ale salariaților din 
întreprinderi și instituții, s-au 
desfășurat lucrările conferin
ței orășenești a F. U. S. Lu
peni care a analizat pe larg 
raportul asupra activității 
consiliului F.U.S. și a organiza
țiilor componente de pe raza 
orașului pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce le revin din 
programul de dezvoltare eco
nomică, socială și culturală a 
localității — prezentat de 
tovarășul Wilhelm Neag, pre
ședintele consiliului.

Participanții la discuții, 
printre care se numără dr. 
Nicolae Aldica, directorul 
spitalului, Ion Cotescu, direc
torul Școlii generale nr. 3, 
Constantin Năstase, președin
tele oomitetuliui sindical de 
la E. M. Lupeni, Ion Udrea, 
maistru miner la E. M. Lu
peni, Rodica Tatulici, direc-

la generală nr. 3 a 
micro — întreprinderi do
tate cu unelte și 
șini, înfrumusețarea și gospo
dărirea străzilor și a cartie
relor orașelor, extinderea zo
nelor verzi, plantări de pomi, 
amenajări de baze d.e agre
ment și complexul sportiv în 
cartierul Braia, lucrări ce 
vor fi terminate pînă la fine
le anului 1974, amenajarea te
renurilor de joacă în fața 
blocurilor Al și A 8 din car
tierul Tudor Vladimirescu și 
în cartierul 1 Vîscoza.

Printre propuneri se mai 
numără și terminarea siste
matizării centrului localității 
și construirea orașului copi
ilor în locul fostei piețe care 

"să aibă program continuu de 
activități și dotat cu variate 
jocuri.

Delegații și-au manifestat 
adeziunea față de Decretul 
Consiliului de Stat cu privi
re la măsurile de dezvoltare 
a bazei .energetice și 
sire mai judicioasă a 
tibililor și energiei, 
du-se să traducă în 
ceste măsuri.

S-au mai făcut propuneri 
cu privire la organizarea pe
riodică a unor întîlniri între 
vînzători, gestionari și cumpă
rători, intensificarea activită
ții echipelor de control ob
ștesc cerîndu-se ca biroul 
F.U.S. să analizeze periodic 
munca desfășurată în circum
scripțiile electorale de către 
deputați pentru impulsiona
rea activității gospodărești 
și cetățenești.

ma-

de folo- 
combus- 
an gaj în- 
viață a-

(Urmare

comedieiteribil ale

cunoaște 
comediei.

foarte bi- 
știe cu

„Infailibilul Raffles
Cum îți poate surîde „legea11 

succesului, cum poți ajunge 
un veritabil self-made-man 
în America ? La aceste în
trebări dă răspunsuri acidu
late .comedia îneîntătoare a 
lui Robert Butler.

Turnat în studiourile „Wait 
Disney11, adică în acele stu
diouri pe al căror însemn he
raldic surîde șugubăț Mickey 
Mouse, „Infailibilul Raffles** 
face parte din șirul acelor 
pelicule absolut deconectante 
pe care le vizionăm întotdea
una cu nedisimulată plăcere, 
rîzînd copios la situațiile de 
un haz 
trăznite.

Butler 
ne legile

bene: ca și impostaza sa 
voluată și numită om...), 
■preferințe și rețineri.

Este de mirare, în atari con
diții, că măruntul funcționar 
de la United Broadcasting cre
de că l-a prins pe dumnezeu 
de un picior, avînd un consi
lier de talia lui Raffles ? 
Bineînțeles că nu, și din acest 
fapt rezultă o sumedenie de 
situații comice. Prezența dis
cretă a lui Raffles în cabină 
de proiecție îi asigură lui 
Steven Post un credit nelimi
tat, devenind în scurt timp 
omul de bază al societății de 
televiziune. Dar situația pa- 
radisiacă a lui Steven domi
nat tot mai mult de estetici
anul patruped începe să

Carnet cinematografic

precizie cînd trebuie plasată 
poanta ca ea să ajungă cu e- 
fect plenar la spectator. In 
materie de comedie, Butler 
este Și el un infailibil și a- 
ceastă circumstanță explică 
fără dubii valul de rîs care 
însoțește aproape fiecare sec
vență a peliculei.

Ar fi prea mult, desigur, să 
implicăm „Infailibilului Raf
fles** o optică critică. Dar es
te perfect adevărat că Butler 
servește cîteva bobîrnace de
loc sfioase unui anumit mod 
de viață. însăși situația ie 
bază a comediei ridiculizează, 
fără complexe, opțiunile ți
nui public telefag prea grăbit 
și extrem 
te culmea 
lecționează 
turilor TV. 
den ti că

periclitată de invidia colegi
lor. De aici și pînă la explo- 
darea bombei, adică pînă la 
descoperirea adevăratului au
tor al părerilor „avizat?11, nu 
este decît 
încă

V. COCHECI 
activist de partid

re : raționalizarea completă 
a circuitului de aer comprimat, 
prin care se obținea o reduce
re a pierderilor de cărbune în 
sterile. Recuperarea o fost îm
bunătățită cu 2,4 puncte, ceea 
ce echivalează cu creșterea 
producției nete, spălate cu 
90 000 tone de cărbune anual.

Ne putem imagina că în a- 
cel moment un nou sector de 
producție se alătura celor e-

smoală lichidă înaintea execu
tării investiției suplimentare 
destinate acestui scop, sînt 
doar cîteva exemple în acest 
sens, cîteva realizări care 
poartă semnătura unor specia
liști și muncitori îndrăgostiți 
de meseria lor cum sînt ingi
nerii Nicolae Vilcea și Victor 
Chiabura, maistrul Elisei Bo- 
țan, preparatorul Haralambie 
Arpinten, lăcătușii Ștefan Per- 
di și Nicolae Inclânzan, elec
tricianul Aurel Andreescu.

de ani care se bucură de 
nanima apreciere pentru com
petența și maturitatea lor. 
Ucenicii de acum 10 ani sînt 
tot aici și se numesc Alexan
dru Buruian, Stelian Corobea, 
Dumitra Pitea, Gheorghe 
Costea, loan Onițiu, loan Pos- 
telnicu, cu toții absolvenți ai 
școlii de maiștri. Ion Matei, 
Ștefan Rus, Nicolae Dumitres
cu, oameni de bază de la 
„Spălătorie”, care, după cum 

dintre

li lin „palmares" 
sui-generis

de superficial. Es- 
că acest public se- 

programele pos- 
cu priceperea i- 

cu a unui cimpan
zeu I (Dacă ne gîndim bine 
nici nu este atît de fantastică 
încolonarea nub! icului după 
gustul unei mămuțe dn 
moment ce același public ur
mărește cu cavitatea bucală 
larg deschisă „picturile11 și 
„concertele" simpaticelor fi
ințe. uneori, totuși patrupe
de...)

Sursa comicului este în film, 
prin urmare, activitatea „cri
tică*1 tenace a cimpanzeului 
Raff'es care, stînd nemișcat 
în fața micului ecran (nota

al părerilor „avizat?11, 
un pas. Acest pas, 

este presărat cu atîtea 
gaguri, cu atîtea poame, care 
ar prisosi și în trei comedii. 

Deci, nici un mojnent 
plictiseală — petnru a 
titlul unui alt film, 
tot marca 
în această 
vedeta este o maimuță.

Raffles este foarte talentat. 
Gesturile sale, mimica sa adu
ce izbitor cu parodia atitudini
lor umane. Intr-un fel, filmul 
prezintă telefagia în oglinda 
strîmbă a comediei moraliza
toare. înțelegem foarte bine 
tîlcul povestirii : de prea 
multe ori acceptăm falsa va
loare din comoditate, din cri
ză de timp.

Dandanaua finală, soldată 
totuși cu un substanțial cîștig 
pepjtru Steven, țintește un 
alt aspect tipic american : să 
salvăm aparențele cu orice 
preț.

Rîdem, rîdem grozav Ia a- 
cest film și acest rîs sănătos 
este cîștigul imens cu care ne 
întoarcem la casele noastre.

de 
folosi 

purtînd 
„Walt Disney11 — 
comedie în care

Al. COVACI

• ION HAITAN, Crivadia. Redăm un 
fragment din scrisoarea dv. al cărei des
tinatar este E. G. C. Petroșani: „Din Pe
troșani circulă un autobuz pînă la Meri- 
șor. Dar, într-o zi șoferul de pe autobuzul 
31 Hd. 3491, ne-a lăsat pe toți la Banița. 
Chit că aveam bilete de Merișor. A trebu
it să mergem pe jos acasă cu bagaje multe. 
Eu aș avea o întrebare — pe care am pus-o 
și taxatoarei și șoferului — dar ei nu 
mi-au răspuns — și anume de ce pe tabe
la autobuzului scria Petroșani — Meri
șor, iar cursa se oprea la Banița ? Șofe
rul nu e obligat să meargă pînă la capătul 
liniei ?

Ba da, așa ar trebui. Și sperăm că 
E.G.C., va răspunde concret la întrebările 
dv. obigîndu-și salariații 
schimbe... placa, după bunul

să nu mai 
lor plac.

str. Viitoru- 
Petroșani:

• GHEORGHE NECULA, 
lui, cartier Aeroport 
Ne relatați faptul că cetățeanul Valeriu 
Dunea, proprietar de mașină, 
tează „pur și simplu** fără motive 
stradă. Că ați sesizat organele 
dine dar că nu s-a luat nici o 
Mai mult, spuneți că plutonierul 
liție Dianu fiind de față 
ați fost insultat, v-a replicat : „In 
sînteți bărbați** sau „nu fac colecție 
reclamații !“ Dacă sus-amintitul Valeriu 
Dunea continuă să se „distreze" in-

vă acos- 
f>e 

de or- 
măsură. 
de mi

cind 
fond 

de

Ștefan 
azi cu

Matei,
acum 10 ani care se mîndresc

Tînârul maistru preparator Alexandru Buruian, 
Rus și Nicolae Dumitrașcu 
faptul că lucrează la

mun citorii-spălători 
cîțiva din ucenicii de 

Preparația Coroești.

în subteranul minelorxistente
Văii Jiului, fără a necesita nici 
o altă investiție decît gîndirea 
creatoare a oamenilor.

Ar fi greu de enumerat, fie 
măcar și în parte, lunga listă 
a inovațiilor și raționalizărilor 
acestor 10 ani. Raționalizarea 
circuitelor de flotație, reampla- 
sarea centrifugelor în vederea 
desecării normalului de 0-10 
mm, pentru brichetaj, mărirea 
capacității de încărcare și 
silozare prin raționalizarea 
cuitelor aferente, trecerea 
brichetaj la funcționarea

din pag. 1)

in
ert

ia 
cu

Uzina a crescut in toți a- 
cești 10 ani și odată 
cu ea - oamenii. Oa

menii care la început erau re- 
prezentați de cîteva cadre cu 
experiență venite îndeosebi 
de la Preparația Lupeni și de 
mulți, foarte multi tineri uce
nici. Tineri care au luptat cu 
greutățile începuturilor uzinei 
și ale propriei profesiuni. Ti
neri oare au transformat învă
țătura într-o componentă esen
țială a muncii lor și care au 
învins. Peste 230 din ei au 
absolvit cursurile de calificare 
din uzină. Azi întilnești aici 
șefi de echipă de numai 25

cei .enumerați mai sus sînt 
mindri că lucrează într-o uzi
nă atît de mare și de moder
nă pe care au văzut-o crescind 
sub propriii ochi.

Privită în intimitatea sa, U- 
zina de preparare de la Corc
ești nu mai este aceeași 
acum 
nele 
nuă 
nitate 
preia 
țiuni 
dă, a 
cării superioare a 
energetice ale celui mai mare 
bazin carbonifer al țării.

de
10 ani. Ea poartă însem- 
unui deceniu de conti- 
perfecționare, este o u- 
economică capabilă să 
în cele mai bune condi- 
sarcina tot mai crescîn- 

viitorilor ani a valorifi- 
resurselor

Ioan Drăgan, în etate de 
50 de ani, din Petroșani es
te deținătorul unui „palma
res11 infracțional sui-gene- 
ris, de loc de invidiat: pî
nă în prezent a avut parte 
pentru diverse fărădelegi 
nu mai puțin de... 18 con
damnări, variind între 4 
luni și 8 ani, toate însumînd 
„astronomica** cifră de... 53 
de ani, pe care i-a executat 
cu unele reduceri de terme
ne. Cu ultima condamnare 
de 2 ani și șase luni, a fost 
„onorat** pentru un furt fă
cut în piața orașului într-o 
zi de tîrg, cînd „a speriat** 
două scurte de fîș de pe ta
raba unui vînzător. Pe una 
o și valorificase chiar 
piață pe un ceas. Dar 
nou, lui Ion Drăgan i-a 
nat ceva, pentru a 19-a 
ră în Viață : nu ceasul,
dreapta sentință a instan
ței...

în 
din 
su- 
oa-
ci

Dar altădată...
Făcînd pe „forțosul" cu 

cîțiva pașnici consumatori 
din restaurantul „Progresul*1 
din Lupeni, Viorel Anușca, 
în vîrstă de 23 de ani, a a- 
juns în divergentă cu... le
gea. După ce se „ciupise" 
zdravăn, a început să-i lo
vească pe cei cu bunele ofi
cii, care căutau să-l tempe
reze, ba mai mult a bruscat 
și pe responsabilul unității 
și reprezentanții organelor 
de ordine care au interve
nit. Avîndu-se în vedere si
tuația lui familială precară 
— soția gravidă, un copil 
minor — instanța, dînd do
vadă de clemență i-a apli
cat doar o amendă 
vențională de 2 000 
conform Decretului 
Dar altădată...

N. GHERGHIN, 
judecător

contra- 
de lei, 
153/70.

tot in neregulă

a-

vel. Cu toate 
cedentă intervenției 
brigada de montori ____
de Zoltân Kispal, lucrînd pe 
două-schimburi prelungite a 
reușit să monteze piesele pre
fabricate a patru apartamente, 
ceea ce reprezintă chiar și în 
condițiile actuale un ritm 
deosebit de intens, totuși, așa 
cum ne declara Petre Viezu
re, șeful echipei de montori, 
care lucra în acel moment, 
se așteaptă uneori după pie
sele prefabricate pentru că 
nu s-a realizat o rezervă tam
pon în apropierea punctului 
de lucru, ci se descarcă 
din mașini pe măsura 
acestora.

La punctul de lucru 
în Uricani, blocul C 2

că în ziua pre-
noastre, 
condusă

direct 
sosirii

situat
cu 60

4

In urma controalelor e- 
fectuate recent de organele 
de ordine la blocul nr. 45 
din cartierul Aeroport 
cest edificiu de ani de zile
cu probleme, (oare pînă 
cînd ? I) — au fost găsite 
un număr de 28 de persoane 
în neregulă cu vizele lega
le de stabilire a reședinței. 
Printre cei găsiți „în aer11, 
cărora li s-au aplicat amenzi 
contravenționale se numără 
Mihai Baranețki, Elena Sto- 
ian, Zamfira Bătăiosu, Li- 
viu Muntean, Maria Preda- 
tu, Dumitru Vlădulescu, 
Gheorghița Bălașa, Elena 
Popa și alții.

De asemenea, au fost de
pistați cîțiva locatari care 
folosesc pentru menajul cas
nic reșouri electrice impro
vizate, cu un consum sporit 
de energie electrică și anu
me Eugen Banciu, Nicolae 
Șandru, Pintilie Niculescu, 
Mihai Croitoru, loan Bur- 
cea ș.a. Se impune un con
trol din partea organelor de 
specialitate prin acest imo
bil, unde s-ar mai putea 
vedea și alte improvizații de 
acest gen...

apartamente, s-au produs cîte
va schimbări în bine față de 
constatările noastre anterioa
re relatate în urmă cu cîteva 
zile în coloanele ziarului. In
ginerul Dumitru Vișan, șeful 
șantierului instalații al T.C.Hț 
ne comunică faptul că cel mult 
peste două zile va funcționa 
în bloc instalația termică pen
tru ca operațiile de finisaj să 
se poată efectua în cele mai 
bune condiții. La cel de-al 
trei'le tronson s-a terminat de 
zidit ultimul nivel, în timp ce 
în cel de-al doilea, la fiecare 
nivel există cîte o echipă de 
zidari care execută tencuieli. 
„Dacă ni se va asigura, așa 
cum am cerut, luminăție, pen- . 
tru a prelungi munca și după 
căderea întunericului, ne spu
ne șeful brigăzii de zidari, 
Vasile Taloș, în mai puțin de 
cinci zile vor fi terminate 
tencuielile și la ultimul tron
son11.

După cum r.e-a relatat tova
rășul loan Sitescu, inginer șef 
al Grupului de șantiere Pe
troșani al T.C.D., prezent la 
punctul de lucru din Uricani, 
sînt concentrate aici toate 
efectivele de care, pentru mo
ment, grupul dispune. Din
păcate, promisiunile minei și 
ale consiliului popular din
localitate, pe al căror sprijin 
în această situație de excep
ție s-a contat, au rămas ne
onorate. Se așteaptă și 
tinuare acordarea de 
mină a ajutorului cu 
de zugravi, vopsitori,

toate șantierele din 
Jiului se efectuează 
care necesită aceste 
de aici deci greutatea 
gurarea tuturor nevoilor

Valea 
operații 
meserii, 
în asi-

mai prin contribuția singulară 
a executantului.

Ce concluzii se pot desprin
de în urma celor constatate 
pe șantiere ? Că la unele blo
curi sînt. fără îndoială, întir- 
zieri în execuție. Aceste întîr- 
zieri însă, printr-o mai judi
cioasă utilizare a efectivelor 
de care se dispune, prin cre
area unor condiții optime de 
muncă formațiilor de lucru 
care să îngăduie atingerea 
unor cote înalte de realizări 
zilnice Ia Lupeni și Uricani, 
prii) sprijinul consistent al 
beneficiarilor la Uricani pot 
fi recuperate. Acum cînd 
timpul rămas pînă în ultima 
zi a anului se măsoară în ore, 
și în minute chiar, orice stag
nare, cît de scurtă, poate in
fluența iremediabil asupra res
pectării ultimului termen de 
predare a apartamentelor din 
plan. Se impune, prin urmare, 
o mobilizare totală a între
gului potențial uman și teh
nic de care dispun șantierele, 
la aceasta adăugîndu-se spri
jinul pe care beneficiarii sînt 
datori să-1 dea, pentru ca cele 
9 zile care au mai rămas pînă 
la finele anului să fie folosite 
la maximum 
nut de minut, 
că de urmat 
rea integrală 
nuale de apartamente.

Cpt. Toma FALON

Mica 
publicitate

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cuz- 
man loan, eliberată de I. R. 
Deva. O declar nulă.

în con- 
către 

echipe 
eventu-

oră de oră, mi- 
Este calea uni- 
pentru realiza- 
a sarcinilor a-

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Or- 
deanu loan eliberată de 
E. M. Paroșeni. O declar 
nulă.

stradă, și dacă 
sînteți nevinovat, 

judecată

sultîndu-vă în plină 
considerați că 
puteți să intentați acțiune de 
împotriva dumnealui.

dv.

TICA BARBIȚĂ, Lupeni. 
cunoștință de faptul că sînteți 
sionat cititor al ziarului „Steagul roșu**, 
că nutriți sentimente de stimă „la adresa re
porterilor, fotoreporterilor și chiar a 
respondenților voluntari ai ziarului11, 
privește părerea dumneavoastră 
denumiri cum ar fi „Cărbunele11 
„Minerul1* pentru ziarul nostru s-ar 
comanda ca mai specifice Văii Jiului în 
locul celei actuale, nu o împărtășim. De 
altfel după părerea noastră, nu există 
nici un motiv pentru a pune în discuție 
o asemenea temă.

Am luat 
un pa-

Măcar acum, în al „doisprezecelea ceas“ din a... 12-a lună
a anului, „robinetele" nereallzăriior să fie închisei

(Urmare din pag. 1)

necorespunzător. Se simte lip
sa fosfatului trisodic, a hexa- 
metafosfatului și a silicatului 
de sodiu (deficiență inadmisi
bilă I) Este adevărat, mașina 
de spălat sticle nu poate fi re
dată momentan funcționalității 
la parametrii proiectați din 
lipsa pieselor de schimb, dar 
chiar dacă acestea ar exista 
tot nu s-ar putea atinge o spă
lare eficientă, pentru că jetul 
puternic de apă necesar nu 
mai... există și nici substanțe
le chimice mai sus menționa
te...

♦ Nici bidoanele nu se mai 
spală cu mașina, ci tot manu
al. Și acest utilaj aferent (ne 
referim atît la mașina destina
tă spălării bidoânelor cît și la 
pompa de leșie) e defect. De 
mai mult timp...

♦ In secțiile de producție 
se constată prezența perpetuă 
a unor curenți reci de aer. 
Geamuri sparte pretutindeni ! 
De pe pereții secției de recep
ție, faianța e detașată. Insta
lația 
cald 
mult

❖ 
finite, nu este asigurată scur
gerea apei, aceasta băltește ca 
pe-o stradă periferică. Canali
zarea ? Ce să mai vorbim de 
canalizare ? ! E o „problemă1* 
care duhnește urît de atîta 
timp...

❖ Din laboratorul de recep
ție lipsește laCtofiltrul pentru 
determinarea gradului de im- 
purifivare a laptelui — materie 
primă. Lipsesc, de asemenea, 
și rondelele necesare acestei 
determinări, laptele intrînd în

de ventilație a aerului 
nu funcționează. Tot de 
timp...
In depozitul de produse

procesul de fabricație cu un 
mare grad (III) de impurifica- 
re. Materia primă continuă să 
fie recepționată sub limitele 
admise de stas („remedierile11 
ulterioare reușesc țotuși să 
îmbunătățească puritatea pro
duselor, nu însă în totalitate)...

> Continuă să existe fisuri 
și în ce privește controlul teh
nic de calitate. Cît privește 
certificarea calității, aceasta se 
face corespunzător prevederi
lor Decretului nr. 282/1973.

> Din verificările efectuate 
se constată nerespectarea gra
ficelor de livrare la unitățile 
alimentare nr. 48 și 51 (Paro- 
șeni), 65 și 70 (Lupeni) 60 (Vul
can), 88 (Uricani), 108 (Petri- 
la) ș.a., cărora nu de puține 
ori în luna noiembrie nu le-au 
fost onorate integral comenzi
le...

Alte anacronisme despre

\ ;
care scriam și cu...
mă : la iaurt încă lipsesc 
pacele de acoperire : căpăcirea 
se face în continuare necores
punzător și Ia lapte ; la unită
țile de desfacere periferice 
laptele continuă să sosească 
cu întîrziere; se mai întîm- 
plă ca produsele fabricii să 
intre în unitățile de desfacere 
în... rate (așa e cînd ai benzi
nă în plus și-ți poți permite să 
faci mai multe drumuri I) : 
distribuitorii fabricii, imediat 
după căderea primului fulg 
de nea, întîrzie dimineața Ia 
serviciu și, firesc, pleacă _ pe 
rutele de desfacere cu întîrzi
ere...

In fața unor atari lipsuri, îți 
pui întrebarea : cînd vor tra
ge concluziile ce se impun, fo
rurile competente, cînd vor 
lua măsuri de natură să zgu-

ani în ur- 
ca-

duie apatia tovarășilor 
conducerea fabricii, să vîntu- 
re întreaga lipsă de preocupa
re care sălășluiește acolo I Să 
limpezească esențialmjente cre- 
ierele înfierbîntate ale celor 
interesați de a „arunca11 pe 
piața municipiului produse 
lactate „cum or fi ele, acolo11 I 
Să întroneze în toate încăperi
le fabricii un aer nou, prielnic 
unei activități conștiincioase 
din toate punctele de vedere I 
Nutrim și în continuare con
vingerea' că măcar acum, în 
„ceasul al doisprezecelea" din... 
a 12-a lună a anului, înainte 
de a păși într-un nou ăn ca
re trebuie să se (dovedească 
mai fructuos, „robinetele" ne- 
realizărilor vor fi închise pen
tru totdeauna la Fabrica de 
produse lactate de la Livezeni 
Altfel nu se poate. Categoric, 
nu se mai poate I

al de tîmplari pentru că la
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Mesajul Comitetului Executiv 
al F.M.T.D. adresat tineretului 

din Republica 
Socialistă România

Participanții Ia reuniunea 
Comitetului Executiv al Fe
derației Mondiale a Tinere
tului Democrat, organizată 
la București, între 17 și 20 
decembrie 1973, adresează 
salutul lor călduros tineretu
lui român, organizației sale 
revoluționare — Uniunea Ti
neretului Comunist — și ex
primă mulțumirile cele mai 
sincere pentru condițiile a- 
sigurate bunei desfășurări a 
reuniunii Comitetului Execu
tiv, pentru ospitalitatea și a- 
tenția cu care au fost încon
jurați în timpul șederii lor 
în România.

Știm că tineretul român, 
împreună cu întregul popor, 
participă activ la viața e- 
conomică și social-politică a 
țării, la perfecționarea noii 
societăți, la progresul multi
lateral al României socialis
te. Nobilele tradiții tie luptă 
ale organizației voastre sînt 
îmbogățite astăzi, în condi
țiile socialismului, prin exer
citarea noilor responsabilități 
ce vă revin în educarea și 
formarea tineretului, în via
ța socială, prin contribuția 
sa proprie la afirmarea idea
lurilor de libertate, pace și 
colaborare între popoare.

Cunoaștem participarea 
activă a Uniunii Tineretului 
Comunist, a întregului tine
ret român Ia dezvoltarea so
lidarității militante cu tînă- 
ra generație de pretutindeni, 
la promovarea unei largi co
operări, a unor contacte per
manențe, a unui dialog viu 
cu tineretul progresist și de
mocrat al lumii, cu organiza
ții și mișcări de tineret, de 
diferite orientări politice și 
ideologice, animate de idea
lurile nobile ale păcii, secu

rității și colaborării între 
popoare.

Comitetul Executiv al 
F.M.T.D. apreciază în mod 
deosebit contribuția activă a 
Uniunii Tineretului Comu
nist din România la activi
tatea Federației, la înfăptui
rea obiectivelor sale de uni
re a tinerei generații în lup
ta împotriva imperialismu
lui, a exploatării capitaliste 
și reacțiunii, pentru demo
crație, pace și progres soci
al, pentru triumful unei po
litici noi, de colaborare fruc
tuoasă între popoare.

Noi, participanții la reu
niunea Comitetului Executiv 
al F.M.T.D., exprimăm pro
funda noastră gratitudine 
pentru primirea călduroasă 
ce ne-a fost rezervată de că
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, — nouă și e- 
locventă mărturie a atenției 
pe care o acordă locului și 
rolului activ al tineretului în 
viața internațională.

In numele întregii noastre 
Federații, care cuprinde în 
rîndurile sale cercuri largi a- 
le tineretului democrat și 
progresist de pe toate conti
nentele, salutăm poporul și 
tineretul român și le dorim 
să obțină, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
noi și importante succese în 
edificarea societății socialis
te multilateral dezvoltate, în 
eforturile pentru consolida
rea păcii și securității inter
naționale, pentru înfăptuirea 
aspirațiilor popoarelor de li
bertate, independență și pro
gres social.

Deschiderea lucrărilor Conferinței
pentru pace în Orientul Apropiat

Semnarea protocolului privind
schimburile de mărfuri și plățile

Roma
Manifestare consacrată aniversării 

centenarului nașterii sculptorului român
Dimitrie Paciurea

ROMA 21 — Coresponden-
lut Agerpres, Radu Bogdan, 
transmite : La Biblioteca ro
mână a avut loc o manifes
tare consacrată aniversării 
centenarului nașterii marelui 
sculptor român Dimitrie Pa
ciurea. Despre viața și opera 
artistului român au conferen
țiat prof. Alexandru Mirean,

secretarul Bibliotecii româ
ne, și pictorul Mihu Vulcă- 
nescu. In continuare, a fost 
prezentat filmul documentar 
Dimitrie Paciurea. Cu ace
eași ocazie, în sălile bibliote
cii a fost deschisă o expoziție 
de fotografii cuprinzînd re
produceri după cele mai cu
noscute opere ale lui Dimitrie 
Paciurea. •

Sesiunea Consiliului Național 
britanic de Dezvoltare Economică

GENEVA 21 — Corespon
dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite : La Palatul 
Națiunilor din Geneva s-au 
deschis, vineri dimineața, .sub 
egida O.N.U., lucrările Confe
rinței pentru pace în Orientul 
Apropiat, la care, în această 
primă etapă întrunită la nive
lul miniștrilor afacerilor ex
terne, participă delegațiile 
R.A. Egipt, israelului. Iorda
niei, S.U.A. și U.R.S.S. Locul 
rezervat delegației Siriei a ră
mas neocupat, ca urmare a ho- 
tărîrii acestei țări de a nu lua 
parte, în prima fază a confe
rinței. la activitățile ei.

Prezidînd lucrările, secreta
rul general al Organizației Na
țiunilor Unite, Kurt Wald
heim, a exprimat, în discursul 
inaugural, „satisfacția pentru 
faptul că acest eveniment u- 
nic se desfășoară sub auspici
ile O.N.U." După ce a menți
onat interesul pe care îl a- 
cordă comunitatea internațio
nală încununării cu succes a 
conferinței vorbitorul a amin
tit că „O.N.U. se preocupă de 
diferitele aspecte ale conflic
tului din Orientul Apropiat, 
de peste un sfert de secol ea 
consacrînd timp .și eforturi 
considerabile în vederea obți
nerii păcii, a căutării unei so
luționări drepte și durabile". 
El a amintit faptul că. după 
reizbucnirea luptelor în Ori
entul Apropiat, O.N.U. a lan
sat un apel guvernelor în ca
uză pentru o reglementare ve
ritabilă și a adăugat că „nu
meroase guverne au lansat a- 
peluri asemănătoare". „Pre
zența secretarului general al 
Națiunilor Unite, în această zi, 
în această incintă — a conti
nuat el — mărturisește intere
sul foarte mare pe care comu
nitatea internațională îl ma
nifestă față de problema Ori
entului Apropiat. Ea simboli
zează, totodată, bunăvoința or
ganizației care este gata să a- 
corde ajutorul său ori de cîte 
ori părțile îi vor cere aceas
ta". In încheiere, secretarul 
general al O.N.U. a spus că si
tuația din Orientul Apropiat, 
cu multiplele sale implicații, 
cere în permanență tuturor și 
fiecăruia în parte simț politic, 
curaj, răbdare și imaginație. 
„Sînt convins că toți partici
panții împărtășesc acest senti
ment al caracterului urgent 
și că nu vor pierde această o- 
cazie pentru edificarea unei

structuri durabile în regiune", 
a declarat Waldheim.

Ministrul afacerilor externe 
al Uniunii Sovietice, Andrei 
Gromîko, a evidențiat în cu- 
vîntarea sa că „orice docu
ment care va fi adoptat la ac
tuala conferință trebuie 
conțină angajamente 
și clare privind 
trupelor Israelului 
toate teritoriile 
„In afară de 
a spus Gromîko. 
necesar să se asigure respecta
rea și recunoașterea suverani
tății, integrități) teritoriale și 
independența politică a tutu
ror statelor din Orientul ' A- 
propiat, drepturile lor de a 
trăi în pace. Acest lucru se 
referă și la Israel. Se înțelege 
de la sine că problema pales
tiniană nu poate fi examinată 
și rezolvată fără participarea 
reprezentanților poporului pa
lestinian".

In alocuțiunea sa. Henry 
Kissinger, secretarul Departa
mentului de Stat al S.U.A., s-a 
pronunțat--în favoarea unui a- 
cord de pace care să compor
te, între altele, retragerea for
țelor israeliene, frontiere re
cunoscute, aranjamente pri
vind securitatea, acorduri asu
pra drepturilor legitime ale 
palestinienilor, recunoașterea 
faptului că Ierusalimul adă
postește locuri considerate sa
cre de trei mari religii.

In discursul său, ministrul 
de externe al Egiptului. Ismail 
Fahmi, a apreciat conferința 
drept „un eveniment istoric în 
care sînt concentrate speranțe
le lumii", ea reprezentînd 
„momentul de vîrf al multiple
lor eforturi și inițiative între
prinse de toate statele și oa
menii politici din lume în 
scopul de a pune capăt unei 
confruntări care a durat prea 
mult". Expunînd poziția Egip
tului față de o reglementare 
echitabilă a situației, el a pre
zentat liniile directoare ale 
concepției egiptene privind 
normele esențiale ale instau
rării păcii : retragerea totală 
a forțelor israeliene din teri
toriile arabe ocupate în iunie 
1967 ; eliberarea Ierusalimului 
și respingerea oricărei situații 
care ar aduce prejudicii exer
citării suveranității arabe a- 
supra întregului oraș ; exerci
tarea dreptului poporului pa
lestinian la autodeterminare 
și la o viață în pace și demni
tate ; dreptul fiecărui stat din

să 
precise 

retragerea 
de pe 

ocupate", 
aceasta, 

este

zonă de a se bucura de invio
labilitatea teritoriului și inde
pendență politică.

Discursul ministrului aface
rilor externe al Iordaniei, 
Zeid Rifai, a fost consacrat, 
în cea mai mare parte, proble
mei poporului palestinian și 
statutului orașului Ierusalim.

După reluarea lucrărilor in 
cursul după-amiezii, luînd cu- 
vîntul, ministrul de externe al 
Israelului, Abba Eban, a de
clarat : „Nu a existat nicioda
tă încă pînă acum o conferin
ță de .pace între statele arabe 
și Israel. Astăzi, în sfîrșit, a 
apărut o ocazie. Nu trebuie, 
deci, să ne surprindă faptul că 
această conferință se deschi
de sub responsabilitatea unei 
uriașe speranțe". Vorbitorul a 
propus ca Egiptul și Israelul 
să-și ia angajamentul, la a- 
ceastă conferință, să respec
te încetarea.focului pe baza 
reciprocității. „Menținerea în
cetării focului a spus el, este 
condiția indispensabilă a ori
cărei negocieri". El a declarat 
că, potrivit poziției Israelului, 
scopul acestei conferințe con
stă în realizarea unui tratat 
de pace „care să definească 
termenii coexistenței noastre 
în decursul anilor viitori", 
tratat de pace „care să fie ne
gociat cu fiecare stat vecin 
raelului și care să conțină 
acord asupra frontierelor".

★

Is-
un

deIn cadrul unei conferințe 
presă, ținută după încheierea 
ședinței de după-amiază, pur
tătorul de cuvînt al delegației 
egiptene a anunțat că. în de
cursul zilei de sîmbătă, urmea
ză a fi
misiilor de lucru pe proble
me ale 
înseamnă, 
lucrările conferinței vor
sfîrșit, ele urmînd a se 
lungi, întrucît „Egiptul a venit 
la Geneva nu pentru a discu
ta doar aspecte procedurale, 
ci pentru a aborda. încă din 
această primă fază, fondul 
problemelor".

stabilită structura co-

reuniunii. Aceasta nu 
însă, a spus el, că 

lua 
pre-

intre România și Cehoslovacia

LONDRA 21 — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite : Consiliul 
Național britanic de Dezvol
tare Economică a dezbătut vi
neri. sub președinția primului 
ministru Edward Heath, pro
blemele economice si sociale 
cu care este confruntată în 
prezent Anglia. La sesiune au 
participat reprezentanți ai gu
vernului, ai patronatului și ai 
sindicatelor.

Sesiunea Consiliului a fost 
precedată de ample dezbateri 
în Camera Comunelor, în ca
drul cărora s-a subliniat că 
Anglia trece în prezent prin 
momente dificile atît în dome
niile economic și social, cît 
mai ales în ceea ce privește 
balanța energetică. Sublinie
rea aparține ministrului finan
țelor. Anthony Barber, care a 
cerut ca ..fiecare să 'accepte 
sacrificii centru a face față si
tuației".

CAMBODGIA

Lupte puternice
în jurul Pnom Penhului

Adoptarea planului economic
trienal al

BUENOS AIRES 21 (Ager
pres). — Președintele Juan 
Domingo Peron a anunțat, vi
neri, adoptarea planului econo
mic trienal al Argentinei, o- 
ficializat cu două zile în urmă 
prin decret. Planul, conceput 
ca etapă inițială a unui pro
gram de dezvoltare de per
spectivă mai îndelungată, pre
vede consolidarea independen
tei economice, ridicarea rapi
dă și Ia un înalt nivel a utili
zării resurselor proprii ale ță
rii și a bunăstării poporului 
argentinian. In scopul realiză
rii acestor obiective, cifrele de 
plan prevăd, numai pentru a- 
nul 1974, investiții de 2,2 mi-

Argentinei
liarde dolari în vederea dez
voltării industriei petroliere 
proprietate de stat, telecomu
nicațiilor și transporturilor 
aeriene.

De asemenea, va începe con
struirea a două noi uzine si
derurgice. Patru noi centrale 
nucleare împreună cu cîteva 
centrale hidroelectrice de 
mari proporții vor elimina de
pendența Argentinei de impor
turile de petrol. Satisfacerea 
nevoilor proprii în materie de 
energie — electricitate, gaze, 
petrol și*cărbune, va fi reali
zată pînă la sfîrșitul deceniu
lui curent, actualul trienal pu- 
nînd bazele acestui obiectiv.

CAMBODGIA 21 (Agerpres). 
— Forțele patriotice cambod
giene continuă să atace pune1 
tele întărite ale inamicului, 
situate în jurul capitalei. Lup
te puternice s-au desfășurat 
în zona șoselei nr. 1, la 17 km 
de Pnom Penh, forțele lonno- 
liste fiind obligate să-și pără
sească pozițiile, suferind pier
deri în oameni și armament. 
Pe șoseaua nr. 5 care leagă 
capitala de principala bază de 
aprovizionare cu orez și cere-

ale — provincia Battambang 
—, au avut loc ciocniri violen
te ,în urma încercărilor ina
micului de a degaja această 
cale de acces aflată sub con
trolul patrioților.

Agențiile de presă semna
lează, totodată, o intensificare 
a atacurilor forțelor 
ce asupra pozițiilor 
amplasate în jurul 
provinciale Kampot
pong Speu din sudul țării.

patrioti- 
inamice 

centrelor 
și Kom-

i

Evoluția navei cosmice
MOSCOVA 21 (
'Cea de-a patra 

navei 
a început pentru 
cosmonauți la ora 

programului, 
studierea cir- 
în creier, în 
și în timpul 

fizice dozate.

-13“
(Agerpres). 
zi de zbor 

l cosmicela bordul 
„Soiuz-13“ 
cei doi 
6,3t). Potrivit 
ei au trecut la 
culăției sîngelui 
stare de repaus 
unor eforturi 
Cosmonautul Valentin Lebe- A

dev, a realizat spectrografie- 
rea unor stele și constelații.

După cum relatează agen
ția TASS, prima jumătate a 
zborului cosmonavei 
13" se apropie de sfîrșit. 
fost terminată 
sistemului de 
„Orion-2" stabilindu-se 
funcționează normal.

„Soiuz-
A 

verificarea 
telescoape 

că
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Infailibilul Raffles : 
Republica : Dreptul de a iu
bi : LONEA — Minerul : Ci- 
prian Porumbescu : ANI- 
NOASA: Tara sălbatică ;
VULCAN : Polițistul : LU- 
PENI — Cultural: Dragostea 
începe vineri ; Muncitoresc : 
Cutezanța ; URICANI; Ur
mărire la Amsterdam.

lodii populare : 10,30 Din ță
rile socialiste ; 11,00 Buletin 
de știri ; 11,15 Turism ; 11,35 
Album de coruri bărbătești ; 
12,00 Discul zilei ; 12.30 In- 
tîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat ; 13,00 
Radiojurnal : 13,30 Radiore
cording ; 15,00 Buletin de 
știri ; 16,00 Radiojurnal :
17,00 Știință, tehnică, fante
zie ; 17.25 Pagini corale ; 
17,40 Cîntă Sonia Vlaicovici 
și Niță Vădeanu ; 18,00 O- 
rele serii ; 20,00 Zece melo
dii preferate ; 20,50 La hanul 
melodiilor ; 21,30 Revista
șlagărelor ; 22,00 Radiojur
nal ; 22,30 Ringul dansului; 
24,00 Buletin de știri ; 0,03
— 6,00 Estrada nocturnă.

5,00 Buletin de știri ; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul; 
6,00 — 8,08 Radioprogramul 
dimineții; 8,08 Matineu mu
zical ; 8,30 La microfon, me
lodia preferată ; 9,00 Buletin 
de știri ; 9.30 Miorița ; 10,00 
Buletin de știri ; 10,05 Me

9,00 Lumea copiilor.
9,30 De la alfa la omega.

10,00 Telex.

10,05 Selecțiuni din emisi
unea — concurs „Cîn- 
tare patriei".

10.30 Bucureștiul necunos
cut.

10,45 Muzică populară in
terpretată de Ioana 
Crăciun, Viorica
Ghercea Crivac, Ște- 
fania Stere, Maria 
Dascălu. Dumitru
Margjne, Stelian A- 
postol (acordeon).

11,05 Geneză — reportaj 
TV.

11.25 Pagini din „Albumul 
duminical".

12,00 Telejurnal.
16,00 Telex.
16.05 Caleidoscop cultural- 

artistic.
16.25 Avanpremieră.
16.30 Emisiune în limba 

germană.
18,15 „Hercules ‘73“. Repor

taj de la a IV-a e- 
diție a Festivalului 
interjudețean de fol

clor.
18,40 Teleglob. Itinerar bul

gar. Reportaj filmat.
19,00 Biruit-au gîndul, „în

că un imn ție, țara 
mea mult dragă !“ —
Nicolae Bălcescu.

19,20 1001 de seri. Șoricelul 
motorizat (VII).

19.30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen 
1973 — an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii , 
„Drag mi-e jocul ro
mânesc".

20,05 52 de inițiative în 52 
de săptămîni.

20,15 Teleenciclopedia.
20,55 Publicitate.
21,00 Film serial. Brett și 

Danny.
21,50 Cîntecele mele... Spec

tacol muzical-distrac- 
tiv cu Doina Badea 
și Nicu Constantin.

22.30 Telejurnal. Sport.

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

PRAGA 21 — Coresponden
tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite : La Praga ,a fost 
semnat protocolul privind 
schimburile de mărfuri și plă
țile între Republica Socialis
tă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă pe anul 
1974.

Conform protocolului. Româ
nia va livra autocamioane de 
mare capacitate cu motor die
sel, autoturisme Dacia-1 300 și 
alte mijloace de transport au
to, tractoare, mașini agricole, 
excavatoare hidraulice și alte 
utilaje pentru construcții, ma- 
șini-unelte, utilaj petrolier, 
mașini pentru industria texti
lă,

CONSILIUL COMANDA
MENTULUI REVOLUȚIEI 
DIN IRAK a hotărît, joi, na
ționalizarea acțiunilor fun
dației portugheze Gulbcnki- 
an, reprezentînd 5 la sută 
din totalul acțiunilor compa
niei „Basrah Petroleum Co", 
a anunțat agenția irakiană 
de presă.

locomotive diesel hidra uli-

ce, diverse produse chimice, 
materiale de construcții, pro
duse agroalimentare, mobilă, 
diverse produse de larg con
sum. I

La rîndul său, partea ce
hoslovacă va livra mașini-u- 
nelte. utilaje energetice, utila
je pentru industriile chimică, 
alimentară, textilă, metalurgi
că, produse ale industriei e- 
lectrotehnice, mijloace de 
transport auto, produse side
rurgice, cocs, cărbune cocsifi- 
cabil, diverse produse de larg 
consum.

Prin noul protocol se preve
de creșterea volumului schim
burilor de mărfuri cu 17 la su
tă față de prevederile protoco
lului pe anul 1973.

Declarația lui Santiago
cu atentatul
ministru al

In-PARIS 21 (Agerpres). 
tr-o declarație remisă agenției 
France Prese în legătură cu 
atentatul împotriva primului 
ministru al Spaniei, secretarul 
general al Partidului Comu
nist din Spania, Santiago Car
rillo, remarcă faptul că „toa- 
tș versiunile date pînă acum 
cu privire la moartea lui Blan
co sînt contradictorii și foarte 
suspecte". „Ele lasă să se crea
dă că este vorba de o tentati
vă de a exploata.evenimentul 
pentru a înteți și mai mult re
presiunea", declară secretarul 
general al P.C. din Spania.

Singurul lucru care este clar 
în acest moment, adaugă Car
rillo. este că deținuții politici, 
cei zece de la închisoarea Ca- 
rabanchel și toți ceilalți, riscă 
să fie asasinați de către extre
miști.

împotriva
Spaniei
Carrillo consideră.Santiago

de asemenea, că opinia publi
că internațională trebuie să 
facă presiuni energice asupra 
guvernului spaniol pentru a 
se pune capăt „climatului răz
boiului civil pe care puterea 
îl perpetuează prin politica sa 
de represiuni și persecuții". El 
a adăugat că trebuie intensifi
cată campania pentru a cere 
achitarea și punerea în liber
tate a „celor zece de la Cara- 
banchel", al căror proces 
desfășoară într-un climat 
teroare și amenințare.

★
MADRID 21 (Agerpres). 

Organizația separatistă bască 
E.T.A. a dat publicității un 
comunicat în care își asumă 
răspunderea atentatului care 
a provocat moartea primului 
ministru al Spaniei, Luis Car
rero Blanco.

se 
de

Alocuțiunea radiotelevizată
a președintelui Franței

PARIS 21 (Agerpres). — 
Referindu-se, în cadrul unei 
alocuțiuni rostite joi seara la 
posturile de radio și televiziu
ne, la diverse aspecte analiza
te în cadrul recentei reuniuni 
la nivel înalt de la Copenha
ga, președintele Franței, Geor
ges Pompidou, a declarat că 
au fost abordate cele mai de
licate probleme politice actu
ale, inclusiv chestiunea unită
ții politice și economice a ță
rilor membre ale Pieței co
mune. Șeful statului francez a 
lansat un nou apel pentru, rea
lizarea unui acord în cadrul 
C.E.E. cu privire la instituiiea 
unui fond regional pentru dez
voltarea regiunilor mai sărace 
din țările Pieței comune — 
proiect blocat în primul rind 
de lipsa unui acord între R.F. 
Germania, Marea Britanie și 
Italia, pe de o. parte, și restul 
membrilor C.E.E., pe de altă 
parte, asupra Volumului aces
tui fond. Președintele Pompi
dou a accentuat că este nece
sar să se ajungă la o decizie 
asupra acestei probleme 
următoarele săptămîni.

Abordînd apoi o serie 
probleme interne, președinte^

le a declarat că politica eco
nomică a Franței, nivelul re
zervelor, precum și ritmul ac
tual al importurilor franceze 
fac ca Franța să se afle la a- 
dăpost de o criză gravă de pro
duse petroliere, pentru urmă
toarele luni. „Este cert că pe
nuria de petrol se va prelungi 
timp de mai multe luni și mai 
mulți ani și că toate țările ver 
ajunge în situația de a suporta

consecințe, directe sau indi
recte, și că, datoria guvernului 
este de a se pregăti să adopte, 
dacă va fi cazul, măsuri se
rioase, măsuri grave" — a a- 
dăugat președintele Pompidou. 
El a afirmat că Franța se află 
„în zorii unui an dificil" apre
ciind că se impune, în aceste 
condiții, să se treacă la între
prinderea unor noi ©forturi, 
unor noi acțiuni.

Operațiuni de amploare
ale patrioților guineezi

GUINEEA-BISSAU 21 (A-
gerpres). — Forțele armate ale 
Republicii Guineea-Bissau au 
efectuat în ultimele săptămîni 
o serie de operațiuni de am
ploare în sectoarele orientale 
ale țării, creînd un pericol seT 
rios pentru trupele portughe
ze dislocate în zona Gabu. A- 
tacurile patrioților
au vizat, în special, taberele 
inamice amplasate la Madina, 
Mânu și Badjokunda. Forțele 
colonialiste au înregistrat în 
cursul acestor acțiuni pierderi

guineezi

în

degrele în oameni și tehnica 
luptă.

Pe de altă parte, comunica
tul P.A.I.G.C. anunță o activi
zare a operațiunilor lansate 
de luptătorii patrioți în nordul 
țării, unde, la 13 decembrie, 
un detașament P.A.I.G.C. a 
atacat o coloană inamică care 
se deplasa pe drumul dintre 
Mansaba si Farim. In cursul 
acestei acțiuni, din rîndul tru
pelor portugheze au fost scoși 
numeroși soldați.

I
%

I
I
I

L O T O
La tragerea Loto din 21 

decembrie 1973 au fost extra
se următoarele numere :

Extragerea I :
32, 71, 70. 51, 53, 48, 77, 4, 43

Extragerea a Il-a:
90, 85, 76, 9, 26, 45. 8, 57, 19

Fond total de premii : 
1 086 834 lei.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri ;

Maximele : Pettoșani Ț 8 
grade ; Paring Ț 1 grad.

Minimele: Petroșani —2 
grade ; Paring — 3 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vremea va 
deveni instabilă cu cer mai 
mult noros. Izolat se vor 
semnala precipitații sub for
mă de ploaie și lapoviță. 
Vînt slab pînă la potrivit din 
sud.

LA PARIS a fost organi
zat, din inițiativa Partidului 
Comunist Francez. Partidu
lui Socialist, Mișcării stîngii 
radical-socialiste. Partidului 
Socialist Unificat și unor or
ganizații de tineret, un mi
ting de solidaritate cu lupta 
poporului spaniol pentru li
bertate și democrație.

CONGRESUL STATELOR 
UNITE a aprobat acordarea 
unui ajutor suplimentar ■ de 
2,2 miliarde dolari Israelu
lui." Legea a fost trimisă i- 
mediat spre' semnare preșe- 
dintelui Richard Nixon, men
ționează agenția France 
Presse.

SECRETARUL DE STAT 
AL S.U.A., Henry Kissinger, 
a confirmat că va participa 
la reuniunea miniștrilor de 
externe din America Latină, 
programată pentru 21 febru
arie. anul viitor, la Ciudad 
de Mexico, a declarat minis
trul de externe al Mexicului, 
Emilio Rabasa.

MINISTERUL AFACERI
LOR EXTERNE AL REPU
BLICII VIETNAMULUI DE 
SUD a dat publicității o de
clarație în care se arată că 
un avion american de tipul 
„SR-71" a pătruns, la 17 de
cembrie, în spațiul aerian al 
zonelor aflate sub controlul 
G.R.P. din provincia Quang 
Tri.

CONGRESUL AMERICAN 
a aprobat bugetul militar al 
S.U.A. pe exercițiul financi
ar în curs, înaintîndu 1 spre 
semnare președintelui Ri
chard Nixon. Fondurile alo
cate — 73,7 miliarde dolari 
— sînt inferioare cu aproxi
mativ 3,5 miliarde dolari ce
lor solicitate de Administra
ție.

BANCA NAȚIONALA A 
JAPONIEI a anunțat, vineri, 
majorarea de la 7 la 9 la su
tă a taxei de scont, precizînd 
că această măsură a fost a- 
doptată pentru combaterea 
tendințelor inflației. Majoia- 
rea intră în vigoare începînd 
de sîmbătă, 22 decembrie, ,

ERUPȚIILE REPETATE 
ALE UNUI VULCAN SUB
MARIN au dus la apariția li
nei noi insule în largul coas
telor japoneze — au anunțat 
autoritățile nipone. Noua 
insulă, numită Nishinoshima- 
Shinto, are o suprafață de 
27 de hectare, fiind situată 
la numai o sută de metri 
distanță de insula Nishino- 
shima, din arhipelagul Oga- 
sawara (930 km sud de To
kio).

UN VINT DEOSEBIT DE 
PUTERNIC, însoțit de ză
padă, a provocat ridicarea 
nivelului Nevei la Leningrad 
cu peste doi metri. Au fost 
inundate portul comercial și 
o serie de străzi.

Este pentru a 227-a oară 
cînd se înregistrează inunda
ții de la întemeierea orașu
lui. Au fost luate toate mă
surile necesare pentru preîn- 
tîmpinarea extinderii inun
dațiilor.

Sport — Telex — Sport — Telex
SOFIA 21 (Agerpres). — 

Finala turneului internațio
nal de tenis pe teren aco
perit de la Sofia se va dis
puta între suedezul Svens
son și bulgarul Bojidar 
Pampulov, In semifinale, 
Svensson l-a învins cu 6-2, 
6-1, 6-4 pe Emmerich (R. D. 
Germană), iar Bojidar Pam
pulov a dispus cu 6-3, 7-5, 
6-2 de Slozil (Cehoslovacia).

Semifinalele probei de 
dublu -s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Boji
dar și Matei Pampulov
(Bulgaria) — Velev, Iliev 
(Bulgaria) 6-4, 6-3, 6-4; Ghe- 
nov, Petrov (Bulgaria) — 
Slozil, Bedan (Cehoslovacia) 
6-4, 6-3, 5-7, 6-7, 7-6.

BANGKOK 21 (Agerpres). 
— Campionul mondial de 
box la . categoria „Muscă", 
Chartchai Chionoi (Tailan- 
da), a acceptat să-1 reîntîl- 
nească pe japonezul Susu- 
mu Hanagata. Meciul ur
mează să aibă loc la Tokio, 
la începutul lunii aprilie. La 
27 octombrie a.c., pugilistul 
tailandez l-a învins la punc

te pe Hanagata într-un meci 
disputat la Bangkok.

MOSCOVA 21 (Ag.erp.-es).
— La Moscova, în cadrul 
turneului internațional de 
hochei pe gheață dotat cu 
„Premiul ziarului Izvestia" 
a fost. înregistrată o .nare 
surpriză : selecționata Po
loniei a reușit să învingă cu 
scorul de 3-2 (1-0, 2-0, 0-2) 
formația Suediei, cea care 
cu o zi înainte cîștigase cu 
4-2 în fața echipei Cehoslo
vaciei.

In clasament continuă să 
conducă echipa U.R.S.S. 
cu 6 puncte, urmată de Ce
hoslovacia — 4 puncte Sue
dia — 2 puncte (golaveraj 
11-18). Finlanda — 2 punc
te (6-16) și Polonia — 2 punc
te (5-21).

BUDAPESTA 21 (Agerpres).
— In localitatea Dunaujvaros 
s-a disputat meciul revanșă 
dintre reprezentativa de ho
chei pe gheață a Ungariei și 
formația Sparta Praga. lidera 
campionatului cehoslovac. Ho-

cheiștii cehoslovaci au termi
nat din nou învingători, de 
data aceasta cu scorul de 
7—3 (3—1, 3—0, 1—2).

In primul joc, desfășurat la 
Budapesta, echipa Sparta Pra
ga a cîștigat cu scorul de 5—4,

BERLIN 21 (Agerpres). — 
Campionatul mondial mascu
lin de handbal se va desfășu
ra anul viitor între 28 febru
arie și 10 martie în 11 orașe 
din R.D. Germană. Cele 16 e- 
chipe participante au fost re
partizate în 4 grupe prelimi
nare, după cum urmează : gru. 
pa A : (Karl Marx-Stadt, Gera 
și Erfurt) Cehoslovacia, R.F. 
Germania, Islanda, Danemar
ca ; grupa B : (Schwerin, Ros. 
tock, Wismar) România, Sue
dia, Polonia, Spania ; grupa C î 
(Berlin. Brandenburg) R.D. 
Germană. U.R.S.S., S.U.A. șt 
cîstigătoarea grupei asiatice 
(Japonia sau Israel) : grupa D: 
(Halle, Dessau. Magdeburg) 
Iugoslavia, Ungaria, Algeria, 
Bulgaria.

Primele două echipe clasate 
în fiecare grupă se califică 
pentru grupele semifinale.
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