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Finalizarea sarcinilor de plan pe anul in curs 
Pregătirea temeinică a producției anului 1974

I olectivu! sectorului III
I Q , al E. M. Vulcan ra- 

portează îndeplinirea 
integrală, cu un avans de 9 
zile lucrătoare, a sarcinilor 
de plan pe 1973 la produc
ția de cărbune... Pînă la fi
nele anului se 
în plus față de 
tone cărbune... 
zile de abataj 
de pian, de la 
nului, realizate.
tea se numără, în prim plan, 
cele conduse de Constantin 
Popa, loan Sima, Petru Alb, 
Nicolae 
Cheța.

I.am 
ani, pe 
izbînzii 
te elogioase 
gină a 
pre ei, despre colectivul 
sectorului III, despre șeful lor, 
ing. loan Dăbuleanu, des
pre organizația de partid 
din acest sector (secretar

Cu planul anual 
îndeplinit

Ședința
Comitetului Executiv

al C.C. al P.C.R
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Preocupări susținute pentru sporirea 
rodniciei de la fronturile de lucru

Pe șantierele 
de locuințe

vor produce 
sarcină 900 
Toate brigă- 
au sarcinile 
începutul a- 
Intre aces-

Stoica și Vasile

cunoscut, în ultimii 
toți acești autori ai 

consemnate în cuvin,- 
în prima pa- 

ziarului nostru. Des- 
ei, despre

CONSTRUCȚII C. F.
De azi, și colectivul Șantie

rului 71 construcții C.F. Pe
troșani raportează îndeplini
rea integrală a sarcinilor de 
plan anuale la construcții și 
montaje. Intre succesele obți
nute se mai înscriu : sporirea 
productivității muncii față de 
cea planificată cu 798 lei pe 
salariat, realizarea unor econo
mii la prețul de cost de 
144 000 lei și predarea în 
cursul anului a unui număr de 
34 obiective de investiții, con- 
stînd din tunele, poduri, pola- 
te și ziduri de sprijin.

Se evidențiază prin contri
buția adusă la dobîndirea 
rodnicelor realizări brigăzile 
de mineri tuneliști conduse de 
BRUNO KUFNER, 
BOCA și SIMION 
maiștrii GHEORGHE AVRAM 
și DUMITRU NEDEȘ.

Hotărît să 
obținut pe tot 
lui III al minei Dîlja desfășoară în aceste ultime 
ale anului o activitate rodnică la fronturile de I 
Extracția suplimentară a peste 150 de tone de cărbune 
este urmarea activității bune pe care o desfășoară mi
nerii din abatajele sectorului, din rindul cărora se deta
șează cei din brigăzile conduse de MIHAI COZMA, IU- 
LIU UNGVARI, și NICOLAE ȘCIIIOPU. Toate aceste 
brigăzi au reușit ca, printr-o bună organizare a lucrului 
la fronturi, prin asigurarea unei discipline ferme și a- 
provizionării corespunzătoare cu materiale în vederea 
realizării ciclicității lucrului, să înregistreze un bun ni
vel al

La 
menea, 
galerie 
pid de 
minerul 
menul 
de pregătire a stratului 3, blocul IV și, implicit, intra
rea în producție a unor noi fronturi de lucru.

întregul colectiv al sectorului este preocupat în 
aceste zile de încheierea cu rezultate cit mai bune a pro
ducției anului in curs, de crearea premiselor ca locuri
le de muncă să poată prelua în condiții optime, încă 
din prima zi, sarcinile de plan ale anului viitor.

confirme 
parcursul

rezultatele bune pe care Ie-a 
acestei luni, colectivul sectoru- 

! zile 
lucru.

productivității muncii, 
activitatea de pregătire 
bune, fiind în curs de : 
prevăzuți pentru luna 
execuție înregistrează
GHEORGHE GRIGOROAIE care 

de punere în funcțiune a galeriei

realizările sînt, de ase- 
săpare ultimii metri de 
decembrie.

i brigada
Un ritm ra- 
condusă de 
apropie ter- 
transversale

să-ti cunoști

VASILE
DURUȘ,Să ajungi

Chetroiu), stimula- 
succese continue, 

vorbit nu odată la 
„Aici, la secto-

Aurel 
toare de 
ni s-a 
mina Vulcan, 
rul III, sector cu al cărui co
lectiv ne mindrini - ne spu
nea tov. Gheorghe Săcăluș, 
secretarul comitetului de par
tid pe exploatare — există 
o chezășie a succeselor. In 
ce constă aceasta ? In pri
mul rînd, în faptul că mun
ca, succesele și unele ne- 
realizări au fost supuse per
manent unei analize exigen
te a colectivului. întotdea
una, mă refer la ultimii ani, 
organizația de partid de aici 
a privit totul în spirit critic. 
Nu au fost negate realizări
le, dar nici nu au fost su
praestimate. Din toate rea
litățile au fost desprinse în
vățăminte pentru activitatea 
de viitor. Analiza critică es
te, se știe, o obligație pen
tru fiecare organizație, aceas
tă analiză fiind în fond cri
teriul de apreciere a maturi
tății organizațiilor de partid. 
Dacă această analiză s-ar 
face perseverent și acolo unde 
în muncă se mai manifestă 
lipsuri și greșeli... In al doilea 
rînd, aici, la sectorul III, ac
ționează ca brigadieri - pen
tru care valoarea înseam
nă fapte, succese, virtuți 
muncitorești - Costică Popa, 
Ion Sima, Petru Alb, Nicolae 
Stoica, Vasile Cheța.

...Popa, Sima, Alb, Stoica, 
C+ieța... Propunîndu-ne azi, o 
prezentare colectivă a aces
tor fruntași ai minei Vulcan, 
așa cum i-am cunoscut, vom 
evita categoric amănunte- 
te fizionomice. Nici nu-și 
găsesc, în acest caz, rostul. 
Ne-au atras în special fap. 
tele lor și despre aceste 
fapte dorim să scriem ; ne-a 
impresionat modul de a gîn- 
di șl a acționa ai acestora 
și despre acest mod dorim

I

V. TEODORESCU

(Continuare in pag. a 3-a)
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FRONT DF LUCRU

Mihai Cozma, unul din brigadierii minei Dilja care se bucură de multe aprecieri 
pentru rezultatele bune pe care le obține împreună cu brigada sa.

Fotografia l-a surprins împreună cu ortacii săi Valerian Maxim și Ion Petru intr-un 
binevenit moment de destindere după o zi de muncă rodnică.

Pe șantierele de locuințe, 
fiind încheiate în mare mă
sură operațiile principale la 
blocurile cu termen de pre
dare în acest an, stațiile de- 
prelucrare a betoanelor fur
nizează cu precădere betoa
ne acelor puncte de lucru un
de se „ridică" blocuri ce 
constituie front de lucru pen
tru perioada de iarnă și care 
se vor termina în cursul a- 
nului 1974. Colectivele de 
constructori ale fiecărui șan
tier își amplifică strădaniile 
pentru pregătirea unor condi
ții favorabile desfășurării în 
ritm susținut a lucrărilor de 
construcții încă din primele 
zile ale anului viitor.

La Petrila. primul bloc ca
re se va preda în anul 1974 
este P5, cu 40 apartamente. 
Pînă la această dată s-au e- 
fcctuat aici operațiile pregă
titoare în zona unde natura 
terenului a necesitat conso
lidări suplimentare, după ca
re s-a trecut la turnarea be
tonului Ia fundație, fiind e- 
xecutate, de asemenea, ma
rt' par-W- -din cofr a jele--nece
sare în vederea turnării be
tonului la ălevație.

In anul curent cele mai a- 
vansate ritmuri de execuție, 
dintre toate șantierele din 
municipiu șu fost înregistra
te pe șantierul din Petroșani. 
Acest fapt explică de ce pî- 

• nă acum în cartierul Aero
port 'au fost atacate deja do
uă noi blocuri de locuințe 
din planul fizic al anului ur
mător, Hl-3 și Ml. La pri
mul, cu 20 apartamente, sta
diul de execuție este avan
sat atingîndu-se la zidărie 
cota finală a parterului. La 
cel de-al doilea, un viitor 
bloc . magazin, s-au turnat 
fundațiile și elevația, iar e- 
chipele de fierari-betoniști 
au montat pe verticală armă
turile stîlpilor de rezistență 
între care, curînd, se va exe
cuta zidăria portantă.
(Continuare in pag. a 3-a)

întărirea climatului de disciplină
condiție esențială pentru finalizarea programului

Una dintre problemele cele 
mai importante ce stă în aten
ția comuniștilor de la E.M. U- 
ricani este aceea 
de partid.

Pornind de la 
care orgariizație

a disciplinei

ideea că fie- 
de bază din 

cadrul exploatării, fiecaie co
munist poartă răspunderea nu 
numai pentru acțiunile lor, ci 
și pentru felul în care colec
tivul își desfășoară activitatea, 
comitetul de partid de la mi
na Uricani a stabilit drept 
criteriu esențial de apreciere 
a stării disciplinare, rezultate
le concrete obținute în reali
zarea sarcinilor de plan.

Acest mod de a judeca lu
crurile demonstrează maturi
tatea și responsabilitatea cu 
care comuniștii de la mina U- 
ricani știu să-și analizeze pro-

redresare a activității economice
de
se

pria activitate. Știind că 
modul cum ei muncesc și 
comportă în viață depinde 
prestigiul organizației de 
partid, comuniștii dovedesc 
prin exemplul lor personal au
toritate și forță de influentă 
în rîndul întregului colectiv.

Rezultatele obținute în ulti
mele două luni constituie o 
expresie a adevărului că a- 
tunci cînd se consultă colecti
vele de muncitori în elabora
rea și aplicarea unor măsuri 
menite să redreseze producția 
și să contribuie la realizarea 
planului, rezultatele nu întîr- 
zie să se concretizeze în tone
le de cărbune extrase. Este de 
apreciat entuziasmul cu care 
întregul colectiv a îmbrățișat 
noul program de lucru,, dove-

un 
și de

dind și de data aceasta 
înalt simt de răspundere 
disciplină.

Consultarea largă cu 
salariații a prilejuit un adevă
rat schimb de păreri asupra 
soluționării tuturor probleme
lor și perfectarea măsurilor 
preconizate, ajungîndu-se, in 
final, la o unitate de gîndire, 
voință și de acțiune.

Iată de 
partid de 
considerat 
mulțumiri 
în momentele critice au știut 
să învingă greutățile ivite în 
muncă, apreciind în mod deo
sebit spiritul de dăruire și 
disciplină de care au dat do
vadă minerii Gheorghe Scor
pie, Jenică Năstase, Gheorghe

toți

ce, comitetul 
la E.M. Uricani 
necesar să 
comuniștilor

de 
a 

aducă 
care

Nistor, Procopie Moater, 
mion Budescu, Traian 
Costache Gheorghiu. Ion 
treanu, Constantin Grădinaru, 
Ion Brînzan ; apoi lăcătușii și 
electricienii Elorea Zincă, Con
stantin Modîlcă. Felix Csarlo- 
vics, Gheorghe Horcea, Gheor- 
ghe Rusu; maiștrii mineri și 
mecanicii Marcu Popescu, Teo
dor Bologa. Francisc Mihaly, 
Ion Buscescu. Nicolae Bădes- 
cu, Eftimie Mardare, Constan
tin Răgan. Ion Jitea, Vasile 
Giurgiu, Ion Costea, Eugen 
Căvescu, Gheorghe Muzuran 
și alții.

Trebuie subliniat în mod de-

Si- 
Pop, 
Pe-

Cornel HOGMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

In ziua de 27 decembrie 1973, a avut loc 
ședința Comitetului Executiv al Comitetului 
Central al P.C.R. prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Comitetul Executiv a luat in discuție și apro
bat Un Program de măsuri pentru asigura
rea industriei ușoare cu unele materii pri
me - program elaborat pe baza indicațiilor 
și a sarcinilor stabilite de secretarul general 
al P.C.R. in cadrul consfătuirii care a avut 
loc în vara acestui an, cu cadrele de con
ducere din Ministerul Industriei Ușoare, din 
centrale, întreprinderi, institute de cercetare 
și proiectare din acest domeniu. Programul 
prevede măsuri menite să ducă la creșterea 
mai accentuată a producțiilor de in, cîne- 
pă, bumbac, Ia dezvoltarea sericiculturii, în 
vederea lărgirii în continuare a bazei de 
materii prime interne destinate aprovizionării 
industriei ușoare.

Comitetul Executiv a aprobat propunerile 
Consiliului de Miniștri privind creșterea rolu
lui inginerilor șefi din cooperativele agricole 
de producție, ca împuterniciți ai statului in 
aceste unități, purtînd răspunderea pentru 
îndeplinirea planului de producție, pentru 
folosirea cu maximum de eficiență a mijloa
celor materiale și financiare în scopul con
solidării economico.organizatorice a unități
lor agricole cooperatiste. De asemenea, în 
cadrul ședinței au fost aprobate propune
rile privind îmbunătățirea remunerării ingi
nerilor șefi și a șefilor de fermă cu studii 
superioare din cooperativele agricole de 
producție.

Totodată, Comitetul Executiv a aprobat pro
punerile Consiliului de Miniștri privind a- 
cordarea indemnizației de stat cadrelor de 
conducere din cooperativele agricole de pro
ducție, precum și propunerile privind acorda
rea dreptului cooperativelor agricole de pro
ducție de a asigura venitul garantat lunar 
președinților, vicepreședinților, șefilor de fer
mă, șefilor de brigadă și restului personalului 
administrativ din aceste unități agricole.

Pornind de la necesitatea înfăptuirii unei 
politici unitare în ce privește drumurile și a- 
pele din țara noastră, Comitetul Executiv a 
luat in discuție proiectul Legii apelor și pro
iectul Legii Drumurilor, hotărind ca înainte 
de definitivare, ele să fie larg dezbătute in 
cadrul consiliilor populare județene.

De asemenea, Comitetul Executiv a discu
tat proiectul Legii presei și a stabilit să fie 
supus spre dezbatere și aprobare Marii Adu
nări Naționale.

In cadrul ședinței, Comitetul Executiv a sta
bilit să se ia unele măsuri pentru îmbunătă
țirea structurii Academiei Republicii Socialiste 
România - înalt for de consacrare a celor mai 
valoroși oameni de știință și cultură - pen
tru perfecționarea criteriilor de acordare a 
titlurilor academice.

De asemenea, s-au stabilit măsuri care 
să ducă la îmbunătățirea criteriilor de pro
movare în posturile de conferențiar și de 
profesor în învățămintul superior, precum și 
de admitere la doctorantura.

Comitetul Executiv 
informarea

comitetelor 
comuniste 

țări socialiste,

privind
o luat cunoștință de 
Consfătuirea 
centrale ale 

și muncitorești 
care a

secre- 
par- 
din 
avut

tarilor 
tidelor 
unele 
loc la Moscova, intre 18 și 19 decembrie a. c. 
Comitetul Executiv a apreciat că mandatul 
și indicațiile stabilite delegației P.C.R. de 
Prezidiul Permanent al C. C. al P.C.R., co
respund intrutotul orientărilor stabilite de 
Congresul al X-lea, de Conferința Naționa
lă, de Plenarele C. C. al P.C.R., și a indicat 
ca și în viitor să se procedeze în același 
mod. Comitetul Executiv a aprobat in una
nimitate activitatea delegației P.C.R. la cons
fătuire, modul în care ea și-a îndeplinit man
datul încredințat de conducerea partidu
lui.

In încheiere tovarășul Nicoale Ceaușescu 
a apreciat că in anul 1973 Comitetul Execu
tiv a desfășurat o activitate deosebit de fruc
tuoasă, și-a îndeplinit în bune condiții rolul și 
sarcinile stabilite de Congresul al X-lea al 
partidului și de Statutul Partidului și a felici
tat pe toți membrii Comitetului Executiv pen
tru activitatea desfășurată, precum și cu O- 
cazia Anului Nou.

Cu prilejul Noului An - 1974 — Comitetul 
Executiv, secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, adresează cal
de felicitări tuturor organizațiilor de partid, 
comitetelor județene, municipale, orășenești 
și comunale, tuturor comuniștilor și oamenilor 
muncii, pentru succesele remarcabile ob
ținute in anul 1973 și le urează noi și im
portante succese in înfăptuirea programului 
partidului de dezvoltare și înflorire continuă 
a patriei, de creștere neîncetată a bunăstă
rii materiale și spirituale a întregului popor.

Măsuri judicioase, eficiente
pe linia reducerii consumurilor

de energie și combustibili

muni-

între- 
și res-

La Unitatea mecanizată de 
transporturi și construcții fo
restiere stăm de vorbă cu to
varășul Nicolae Matei, șeful 
acestui important sector de ac
tivitate economică din 
cipiu.

Subiectul ? Acțiunile 
prinse pentru aplicarea
pectarea măsurilor privind 
dezvoltarea bazei energetice 
și folosirea mai judicioasă a 
combustibililor și energiei.

Dorim să aflăm ce a între
prins în mod concret condu
cerea unității pentru respec
tarea prevederilor stabilite în 
scopul economisirii combusti-

bililor și energiei electrice în 
domeniul transporturilor.

— Măsurile luate de condu
cerea partidului și statului 
nostru sînt foarte bine venite 
— ține să precizeze de la înce
put interlocutorul nostru — 
ele vin să reglementeze o se
rie de probleme legate de con
sumul de benzină, viteza de 
circulație și distanțele de de
plasare a unor autovehicule 
din dotarea unităților socia
liste.

Noi am privit, de la început, 
cu toată răspunderea prevede
rile cuprinse în documentele 
de partid și de stat.. Am întoc
mit un plan de măsuri proprii

In plină pregătire:

și am trecut imediat la apli
carea lui în practică.

In domeniul energiei elec
trice am stabilit să reducem 
numărul de lămpi ,de la 66 la 
32. respectiv, de Ia 8 kW la 4 
kW, ceea ce reprezintă o e- 
conomie de 840 kW pe lună. 
Tot în acest scop, am decalat 
schimbul II din atelier cu do
uă ore mai devreme. Aceasta 
aduce iarăși o economie de 
240 kW pe lună.

In privința benzinei, măsu
rile au fost luate deja din lu
na octombrie, în lumina H.C.M. 
1453/1973. Am scos din circu
lație un autoturism care ne a- 
duce o economie de circa 350 
litri de benzină pe lună- Am 
trecut la verificarea celor 83 
de vehicule din dotarea unită
ții noastre pentru a 
consumurile reale de

constata 
benzină,

Revelioanele tineretului
Respectind o frumoasă tradi

ție din Valea Jiului organi
zațiile U.T.C. din municipiul 
nostru se preocupă de orga
nizarea cit mai plăcută și 
instructivă a revelioanelor ti
neretului. Cu citva timp în 
urmă, în toate localitățile — 
Uricani, Lupeni, Vulcan, A- 
ninoasa, Petrila și Petroșani 
au început pregătirile pen
tru Revelion ‘74. Peste 1500 
de' tineri și tinere din unități 
economice, instituțiile și școli
le din municipiu vor sărbători 
„cumpăna anilor" în 
tiv, plini de voioșie 
timism. 
câni își 
tîlnire la 
neretului, 
restaurantul „Cina", vulcăne- 
nii la „Straja", tinerii din 
Aninoasa la clubul sindica
telor, cei din Petrila la clu
bul muncitoresc, iar tinerii 
din Petroșani la Casa de cul
tură. De asemenea, și elevii

în vacanță au posibi- 
petreacă reve- 

colegii și 
vor orga- 
liceele din

aflați
litatea să-și
Lionul alături de 
profesorii lor. Se 
niza revelioane la 
Lupeni, Vulcan, și Petroșani.

Față de‘ anii anteriori, au 
fost concepute și pregătite 
programe variate, atractive,

C. VALERIU

(Continuare in pag. o 3-a),

G. H.

dăruirea
< r. •

întregului
colectiv

op-

în-

inuzi- 
de cîn- 
activi-

de 30 
pionierii

Tinerii 
vor 

noul club al ti
csi din Lupeni la

(Continuare in pag. a 3-a)

colec-
Și
din Uri- 
da

Pop, Maria Ceacusta celei de-a 26-a aniver- diverse condiții de so- la vîrsta de 15 ani, vor Eforie-Nortl, Predeal, In aceste zile de va-

TE SLĂVIM 
REPUBLICĂ IUBITĂ

Detașamentul de pio
nieri al clasei a V-a G 
de la Școala generală 

a 
îndru- 

profesoarei di- 
Marcela Coro- 
acțiunea „Te 

Republică iubi-

ș.a. au recitat poezii 
despre patrie și partid, 
au cîntat cîntece pio
nierești.

VERNISAJ

sări a Republicii.

RECEPȚIA
TELESCAUNULUI

PARING

licitare. Ca urmare, 
peste cîteva zile — da
ta asupra căreia vom 
reveni — acest mijloc 
de transport va fi pus 
la dispoziția
lui din Valea 
spre a satisface 
rință de multă 
manifestată.nr. 5 din Petroșani 

organizat, sub 
marea 
riglnte 
geanu 
slăvim 
tă“ — închinată celei 
de-a 26-a aniversări a 
zilei de 30 Decembrie 
— ziua proclamării 
Republicii. Pionierii 
Didina Grumzea, Emil 
Safta, Francisc Varga. 
Magda Ianoși, Doina

V_______

Ieri după-amiază, în 
foaierul Casei de cul
tură din Petroșani a a- 
vut loc vernisajul ex
poziției de artă plastică 
„Omagiu minerilor" la 
care participă cu lu
crări artiști plastici 
din cadrul filialei 
U.A.P. Petroșani și ce
naclurilor din Deva și 
Hunedoara. Organizată 
de către Comitetul ju
dețean de cultură și e- 
ducație socialistă, ex
poziția este dedicată

Ieri, telescaunul Pa
ring a intrat în ulti
ma fază a operațiilor 
dinaintea punerii sale 
în funcțiune. Specia
liști ai executantului, 
ai beneficiarului și ai 
forurilor de avizare au 
participat la recepția 
finală a obiectivului. 
In prezența lor s-au e- 
fectuat probele de 
mers în suprasarcină 
și au fost verificate în 
detaliu părțile compo
nente ale instalației, 
funcționalitatea lor în

publicu- 
Jiului 
o do- 
vreine

SERBAREA
POMULUI DE IARNĂ

Comitetul sindica
tului Centralei cărbu
nelui Petroșani organi
zează azi, orele 17, în 
sala mică a clubului 
C.C.P. serbarea pomu
lui de iarnă.

Cu acest prilej, co
piii salariaților, pînă

primi de la Moș Geri- 
lă daruri, asigurîndu-se 
totodată un conținut 
educativ acestei tradi
ționale manifestări săr
bătorești de iarnă.

BILETE DE ODIHNĂ 
ȘI TRATAMENT

Felix, 1 Mai, Olănești, 
Bazna și Sinaia. Caza
rea este asigurată, Ia 
prețuri avantajoase, în 
vile de prim rang, iar 
la transportul pe 
C.F.R. și autobuzele 
I.T.A. se acordă o re
ducere de 50 la sută.

Filiala de turism, 
hoteluri și restaurante 
din Petroșani a pus în 
vânzare bilete de odih
nă și tratament pen
tru trimestrul întîi al 
anului

Cei 
putea 
pentru 
georz-Băi, Slănic Mol
dova, Borsec, Govora, 
Călimănești, Căciulata,

LA CLUBUL 
PIONIERILOR

1974. 
interesați 
procura 
stațiunile

vor 
bilete 

Sîn-

Inființat la puțin 
timp după ce s-a dat 
în folosință 
nerală nr. 6 
la, clubul 
din cea mai 
nitate școlară a muni
cipiului desfășoară o 
permanentă activitate 
cultural-educativă.

1

Școala ge- 
din Petri- 
pionierilor 
tînără u-

canță numeroși pio
nieri și elevi, sub con
ducerea comandantei- 
instructor Victoria To- 
lomei, organizează a- 
ici acțiuni instructiv- 
recreative printre care 
amintim audiții 
cale, concursuri 
tece și poezii, 
tăți sportive.

Pentru ziua 
Decembrie 
pregătesc un program 
cultural-artistic închi
nat sărbătoririi Repu
blicii.

Lucrind încă de la 1 octom
brie a.c. în contul anului 1974. 
colectivul reviziei de vagoane 
Petroșani raportează că a ob
ținut noi și importante succe
se în activitatea desfășurată 
pentru îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor actualului 
plan cincinal.

Muncitorii, inginerii și teh
nicienii unității, organizîn- 
du-și tot mai bine activitatea, 
încît procesele tehnologice de 
verificare a garniturilor să se 
respecte întocmai, au revizuit 
suplimentar, în primii trei ani 
ai cincinalului, peste 3 000 de 
trenuri, executînd lucrări nu
mai de bună calitate, așa că 
pe parcurs nu au apărut de
fecțiuni.

In aceeași perioadă de trei 
ani, s-a reparat peste plan, 
prin detașare din trenuri, 895 
vagoane de marfă, pe seama 
creșterii productivității mun
cii cu 13 la sută fată de pre
vederi.

In realizarea acestor succe
se, la care a contribuit cu dă
ruire de sine întregul colec
tiv de muncă al reviziei, s-au 
evidențiat turele conduse de 
șefii de tură Iulian Moraru și 
Constantin Mitroi, șeful echi
pei de reparații prin detașare 
Ion Daian și alții.
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Din activitatea
organizațiilor U. T. C

0 Ca de obicei, și în acest 
an, pentru petrecerea în mod 
util și recreativ a vacanței 
de iarnă a elevilor au fost 
repartizate în școlile muni
cipiului Petroșani 190 locuri 
pentru taberele elevilor la 
București, Sinaia, Brașov. 
Gălimănești și Vata.

La căminul de nefami- 
nr. 3 din Vulcan, în ca- 
„Cupei tineretului" a

liști 
drul 
fost declanșată faza de masă 
la șah și tenis de paasă, fază 
la care au fost cuprinși ma
rea majoritate a tinerilor 
din cămin.

CE VA OFERI CITITORILOR NOUL AN EDITORIA

0 Cea de-a .doua ediție a 
finalei concursului profesio
nal „Trofeul minerului" se 
va desfășura la sfîrșitul lunii 
ianuarie 1974 în Petroșani. 
In acest sens în cele 8 explo
atări miniere, cîștigătorii fa
zelor pe exploatări a acestui 
concurs se pregătesc intens 
sub îndrumarea organizați
ilor U.T.C. și a cadrelor teh- 
nico-inginerești.

• La Liceul industrial mi
nier Petroșani este în curs 
de definitivare la laboratorul 
de chimie un sistem periodic 
al tabelului Mendeleev și 
straturile — substraturile e- 
lementelor chimice pe baza 
unui program electronic. Lu
crările sînt efectuate de ele
vii Nicolae Cseka și Vasile 
Blîndu, sub îndrumarea prof. 
Anton Popescu, directorul 
liceului și prof. Elza Gvbrgy.

• Tot la Liceul industrial, 
elevii Zoltan Roth și Con
stantin Jecu, sub îndruma
rea prof. Adrian Golgoțiu, au 
efectuat pregătirile echipa
mentului sportiv de iarnă în 
vederea desfășurării în bune 
condițiuni a competițiilor 
sportive din vacanta de 
nă.

0 Iată cîteva rezultate a- 
le săptămînii record a tine
retului hunedorean : la E.M. 
Vulcan o echipă de tineri de 
la sectorul transport a scos 
din mină 15 cărucioare de 
armături degradate (Ștefana- 
che Pricop, Mircea Mărgian, 
Ion Tudorau, Virgil Cristea); 
tinerii de la atelierul 9 me
canic, în număr de 27, au 
încărcat 2 vagoane C.F.R. cu 
deșeuri metalice (Ioan Stark, 
Petru Onisie, Ovidiu Onisie); 
la E.M. Lonea, tinerii de la 
sectorul IX au încărcat 20 
vagonete de bolțari pe care 
i-au descărcat la rampa pu
țului (loan Șusman, Mihai 
Ivănucă, Tiberiu Czegledy); 
tinerii de la sectoarele II și 
III au organizat o acțiune de 
muncă voluntar-patriotică 
de descongestionare a galeri
ilor, încărcîndu-se 
nete cu armături 
degradate (Stelian 
liu Huszar, Anton 
hai Varga).

15 vago- 
metalice 

Popa. Iu- 
Sîrb, Mi-

Ne aflăm în ajunul unui 
nou an editorial. Care sînt pro
iectele sale, ce va oferi el 
cititorilor ? La această între
bare răspund cîteva mari 
edituri bucureștene.

Din cele relatate de condu
cerea Editurii Politice reiese 
că pentru 1974 se are în ve
dere tipărirea în continuare 
a seriei intitulată „România 
pe drumul construirii socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate", precum și a unei 
ample lucrări de sinteză „80 
de ani de la crearea parti
dului politic al clasei mun
citoare din România". In larga 
suită de studii și cercetări ce 
vor apare anul viitor se re
marcă volumele „întrebări și 
răspunsuri pe teme din isto
ria P.C.R. și mișcării mun
citorești din România", 
„Marea conflagrație a seco
lului XX (Istoria celui de-al 
II-lea război mondial)*.

Intre cele aproximativ 300 
de titluri prevăzute a 
ditate în anul 
loc deosebit 
dent, lucrările 
lei de-a 30-a 
Eliberării patriei de sub ju
gul fascist. Cităm în acest 
sens „Insurecția națională an
tifascistă armată din Româ
nia", „Economia României în 
perioada făuririi societății so
cialiste multilateral dezvol
tate", „Principiile politicii ex
terne a României socialiste", 
„Democrația socialistă

acțiune socială", 
culturii romă-

iar-

• Zilele trecute, un 
măr de 60 de elevi de la 
sa de copii și Liceul din U- 
ricani au efectuat la clubul 
tineretului din localitate ul
timele amenajări și curățire 
sub îndrumarea profesorului 
Dumitru Sîrbușcă.

nu- 
Ca-

@ In cinstea
Republicii, tinerii uteciști de 
la I.U.M.P. au organizat o 
acțiune de muncă patriotică 
în secțiile de bobinai 
nătorie.

Cu acest prilej ! 
at peste 60 ore 
pentru repararea 
descongestionarea 
acces și aranjarea materia
lelor în ateliere. •

sărbătorii

și tur-

efectu- 
muncă 

utilajelor, 
căilor de

s-au
de

Nicolae NAPRODEAN, 
activist U.T.C.

în fața instanței de judecată

Fapte care vorbesc

fi e- 
următor, un 
îl ocupă, evi- 
consacrate ce- 
aniversări a

principii și 
„Dezvoltarea 
nești în procesul edificării 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate". Literatura 
de informare, cu caracter en
ciclopedic, se va îmbogăți cu 
„Dicționarul politic" și „Dicțio
narul

Preocupată 
unele 
editura 
său de 
articole

Petru Groza, un volum 
„Scrieri alese" de Palmi- 
Togliatti și lucrarea „Ani 
reacțiune și revoluție" de 

Luigi
Mai 

rea, în 
lecții: 
operele 
leninismului' 
gîndirii social-politice revolu
ționare și progresiste ro
mânești". Se pot anticipa 
și cîteva titluri „Despre Ro
mânia", volum ce reunește 
pagini semnate de Marx, 
Engels și Lenin privind ța
ra noastră, „Național și in
ternațional în mișcarea mun- 
citoreasaă din Româniia* și 
„Mișcarea revoluționară mon
dială". In același timp, vor 
continua colecțiile deja cu
noscute — „Făurirea societă
ți socialiste multilateral dez
voltate", „Dezbateri ideologi- 

,.Probleme internaționa- 
File de istorie", „Evo- 
Probleme ale organiză-

dr. 
da 
ro 
de

economic*, 
de a 

personalități 
a inclus în 
apariții o culegere de 

și cuvîntări ale lui

prezenta 
politice, 

planul

Longo, 
consemnăm inaugura- 
1974, a unor noi co- 
„Culegeri sintetice din 

clasicilor marxism- 
i“ și „Antologia

rii și conducerii politice 
cconomico-sociale".

„Cartea românească" își va 
aduce contribuția și în 1974 
la promovarea a ceea ce este 
mai autentic, ca problematică 
și modalitate artistică, în scri
sul românesc contemporan — 
ne-a declarat 
redactor-șef al 
Așadar, dorim 
editarea unei 
înaltă calitate artistică, demnă 
continuatoare a marii noastre 
tradiții.

Programul nostru ’74, con
cretizat în circa 200 de titluri
— cam de trei ori mai multe 
ca-n anul înființării editurii
— cuprinde o sferă largă de 
tipărituri — proză, poezie și 
teatru, critică literară, mono
grafii critice, opere postume. 
Cititorilor le vom oferi scrieri 
de autori contemporani, ei 
putîndu-se, astfel, reîntîlni cu 
atmosfera creației lui 
Preda, Aurel Mihale. 
Cosașu, Teodor Mazilu, 
Simion, Corneliu Leu, Mircea 
Ciobanu, Valeriu Butura etc. 
In sfera eseului și a memoria
listicii, notez volume semnate 
de Adrian Marino, Mircea Za- 
ciu. Poezia va fi reprezentată 
prin noi culegeri de Veronica 
Porumbacu, Cicerone Theodo- 
rescu. Ana Blandiana, Adrian 
Păunescu, Geo Dumitrescu, 
Gellu Naum, Ștefan Augustin 
Doinaș. Și-au anunțat, de ase
menea, prezența, în anul viitor 
cu piese inedite dramaturgii

ȘI

Mihai Gafița, 
acestei edituri, 
stimularea și 
literaturi de

Marin
Radu

Pop

Mihail Davidoglu, Erwin 
Deutsch, Sergiu Fărcășan, Le
onida Teodorescu.

Un fapt semnificativ — au
torii își dedică noile lor lu
crări celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării patriei .

Tot în 1974, vom publica o 
serie de manuscrise inedite: 
Liviu Rebreanu — „Jurnal", 
Barbu Șt. Delavrancea — 
„Tribun și portretist" (schițe), 
Ionel Teodoreanu — „Memori
alistică, mărturisiri", B. Fun- 
doianu — „Priveliști" (versuri) 
Miron Radu Paraschivescu — 
„Jurnalul unui cobai".

Directorul Editurii „Alba
tros", Petre Ghelmez, ne-a de
clarat la rîndul său: împreună 
cu întregul popor vom omagia 
și noi aniversarea a trei dece
nii de la eliberarea tării. A- 
cestui important eveniment îi 
vom dedica Volume de versuri 
și proză, care evocă atît isto
ricul 23 August 1944, cît și pro
fundele, înnoitoarele prefaceri 
petrecute în viața patriei. In 
acest ansamblu de tipărituri 
se înscriu o „Antologie de pro
ză românească contemporană", 
culegeri de versuri de Mihai 
Beniuc, Alexandru Andrițoiu, 
Nina Cașsian, Constanța Bu- 
zea și alții, romanele „Arde 
Prahova" de Mihail Drumeș, 
„Crivățul bate năprasnic" de 
Traian Filip, „Romantica" de 
Constantin Chiriță, „Aveam 18 
ani" de Ecaterina Lazăr etc.

Editura mai pregătește o e-

diție plurilingvă a baladei 
„Meșterul Manole", urmărin- 
du-se, pe lingă versiunea 
mâneascâ, echivalențele acestei 
capodopere folclorice în cinci 
limbi de largă circulație : en
gleză, franceză, rusă șl spanio
lă.

In ceea ce privește lucră
rile de sinteză, menționez 
„Istoria românilor din cele 
mai vechi timpuri pînă as
tăzi" de Constantin C. Giu- 
rescu și Dinu C Giurescu ; 
„Dicționarul etnologic* și 
„Dicționarul de rime ale lui 
Mihai Eminescu",

împlinirea a 30 de ani de 
la Insurecția ‘ națională anti
fascistă armată va fi mar
cată — prin multe lucrări — 
și în planul Editurii „Meri
diane", ne-a precizat re
dactorul șef Modest Mora- 
riu. In cinstea acestei mari 
sărbători, vor vedea lumina 
tiparului ample sinteze pri
vind dezvoltarea artei noas
tre în anii socialismului. Mă 
refer la volumele „Pictura ro
mânească contemporană", 
„Arta monumentală în Ro
mânia Socialistă", „Trei de
cenii sub soarele Iui August*.

Tot anul viitor, vor mai 
apare : „Pictura murală din 
nordul Moldovei", „Arta pre
istorică în România". ..Pictu
ra țărănească pe sticlă 
România", „Arta gotică 
România", „Studii de 
moldovenească".

(Agerpres).

i
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I

i

• In industria energetică 
se întreprind acțiuni în ve
derea trecerii unor centra
le termoelectrice de pe con
sumul de gaze și păcură pe 
cărbuni. Specialiști ai In
stitutului de studii și pro
iectări energetice (I.S.P.E.), 
împreună cu ai ministerelor 
construcțiilor de mașini gre
le, minelor, petrolului și ge
ologiei, industriei chimice, 
se preocupă de adaptarea 
cazanelor de ardere, asigu
rarea Surselor de combusti
bili solizi, punerea la punct 
a modalităților de gazeifica- 
re a cărbunelui.

Se află, de asemenea, tn 
studiu construirea unor noi 
centrale do termoflcăre pe 
bază de cărbune în unele o- 
rașe mari ale țării, între care 
Cluj, Timișoara și Craiova

In vederea satisfacerii ne
cesarului sporit de cărbuni 
pentru producția de energie 
electrică se prevede o creș
tere importantă a exploată
rii de lignit prin cariere din 
bazinul Olteniei.

i

• Este posibilă o inter- r 
venție chirurgicală la un 
bolnav de hemofilie ? intre- ' 
barea generează mai degra- 1 
bă un răspuns sceptic da- j 
că se are în vedere că cei 
care suferă de această ma
ladie ereditară nu pot fi o- 
perați din cauza lipsei din 
organism a substanței nece
sare coagulării sîngelui.

Cu toate acestea, dr. Cecil 
Poppa de la Centrul de he
matologie din București are 
motive reale să susțină un 
punct de vedere optimist. 
„Deși numărul hemofilici- 
lor nu este mare în țara 
noastră — arată specialistul 
bucureștean — m-a preocu
pat de multă vreme găsirea 
unui procedeu de corectare 
a acestei infirmități. Rolul 
cercetărilor efectuate de co
lectivul Laboratorului de 
hemostază în care lucrez, 
paralel cu cele ale membri
lor secției plasmă, îl repre
zintă obținerea plasmei an- 
tihemofilice și a cryopreci- 
pitatului, adică a acelor e- 
lemente care, infuzate bol
navului de hemofilie Ce ur
mează a fi operat, asigură 
reușita intervenției chirur
gicale. Și o aplicație practi
că. De curînd, s-a reușit pen
tru prima dată la noi în ța
ră, o corecție a infirmității 
unui pacient hemofilie, ope
rat la secția de chirurgie 
ortopedică a Spitalului 
Brîncovenesc".

rețelei de înaltă tensiune —

vajnici susținători ai kilo.

waților.

roșeni încadrată de coloșii

Dr. Ana DIȚOIU, 
Petroșani

O imagine a forței

getice : Uzina electrică Pa-

Foto : I. LICIU

o slabă conștiință cetățenească
Cu toate că au trecut 6 ani 

de la apariția decretului nr. 
770 și 771/1966 privind regle
mentarea întreruperii cursului 
sarcinii și avortului delictual, 
în fața instanței de judecată 
mai ajung încă femei care, sfi. 
dînd fățiș legea și ignorînd 
necesitatea recunoscută, ab
solută a sporului de populație, 
problemă cu caracter național, 
provoacă sau consimt la pro
vocarea întreruperii " cursului 
sarcinii. Asemenea „manevre" 
avortive sînt înfăptuite uneori 
de femei care-șl ignoră pur și 
simplu rolul social, condiția în 
societatea noastră a mamei și 
copilului. In cele mai multe 
dintre cazuri, acestea sînt stră* 
ine de practica medicală în 
materie și chiar de prescripți
ile igienice, negîndindu-se la 
riscurile ce le incumbă pentru 
viața și sănătatea femeii, ne
săbuitele lor întreprinderi.

in această situație s-a găsit 
S. Valentina din orașul Vul
can, cu antecedente penale, C. 
Maria din orașul Bacău, D. 
Ludovica din orașul Petrila, 
recidivistă. Ele au fost trimi
se în judecată fiind învinuite 
pe baza probelor de provoca
re ilegală a avortului.

S-a reținut din dosar că in
culpata B. Ileana s-a deplasat 
Ia locuința lui D. Ludovica 
din orașul Petrila pentru ca a- 
«easta din urmă să-i provoace 
avort. După comiterea actului 
avortiv, datorită unor compli
cații, B. Ileana, simțindu-se 
foarte rău, a fost Internată la 
maternitatea din orașul Petro
șani unde i s-a făcut de urgen. 
ță O intervenție. Pentru aceas
tă activitate ilegală și inuma
nă, D. Ludovica a primit de 
la B. I. suma de 300 lei.

După o înțelegere prealabi-

ca- 
es- 
ca- 
de-

lă, aceeași inculpată D. Ludo- 
vica se deplasează la domici
liul lui L. Maria din Petrila 
căreia îi provoacă avortul. Ur
marea : „pacienta" de ocazie a 
fost nevoită să se interneze la 
maternitatea din orașul Petro
șani, sănătatea și viața ei fi
ind în pericol. Inculpata D. 
Ludovica a primit de la L. Ma-_ 
ria suma de 200 lei.

De asemenea, inculpata C? 
Măria din Vulcani a procedat 
împotriva legii, la întrerupe
rea cursului normal al sarcinii 
unor femei cărora le-a pus în 
pericol viața și sănătatea, cum 
sînt: S. Virginia din Vulcan, 
H. Valentina și H. Virginia, de 
la care a primit diferite sume 
de bani.

Ceea ce este mai grav în 
zurile menționate mai sus, 
te mentalitatea mercantilă 
re a stat la baza activității
lictuale a inculpatelor. care 
și-au format o sursă de cîști- 
guri cu prețul vieții și sănătă
ții femeilor cărora le-au pro
vocat avortul.

O altă categorie de femei 
care au ajuns în fața instanței 
în calitate de inculpate sînt 
C. Maria din Vulcan, E. Elena 
din Petrila, B. Ileana din Pe
trila. ca și F. Maria, G. Maria, 
H. Valentina din orașul Vul
can care au consimțit la pro
vocarea avortului. Ele nu nu
mai că s-au situat dincolo de 
barierele legii — nu numai a 
celei penale dar și a omeniei 
—- cu riscul propriei lor vieți 
și sănătăți au dovedit o slabă 
conștiință cetățenească, în- 
tr-una din cele mai importan
te probleme de care depinde 
însăși viitorul națiunii noas
tre.

Și, în sfîrșit, o a treia cate
gorie de femei care au ajuns

în fața instanței, prin rolul lor 
de mediator pe care l-au a- 
vut și ajutorul acordat incul
patelor din prima și a doua 
categorie, respectiv, celor care 
au provocat avortul și celor 
care au consimțit la provoca
rea avortului: sînt acele fe
mei care și-au pus la dispozi
ție locuințele pentru desfășu
rarea activității infracționale 
de întrerupere a cursului nor
mal al sarcinii sau au pus în 
legătură pe inculpatele din 
prima și a doua categorie, 
contribuind astfel deopotrivă 
la încălcarea legii. Această ac
tivitate este tot atît de peri
culoasă, ea fiind considerată 
de legea penală ca o complici
tate la provocarea ilegală a a- 
vortului și sancționată ca a- 
tare.

Pentru prevenirea și comba_ 
terea avortului delictual, tre
buie ca toți factorii educațio
nali, corpul medico-sanitar, or_ 
ganele de stat și obștești să 
desfășoare o largă activitate 
de popularizare a celor două 
decrete, nr. 770 și 771/1966, să 
arate importanța în societatea 
noastră socialistă a femeii pen
tru creșterea natalității și să 
ia o atitudine fermă pentru 
dezaprobarea tuturor acțiuni
lor care contravin într-o for
mă sau alta acestui co
mandament major cu multi
ple semnificații pentru viitorul 
națiunii noastre, pentru pros
peritatea ei.

Aurel COMȘA, 
Nicolae GHERGHIN, 
Judecătoria Petroșani

Pățaniile unui navetist
Prin forța împrejurărilor, 

am fost sortit cam de multă 
vreme autobuzelor, așteptă
rilor în stații, înghesuielilor 
pe care din cînd în cînd le 
poți evita prin ocuparea unui 
miraculos loc liber, mă rog, 
întregii game de probleme 
pe care le ridică navetismul. 
Pot spune că sînt un nave
tist blazat; mă urc în auto
buz întind cu un gest meca
nic banii taxatoarei, îmi iau 
biletul, îmi caut un punct so
lid de sprijin și mă cufund 
în gîndurile mele pînă la 
stația de destinație, uitînd 
complet de cele ce se întîm- 
plă în jur. Cred că aceasta 
ar fi fost evoluția lucrurilor 
și în dimineața aceea de în
ceput de decembrie cînd 
m-am urcat la stația Tunel 
— Petrila în autobuzul care 
«rreula pe ruta Petrila — A- 
eroport. Același drum făcut 
de foarte multe ori de la „Tu
nel" pînă în Piața Victoriei. 
Am fost însă smuls din reve
ria mea de fiecare dimineață 
de glasul politicos, dar auto
ritar al taxatoarei.

— Dumneavoastră, vă rog 
să-mi dați un leu pînă în Pi
ața Victoriei și nu 50 de 
bani. Știu că ați mai călăto
rit cu 50 de bani, dar să știți 
că tariful este

Am achitat 
solicitat, dar 
mea intimă a
xatoarea greșea și nicidecum 
eu. Consultând la sediul 
B.G.G. Petroșani tarifele în 
vigoare am constatat <ru sur-

un leu...
în grabă leul 

convingerea 
rămas că ta-

prindere că vechile prețuri 
fuseseră modificate și că 
riful era intr-adevăr de 
leu, fapt pentru care 
văd nevoit să recunosc 
modul cel mai sincer că 
călătorit de suficient de mul
te ori clandestin, că puteam 
să fiu dat de tot atîtea ori 
jos din autobuz ș.a.m.d., des
tul de multe infracțiuni co
mise pur și simplu din cau
za faptului că nu am cunos
cut (și bănuiesc că nu sînt 
numai eu în situația aceas
ta...) tariful corect.

Această abatere comisă in
voluntar, demnă mai degrabă 
de un diletant decît de un 
vechi navetist, mi-a amintit 
însă de un articol publicat 
cu luni în urmă în ziarul 
„Steagul roșu“. Se vorbea a- 
colo despre mai buna infor
mare a călătorilor, despre e- 
fortul mic, dar efectele mari 
care ar rezulta din existența, 
măcar în stațiile principale 
de autobuze, cum ar fi cea 
din Piața Victoriei — Petro
șani, a unor panouri care să 
prezinte principalele trasee 
de autobuze din municipiu, 
tarifele respective, orarele 
de circulație etc.

Tocmai de aceea vreau să 
mă adresez factorilor răspun
zători de problemă din ca
drul E.G.C. și să-i rog ca mă
car în anul care vine să ne 
dăruiască 
informare 
că uneori

aceste panouri de 
de care îi asigur 

este nevoie.
N. CALATORU

N ° 1 ă Justificările nu țin de cald
In urma numeroaselor se

sizări adresate de cetățenii 
cartierului Aeroport din Pe
troșani, în legătură cu mo
dul defectuos de furnizare a 
căldurii și apei calde în a- 
partamente, ziarul nostru nr. 
7 468 din 7 noiembrie a.c. a- 
tenționa conducerea E.G.L. 
— respectiv a sectorului cen
trale termice — și asociația 
de locatari nr. 1 asupra de
ficiențelor constatate la cen
trala termică nr. 3 care ali
mentează blocurile de pe 
străzile Păcii, Oituz și o par
te din Independenței.

Pe baza constatărilor fă
cute atît la centrala aminti
tă, cît și într-un număr ma
re de apartamente, arătam

că factorii răspunzători de 
buna funcționare a instala
țiilor de preparare și furni
zare a căldurii și apei calde 
nu s-au achitat 
re de sarcinile 
în acest sens.

Reparațiile executate în lu
nile de vară s-au dovedit fă
ră efect, iar asigurările date 
în sesiunea consiliului popu
lar municipal din ziua de 1 
noiembrie, privind funcțio
narea ireproșabilă a tuturor 
centralelor termice sînt in
firmate de realitate.

Pentru a justifica negli
jențele și deficiențele exis
tente, atît sectorul termic,

cu răspunde- 
ce le revin

cit și asociația locatarilor au 
invocat tot felul de motive, 
cum că s-au spart conducte
le, că s-a ars un motor, ba 
nu funcționează o pompă 
etc. Dar toate acestea fusese
ră înainte reparate și revizu
ite ! Cel puțin așa ziceau în 
gura mare cei răspunzători.

Se vede insă că minciuna 
are picioare scurte. Nu ajun
ge departe... Acum, în luna 
decembrie situația este însă 
și mai gravă. Centrala ter
mică nr. 3 nu a mai furnizat 
apă caldă. In zilele de 8 și 12 
decembrie, deplasîndu-ne la 
fața locului, am primit cea 
mai senină explicație posibi
lă : S-a ars motorul, tovară
șe ! N-avem ce-i face !

Față de situația care per
sistă de prea multă vreme la 
centrala termică nr. 3 se im
pun cîteva măsuri operative 
și eficiente căci justificările 
servite nu țin de cald în a- 
partamente și nici nu spală 
rufele.

Locatarii frustrați de căl
dură și apă caldă se întrea
bă pe bună dreptate: ni
meni nu-i vinovat pentru a- 
ceste grave neglijențe sesi
zate de ani de zile ?

Pentru că cetățenii așteap
tă un răspuns concret la a- 
ceastă întrebare ne facem da
toria de a o aduce la cunoș
tința celor în drept.

H. CORNEL

• Deși contrazic o prac
tică cu tradiții milenare, 
specialiștii în zootehnie sus
țin că cine dă vițelului lap
te integral, se face vinovat 
de risipă, deoarece acesta 
nu asimilează, ci elimină ' 
grăsimile. Afirmația este 
dovedită încă o dată de prac
tica ultimilor ani de cînd 
se folosește „inlavit-ul“, un 
produs elaborat de specia
liștii români. El nu este alt
ceva decît un lapte degresat 
și vitaminizat. înlavit-ul se 
livrează fie sub formă lichi
dă pentru îngrășătoriile de 
tineret taurin sau mai de 
curînd, sub formă uscată, 
pentru fabricile de nutre
țuri combinate.

Prin folosirea acestui pro
dus se realizează, pe de o 
parte o valorificare superi
oară a laptelui și se asigură, 
pe de altă parte, o 
științific dirijată a 
îelor.

In ultima vreme, 
liștii Centralei pentru 
dustrializarea laptelui au 
prevăzut pentru „lista de 
bucate" a tinerelor cornute 
și alte „specialități". Este 
vorba mai ales despre zer 
și zară, subproduse rezulta
te din fabricarea brinzeturi* 
lor. îmbogățite după rețete 
bine potrivite, aceste produ
se au început să fie livrate 
de curînd și sub formă de 
praf, ceea ce permite utili
zarea lor în fabricile de nu
trețuri combinate.

hrănire 
anima-

specia
ls

I

I 
I

Gripa este o boală infecți- 
oasă acută, cu o mare conta- 
giozitate, produsă de un virus 
de mai multe tipuri (A.B.C.) 
înainte de a trece la măsurile 
de combatere și prevenire în 
caz de gripă 
sează în mod deosebit 
schița 
nic al 
gripal 
căilor 
unde produce leziuni distruc
tive. Virusul gripal exercită și 
o acțiune generală toxică a- 
supra întregului organism cu. 
febră, dureri de cap, dureri 
musculare, oboseală, indispo
ziție. Boala survine la aproxi
mativ 2-3 zile de la contactul 
cu omul bolnav, semnele de 
mai sus instalîndu-se brusc 
sau treptat. Temperatura ridi
cată durează 1-7 zile. Fața bol
navului este ușor congestiona
tă, cu ochi lăcrimoși. Uneori 
apare herpes în jurul gurii. 
Durerile în globi oculari atît 
la apăsare cît și la mișcarea 
acestora sînt caracteristice 
gripei. De asemenea, durerile 
musculare, sînt puternice, mai 
ales la mușchii cefei și spate
lui, comparate uneori de bol
navi cu senzație de zdrobire 
musculară însoțite de obosea
lă puternică. Se mai pot adău
ga tulburări de somn, secreție 
nazală, arsuri în piept, răgu- 
șeală și tuse uscată. Boala poa_ 
te îmbrăca forme ușoare dar, 
de multe ori este destul de 
gravă, cu complicații pulmo
nare, cardiace, nervoase, otite, 
sinuzite sau amigdalite. După 
trecerea perioadei febrile de 
3-5 zile, bolnavul intră în con
valescență cu o stare de obo-

ceea ce intere- 
voi 

pe scurt aspectul cli- 
bolii. Infecția cu virusul 
se produce la nivelul 
respiratorii superioare,

seala accentuată, tuse supără
toare și nervozitate. In aceas
tă perioadă, bolnavul avînd 
rezistența scăzută poate face 
ușor alte îmbolnăviri. Forme
le grave apar la persoane cu 
risc crescut — bătrîni, bolnavi 
cardio-vasculari și pulmonar 
cronici, diabetici, gravide, co
pii mici. Boala se transmite 
prin tuse, strănut sau vorbire, 
virusul gripal fiind răspîndit 
de către bolnav în jurul lui. 
Cei care se găsesc în apropie-

rea bolnavului, respiră aerul 
în care plutesc miile de parti
cule cu virus. Deosebit de pri
elnice pentru răspîndirea gri
pei sînt aglomerațiile de oa
meni, în special cele din spa
țiile închise (autobuze, trenuri, 
localuri publice). Frigul sau 
schimbările brusce de tempe
ratură înlesnesc răspîndirea 
gripei, prin răcirea bruscă a 
corpului sau prin tulburările 
provocate în mecanismul de a- 
părare al organismului.

Pentru preîntîmpinarea gri
pei se consideră utile următoa
rele măsuri : bolnavul de gri
pă trebuie izolat de cei sănă
toși ; cînd febra se menține și 
semnele de boală se accentu
ează, necedînd la medicația o-

bișnuită, este necesar consultul 
medical; copiii mici ca și per
soanele cu risc crescut (bă
trîni, bolnavi cardiaci, pulmo
nari cronici, diabetici, gravi
de) trebuie feriți de bolnavii 
de gripă. De asemenea, copiii 
care au febră și simptome de 
gripă, nu vor fi trimiși la 
școală sau grădiniță și va fi 
anunțat medicul. Aceștia, tre
buie căliți prin gimnastică, 
sporturi de iarnă, prin obișnu
ința cu frigul. In caz de epide
mie de gripă, copiii vor fi fe
riți de oboseală, surmenaj, jo
curi obositoare. Camerele de 
locuit trebuie cît mai bine a- 
erisite și expuse larg luminii.

In cazul cînd boala s-a pro
dus, este necesară examinarea 
medicală pentru precizarea di
agnosticului apoi izolarea la 
domiciliu, dacă este o formă 
ușoară, sau la spital în cazu
rile complicate. Tratamentul 
gripei simple constă din re
paus la pat pe toată durata bo
lii. Regimul alimentar în 
timpul febrei va fi mai mult 
lichid (ceai, lapte, limonadă, 
sirop etc.). Medicația folosită 
pentru calmarea durerii de 
cap, combaterea temperaturii, 
durerilor musculare și tusei 
va fi următoarea : aspirină, 
paracetamol. antinevralgice, 
fenilbutazonă. codenal și vita
mina C. In gripa simplă, nu se 
folosesc antibiotice. In caz de 
dureri la mușchii spatelui, 
frecțiile dau rezultate bune. 
In nas e bine să se picure ri- 
nosept. Bolnavul va face gar
gară cu ceai de mușețel sau 
altă substanță. Copilul mic, bă- 
trînii. bolnavii de tuberculoză, 
persoanele debile, convalescen
ții de alte boli etc. trebuie tra
tați negreșit în spital, sub su
praveghere medicală.

I 
I
I 
I
I

• Nici acum, în plină 
iarnă, activitatea grupului 
de scafandri din portul Con
stanța nu contenește. Ei lu
crează acum Ia o serie de 
obiective din planul de ex
tindere și modernizare a 
portului: dana nr. 45 și 
cheul pentru acostarea na
velor de pasageri. In cursul 
acestui an scafandrii con- 
stănțeni au efectuat peste 
8 000 ore de lucru sub apă.

Alături de ceilalți con
structori hidrotehnicieni, ei 
au contribuit la realizarea 
a peste I 300 m de cheu în 
noul bazin portuar. în anul 
1974, scafandrii au în plan 
continuarea lucrărilor sub
acvatice la molul nr. 3, care 
va cuprinde 10 dane în lun
gime de peste 200 m, desti
nate acostării navelor de 
mare tonaj.

• Un colectiv de specia
liști ai întreprinderii de 
autoturisme Pitești a apli
cat pentru prima dată în 
țară o nouă metodă de tra
tament termic a sculelor si 
matrițelor prin încălzire sub 
vid. Comparativ cu metode
le de tratament termic uti
lizate pînă acum, noul pro
cedeu asigură o calitate de
osebită a suprafețelor trata
te, elimină rebuturile, pre
cum și necesitatea curățirii 
și prelucrării ulterioare a 
pieselor prin executarea U- 
nor operații de ajustare și 
corectare.

Datorită calităților sale, 
noua metodă are perspecti
ve de a fi extinsă în unită
țile industriei constructoare 
de mașini, la realizarea scu
lelor și matrițelor.

(Agerprec)

I 
I
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In indian spreȘir vînătorească.o „cursă"

întărirea climatului de disciplină 
condiție esențială pentru finalizarea progra
mului de redresare a activității economice

(Urmare din pag. 1)

Măsuri judicioase, eficiente
pe linia reducerii 

consumurilor de energie
și combustibil

(Urmare din pag. 1)

iar acolo unde se depășesc can
titățile aprobate, să se treacă 
de urgență la remedierea car
buratoarelor. In urma acestei 
verificări aflată în faza fi
nală vom scoate din circu
lație toate mașinile cu o stare 
avansată de uzură, iar cele 
care se încadrează în limitele 
stabilite vor fi folosite în con
diții mai ușoare de exploatare.

JT" */ </

rara
justificări !

Ne-am propus, în același 
timp, să manifestăm mai mul
tă exigență față de respecta
rea vitezei de circulație și 
încărcătura transportată. Prin 
aplicarea măsurilor amintite, 
economia pe coloana de trans
port. se va ridica la peste 700 
litri de benzină pe lună.

In acest scop am dezbătut 
cu toți salariații din între
prindere prevederile decretu
lui Consiliului de Stat și vom 
acționa în continuare prin 
toate mijloacele politice și 
organizatorice că unitatea 
noastră să respecte întocmai 
măsurile luate de conducerea 
partidului și statului nostru 
în dom-ninl dezvoltării bâzei 
energ' tice și folosirea judici
oasă a combustibililor și ener
giei.

osebit aportul pe care acești 
comuniști l-au adus la reali
zarea sarcinilor de pian, nio- 
bilizînd prin exemplul perso
nal colectivele brigăzilor la 
recuperarea râmînerilor în ur
mă și întărirea disciplinei în 
muncă.

Evidențiind aspectele defini
torii ale muncii și activității 
comuniștilor amintiți, este de 
reținut că mai sînt și la mi
na Uricani, unii salariâți care 
nu se achită de obligațiile și 
îndatoririle ce le revin, care 
manifestă lipsă de răspundere 
în muncă șl nu acționează cu 
fermitate pentru scoaterea la 
iveală a neajunsurilor, nu lup
tă cu hotărîre pentru înlătu
rarea lor. încalcă disciplina 
de muncă.

Analizînd această situație 
care s-a răsfrînt în mod nega
tiv asupra realizării principa
lilor indicatori economici, tre
buie să arătăm că la mina U- 
rieani în cursul celor unspre
zece luni s-au înregistrat cea. 
11 000 absența nemotivate și 
35 000 zile de boală. Dincolo 
de Cifre, trebuie să vedem do
vezi ale unei stări disciplinare 
nâcorespunzătoare la nivelul 
sectoarelor, brigăzilor și 
formațiilor de lucru. Ele re
flecta carențe în muhea poli
tică desfășurată de organiza
țiile de bază, de comuniști. A- 
preciind în mod critic și auto
critic aportul fiecărui membru 
al comitetului de partid, sîn- 
tem obligați să arătăm că unii 
membri din comitet, ca Irma 
Nițu, Ștefan Nagy. Narin Stoi- 
culescu, Nicolae Popescu și al
ții nu âu desfășurat o activi
tate la nivelul cerințelor și a 
Sarcinilor încredințate, nu 
și-au adus întreagă contribu
ție la întărirea disciplinei

muncii și rezolvarea probleme
lor producției.

Vinovat de această stare de 
lucruri se face biroul comite
tului de partid pe exploatare 
care nu a tras la răspundere 
pe comuniștii repartizați să 
răspundă de organizațiile de 
bază. Se ilustrează în acest 
fel slăbirea exigenței față de 
îndeplinirea sarcinilor, a spi
ritului de răspundere și a dis
ciplinei. Se mai trece cu vede
rea peste lipsuri și nu se a- 
corclă totdeauna atenția cuve
nită unor fenomene negative. 
S-a manifestat chiar la nive
lul comitetului do partid o a- 
numită îngăduință față de lip
surile și abaterile comuniști
lor. Nu se poate afirma că la 
mina Uricani a slăbit spiritul 
critic și autocritic în munca 
organizațiilor de partid, dar 
starea de lucruri existentă pî- 
nă nu de mult obligă la o a- 
tenție sporită față de acest as
pect pe care comuniștii i-au 
semnalat. In acest sens e ne
cesar să se acorde întreaga a- 
tenție felului în care se des
fășoară viața de partid în fie
care organizație. Trebuie să se 
acționeze cu mai multă hotârî- 
re în vederea îmbunătățirii 
activității de partid Ia toate 
sectoarele, a desfășurării adu
nărilor generale care trebuie 
să fie într-adevăr o școală a 
răspunderii comuniste.

Comitetul de partid al E.M. 
Uricani a elaborat un vast 
program de măsuri cu terme
ne și responsabilități concrete 
pe care comuniștii l-au adop
tat în plenara activului. Se 
cuvine însă să se acorde de a- 
cum o atenție sporită muncii 
colective în cadrul birourilor, 
îmbunătățirii metodelor 
muncă printr-o consultare 
manentă a comuniștilor în 
te problemele principale
vieții de partid și a producți
ei, printr-o eficientă mui',--5 de 
educație. Va trebui întărit con
trolul do partid acționînd în 
așa fel îneît să fie lichidate

toate neajunsurile semnalate 
în domeniul disciplinei de 
partid și a muncii.

Pentru aceasta va trebui a- 
doptat un stil de muncă viu, 
dinamic, eficient care să co
respundă noilor sarcini și con
diții de la mina Uricani. Nu
mai așa măsurile stabilite 
pentru activitatea viitoare a 
comuniștilor vor căpăta efici
ență și finalitate.

REINNOIȚI-VA abonamentele la ziarul

Steagul roșu
Prețul unul abonament este de 8 lei lunar, 

24 de lei trimestrial.
Abonamentele se fac la chioșcurile șl dlfu- 

zorll de presă din întreprinderi.
ASIGlfRAȚI-VĂ DIN TIMP 

ZIARUL DUMNEAVOASTRĂ PREFERAT I

de 
per- 
toa- 
ale

(Urmare din pag. 1) 
să scriem, azi, cîteva cuvin
te...

Realizările, la nivelul bri
găzilor, sînt înainte de toa
te, remarcabile. Șl cunoscu
te în marele colectiv al mi
nerilor de la Vulcan de că
tre toți. Preocuparea pen
tru aflarea celor mai efi
ciente căi și procedee de 
creștere a producției, a pro
ductivității muncii au 
înainte de orice, acțiuni 
unui colectiv omogen, 
ponsabil, condus de o orga
nizație de partid puternică... 
Am stat de vorbă de mai 
multe ori cu brigadierul Con
stantin Popa. Rezultatele ,,Bri
găzii de producție și educa
ție comunistă a tineretului" pe 
care o conduce au fost, în 
decursul acestui an, lună de

fost, 
ale 
res

să știe pe ce pedală să a- 
pese în „contact" eu fie
care om pe care-l conduce. 
Ce mai încoace și-n calo, e 
vorba de a*l determina 
om să-și 
bine 
că poate mai mult, 
mai 
acest 
nu-ți 
mini să rămînă acolo sus, la 
nivelul realizărilor bune. Cam 
ăsta e secretul..."

...Măsura puterilor, deci. 
Adevărata dimensiune a pu
terilor ! Costică Popa a învă
țat meseria de la Ion Ni- 
coară („Un 
suflet mare, 
iți zicea 
șine să dai 
poți mai mult, trebuia să-ți 
pleci capul.,."). Și alți mineri

Pe 
«întărească foarte 

faptele, să înțeleagă 
'îi mult 

mult și cînd a înțeles 
lucru, e firesc că 

va fi greu să-l deter-

de Ia Ion 
om deosebit, cu 
care atunci 

câ e 
puțin

cind 
lu

cind

ITSSlIBâ PIIIRIIOR

Revelioanele tineretului
(Urmare din pag. 1)

bogate în conținut, fapt ce 
va asigura o atmosferă am
biantă, de sărbătoare. Re
marcăm în acest sens plugu- 
șoârele tineretului ce vor fi 
oferite de uteclști și pio
nieri, alegerea „Miss 74", 
tombola revelionului la care 
nu va lipsi pureeiuțu) sau 
curcanul, recitaluri de mu
zică ușoară și populară, ră
vașe, dansul inimioarelor, 
momente vesele etc. O con
tribuție de seamă la reușita 
desfășurării programelor își

vor aduce formațiile de mu
zică ușoară ale tineretului 
„Astral", „Atlas", „Color", 
„Melodia" și altele.

Intrucît zilele care au mai 
rămas la dispoziție se pot 
număra pe degete, tinerii Care 
doresc să-și petreacă reve
lionul în mijlocul colegilor 
pot apela din timp la comi
tetele orășenești U.T.C. pen
tru a obține invitațiile nece
sare. Prețurile sfnt urmă
toarele ! 75 lei (Uricani), 80
lei (Lupeni). 76 lei (Vulcan), 
80 lei (Aninoasă), 75 lei (Pe- 
trila) și 75 lei (Petroșani).

ce nu se respectă indicațiile date 1

Toți cetățenii au luat cu
noștință la timpul potrivit 
de măsurile stabilite privind 
folosirea mai judicioasă a 
combustibililor și energiei e- 
lectrice. De altfel, toate uni
tățile economice și institu
țiile municipiului și-au pre
văzut acțiuni proprii pentru 
transpunerea în viață a mă
surilor amintite. Era deci de 
âșteptat ca toți șalariatii 
și conducătorii tuturor uni
tăților să acorda atenția cu
venită respectării măsurilor 
stabilite.

Realitatea ne mai oferă în
să destule exemple de risipă, 
de lipsă de gospodărire și in
diferență față de consumul 
de energie. Iată exemple. 
In ziua de duminică. 23 de
cembrie, ora 15, la 
principală a Școlii 
din Iscroni ardea 
Ardea toată ziua, 
acesta 
perioada cînd 
aveau loc cursuri.

In ziua de 23 decembrie, 
ora 16, la cele două vitrine 
pentru reclama filmelor de la 
Cinematograful 7 Noiembrie 
ardeau mai multe tuburi de 
neon colorate.

Miercuri. 26 decembrie, 
curtea 
to“ al .
situat pe strada Republicii 
244, șrdea un bec fluorescent 
la ora 15.
xemplelor poate fi înmulțit. 
Ne reZumăm însă la aces
tea.

întrebarea care se pune e 
simplă: așa înțeleg condu
cerile Unităților amintite să 
respecte măsurile de folosire 
judicioasă a energiei electri
ce 7 Așteptăm răspunsul. 
Fără justificări !

intrarea 
generale 
un bec. 

De altfel, 
rămăsese aprins din 

la școală mai

în 
atelierului „Auto-mo- 
cooperativei Unirea,

Și numărul e-

H. C.

WMINICA. 30 DECEMBRIE
A c

I

A 
A

8,00
8,30
9,25
9.50

11,00

Bună dimineața. 
Cravatele roșii. 
Film serial. Daktari. 
Viața satului.
Emisiune în limba 
maghiară.
De strajă patriei. 
Album duminical. 
Magazin sportiv. Re
trospectivă interna
țională (II).
Film serial Pistruia
tul. Episodul II. 
Memento enescian. 
România 73. Film do
cumentar de montaj. 
1001 de seri. La mulți 
ani, Mihaela!

19.30 Telejurnal. La aniver
sarea Republicii.

20,00 Republică, măreață 
vatră. Spectacol li- 
terar-muzical.

20.30 Film artistic. Drum în
penumbră — produc
ție a studioului cine
matografic „Bucu
rești*. In distribuției 
Margareta Pogonat,
Cornel Coman, Oot 
tavian Cotescu.

22,10 Telejurnal
22,20 Vedete internaționale.

12,30
13,00
15,50

17,00

17,35
18,31

19,20

REVELIONUL DA TV,

20,30 Telejurnal.
20,45 Cîntece și 

lare.
21,00 Program 

revelion.

jocuri popu-

special de 
Prolog.

21,05 Bradul de Anul Nou.
21,10 Orășelul copiilor.
21,44 Gînduri de Anul Nou.

® COMITETUL BLOCURILOR E5. 
1’4 Coroești — Vulcan S Spicuim din 
scrisoarea dv. așa Incit sectorul E.G.L. 
Vulcan ți conducerea E. O. L. Petroșani 
să ia la cunoștință pe această cale, cam 
ce treburi mai au de rezolvat: „Punc
tul term-.r 3 care alimentează cu apă 
caldă șl încălzire cele cinci blocuri 
pr litre are E5 și E4, nU funcționează 
normă' pentru că noi nu avem apă 
3ă, iar atunci cînd totuși mai Vine, 
te stătută de nu se pot Spăla nici 
sele cu ea. Apoi, cînd primim apa 
dă (așa cum e) nu avem căldură, 
că, în timp ce alte blocuri 
ză ___ '
care-l hiba, 
alta. Am 
remedierea

cal- 
es- 
va- 
căl- 
Așa 

beneficia- 
de condiții mai bune, cu no! nu știm 

că nu avem nici tina, nici 
tot reclamat, ni Se promite 

________ _ stării lucrurilor și atît". Du
pă ce vom primi răspunsul de Ia E.G.L., 
vom veni la fața locului pentru a consta
ta măsurile care s-au luat astfel îneît lo
catarii din blocurile amintite să beneficie
ze d? npă caldă în orele și zilele cores
punzătoare

• I. CIUR. Petroșani: Dacă v-ați a- 
dresat — așa cum spuneți îh scrisoare — 
Secției de distribuire ă energiei electrice, 
reclamînd lipsa totala a iluminatului pe 
str. M. Kogălniceanu din Petroșani, iar 
șeful secției v-a promis că Va trimite 
oameni să remedieze delațiunea și nu 
i-a trimis, însemnează că dumnealui a 
făcut o promisiune pe care nu a onorat-o. 
De acord 7 Dar, poate lucrurile s-au pe
trecut cam așa : ați cerut o data, vi 8-a 
promis și. pe urmă, și dintr-o parte și 
din cealaltă, nu s-a mai făcut nimic. Deci, 
insistăm și noi. mai insistați și dv., poate 
pină ia urmă se restabilește funcționarea 
a două-trei becuri pe strada amintită, nu 
mai mult.

• ACELAȘI: Spuneți că echipa de 
control obștesc a constatat, la magazinul 
alimentar nr. 3 Petroșani, de la spital,

21,48

22,14
22,19

melodiilor

la ora 10. 
melodiilor

Caravana
(I>.
Intimplare 
Caravana 
(II).
Gin duri de Anul Nou. 
Un 
ria 
du 
In
ră
Obiceiuri de Anul Nou.
Amintiri de 
cu Ion 
Alexandru 
și Marcel AnghelescU. 
Gînduri de Anul ntn». 
Caravana medaliilor 
(HI).
Trio Ra-ta-ta.
Ediție specială.

23,25 Plugușorui.
Muzică și dansuri 
populare de pe întreg 
cuprinsul patriei.

22,30

22,45
22,57

23,03
23,06

23,13

■dv.

între altele, că perdeaua de la geamul 
ușii „nu a mai fost spălată de un an de 
zile". După părerea noastră, importantă 
de reținut de către gestionara magazinu
lui este nu perioada de timp, ci... culoa
rea neagră a perdelei care a atras aten
ția echipei de control obștesc. Aspectul, 
ilustrînd lipsa de preocupare pentru 
igiena magazinului, e cu atît mai edifi
cator în această privință cu cit nu s-a 
constatat lipsa săpunului din 
respectiv.
• GHEORGHF: I. NEAGU, 

Folosim prilejul ce ni l-ați 
„Portretul" pentru a spune că 
avem cît mai mulți corespondenți activi 
din rîndul maiștrilor mineri. Nutrim con
vingerea că maiștrii, acești organizatori 
direcți ai producției în abataje și ai lu
crărilor de deschidere și pregătire cunosc 
multe aspecte frumoase, interesante, ca 
și unele fapte negative din viața exploa
tărilor noastre miniere. Aduse la timp 
și documentat la cunoștința redacției, 
toate acestea ne-ar fi de un real folos 
nouă, cît și cititorilor. Deci, așteptăm de 
la dv. noi corespondențe. Cît privește 
„Portretul", nu l-am publicat, nu din 
cauză că nu ar fi bine scris, ci pentru a 
nu face o greșeală vizînd relația perso- 
naj-autor.

magazinul

Lupeni : 
oferit cu 
dorim să

cuplu reunit: Ho- 
Șerbănescti și Ra- 
Zahârescu.

căutarea stelei fă* 
nume.

revelion 
Finteșteanu,

Giugaru

IN JURUI, OREI 23.45
Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. se
cretarul i
Partidului
Român,
Consiliului
Republicii
România.
Hora Unirii
Țara mea eu ochi fru
moși — de Petre Mi- 
hăescu.
De 30 de ori, ..La mulți 
afli!“
Muzică și 
populare.
Intîlnlre cu 
ghin.

0,21 Invitație la

general al
Comunist 

președintele 
i de Stat al 

Socialiste

dansuri

Irina Lo-

carnaval.

0,55 Pentru primul sosit. 
Televiziunea va anun
ța numele primului 
născut al anului 1974. 
Balul fulgilor de nea. 
Gînduri de 
Caravana
(IV) . 
Cărăbuș 74 
ta găsită. 
Gînduri de 
Cîntece de viață lungă. 
Alo. aici Stroe !
Caravana melodiilor
(V) .
In tren 
Șlagăre 
Gînduri
Glume muzicale In alb 
și negru.

4^5 Îndrăgostiți!, 
nieă dramă 
descrisă de

4^55 Caravana
(VI)

4,43 La ghicitoare de Teo
dor Mazilu.

4,55 Dragoste, 
ehe.

5,10 Caravana
(VII) .

5,17 Carnaval 
chiderii.
ian v-a 
va i 
încheia programul de 
revelion.

6.00 închiderea programu
lui. ...Și cine mai poa* 
te, să danseze și fără 
televizor!

2,00

2,08

3,00
3,05
3,20
3,27

3,35
3,45
4,05
4,10

11,30

Anul NOU. 
melodiilor

sau Revis*

Anul nou.

de sărbători, 
dansate.
de Anul Nou.

O puter- 
pasională 
Ion Băie-

melodiilor

la ora în- 
Marin Tra- 

pregâtit cîte- 
srirprize care vor

MARȚI, 1 IANUARIE

10,00 Carnavalul copiilor.
11,05 Film serial. Daktari.

12,15

12,35

„O cunună-i țara în
treagă". Spectacol de 
cîntece și ? dansuri 
populare de pe tot cu
prinsul țării.
La mulți ani, cu bucu
rie !
Premiere 74. Concert

lună, edificatoare. Ritmul 
muncii de extracție a cărbu
nelui s-a aflat într-o perma
nentă creștere. Le fel, în 
brigăzile lui Ion Sima, Petru 
Alb, Nicolae Stoică. Ceea 
ce ne-a surprins oarecum 
inițial (după care surprin
derea s-a transformat în 
convingere) a fost faptul că 
toți acești brigadieri sint 
foarte iubiți, stimați, respec
tați și ascultați de minerii din 
subordine. Mobilul acestei 
autorități ? Nici un altul în 
afara modului de a gîndi și 
acționa al brigadierilor, des
pre care aminteam mai sus.

La mine in brigadă, 
ne spunea brigadierul Nico
lae Stoica, noi, toți, sintem 
prieteni și în momentul în 
care mi-am propus să 
cheg un colectiv unitar 
m-am gindit la nimic altceva 
decit cum să procedez spre 
a rupe din conștiințele oa
menilor fel de fel de men- 
talități greșite privind mun
ca. Dacă avem de toate, tot ce 
e necesar adică, spre a ob
ține rezultate foarte bune, vă 
dati seama, le spuneam, că 
e inadmisibil să nu facem to- 

--ful, doar pentru noi fa. 
cem, spre a fi mereu în frun
te. E greu, desigur, să-i faci 
pe atîția oameni să înțelea
gă disciplina muncii, dor 
cînd ai reușit, rezultatele sint 
pe măsura eforturilor..."

„E o chestie pe care unii 
brigadieri nu o realizează, 
după mine, pentru că nu re
ușesc 
tori.
dierul
ușor, 
marii 
Să-și

in- 
nu

să fie factori stimula-
Adică să fie - și briga-

Petru Alb... zimbește 
abia perceptibil - ca 

antrenori sportivi, 
cunoască „echipa" și

ai Vulcanului au învățat tai
nele smulgerii cărbunelui a- 
dincurilor de la Ion Nicoară. 
Și Costicâ Popă șl Alb și 
Cheța șl Sima știu acum bi
ne, ne-am convins, ce în
seamnă hărnicie, responsa
bilitate, disciplină, conști
inciozitate. „Știți, ne spunea 
cîndvo C. Popa, cînd mi 
se pare mie cel mai mult 
că meseria noastră, de mi
ner, e foarte frumoasă ? A- 
tunei cînd imi văd oamenii, 
tinerii, din brigada mea, foar
te mulțumiți de rezultate. 
Cînd li văd radiind de bu
curie, deși obosiți... Mar! sint 
satisfacțiile muncii noastre, 
atunci cînd știi că ai făcut 
totul pentru a

...Planul de 
sectorului pe 
cu 16 sută. E 
în condițiile 
gil rezerve 
ta ?

fi... mulțumit I" 
producție al 

1974 va crește 
realizabil, chiar 
pregătirii între

ce se va exploa- 
Intrebăreo noastră a 

avut darul (ne recunoaștem 
eroarea) de a... descumpăni. 
Brigadierii sectorului ill, cei 
5 despre care am scris aces
te însemnări, au dedus nu- 
anța de neîncredere stre. 
curată în cuvintele noastre 

cu o îngăduință In fața 
simțeam,., că am fă- 

răspuns, 
Costică 

„Cind a-

și, 
câreia 
cut o gafă, ne-au 
prin cuvintele Iul 
Popa, la unison : 
jungi să-ți cunoști adevăra
ta măsură a puterilor nici 
nu.țî mai faci griji... In tof ca
tul, i
Si 1974 va fi un an 
Mai rodnic 
în 1975 vom 
cit in 1974.
asta. Avem 
vem tărie..."

vorbele nu-și au rostul 
rodnic, 

decit 1973 ’ Si 
da mai mult de- 
Să fiți siguri de 

posibilități, a-

Front de lucru pentru anul viitor
(Urmare din pag. 1)

Și în Vulcan, la viitorul 
bloc turn A-3, cu 11 nivele 
și 65 apartamente, care se va 
înălța anul viitor alături de 
cele două „turnuri" constru
ite în acest an, se muncește 
cu intensitate. 50 la sută din 
betonul pentru fundații a 
fost turnat, iar pe micul po
ligon de prefabricate amena
jat în apropierea blocului au 
fost confecționate în totalita
te - panourile prefabricate 
pentru planșee.

Pregătirea noilor fronturi 
pentru locuințele ce se vor

construi în anul 1974 este a- 
șadar, în plină desfășurare. 
De pe acum Se hotărăște 
soarta apartamentelor de ca
re oamenii muncii din Valea 
Jiului vor beneficia în cursul 
anului viitor. Preocupările 
colectivului de constructori 
ai Grupului șantiere Petro
șani al T.C.D. se în
dreaptă deci în aceeași 
măsură spre îndeplinirea 
planului fizic din acest an 
cît și a celui din 74 pentru a 
asigura predarea integrală a 
apartamentelor cuprinse în 
plan.

20,00

20,05

20,25
20,30

Cin tecul
De 30 de ori, 1 
ani I Muzica 
Grigoriu. 
Reportaj TV. 
pentru lumină.
Publicitate. 
Balul fulgilor

săptămînii î 
la mulți 

George

Bătălia

de nea.

PROGRAMUL

TV pentru 
săptâmîna 

viitoare

programul TV. de Re
velion.

15,10 Surprize în... arenă.
15.35 Anul sportiv 1973 (II).
16.35 Pagini de umor : A-

venturi in epoca de
piatră.

17,00 Țara noastră, mîndră 
floare (I).
Caleidoscop științi
fic.
Gala maeștrilor. 
Debut 74.
Publicitate.
1001 de seri. Jucăriile 
Mihaelei.

19,30 Telejurnal.
20,00

18,00

18,25
19,00
19J5
19,20

melodiilor

poveste ve-

de muzică ușoară 
mânească.

ro-

13,10 Dacă aseară n-ați ur- 21,25
mărit Revelionul TV.
vă oferim astăzi.. . se-
lecțiuni. 22,00

16.00 Lumea copiilor. Bing- 22,10

16.45
17.10
18.10
18.45
19,10

19,30

bang. Emisiune reali
zată în colaborare cu 
Teatrul de copii și ti
neret din Iași.
Cîntece de viață nouă. 
Anul sportiv 1973 (I). 
Gala UNICEF 1973. 
Rapsodie de iarnă. 
1001 de seri. Călătorie 
în jurul lumii.
Telejurnal.

Spectacol din progra
mul T.V. de revelion 
Seara televiziunii cu
baneze.
Telejurnal.
Intîiul trandafir... Sea
ră de romanțe.

MIERCURI, 2 IANUARIE

10,30

13,00

pentru 
pe lume.

3/4. Se-

Film artistic 
copii. Singur
Copiii cîntă.
Un zîmbet în
lecțiuni din tradiționa
lul concert de Anul 
Nou al Filarmonicii 
din Viena.

După Revelion... din

Cîntecul săptămînii! 
„De 30 de ori, la mulți 
ani" !
Baladă pentru acest 
pămînt: „Babele".
Film artistic serial t 
„Columbo" (II). 
Premieră pe țară.
Cărăbuș 74 sau Re
vista găsită. Specta
col din programul TV. 
de Revelion.

22,30 Telejurnal.

20,05

20,20

21,35

JOI, 3 IANUARIE

Teleșcoală.
16,00 Itinerar 

Curtea 
goșoaia, Tîrgoviște.

16,30-17,00 Extemporal 
vacanță la limba 
mână. 
Telex.
Curs de limbă 
mană. Lecția 73 
luare).
Teleglob. U.R.S.S. 
itinerar gruzin.

istoric (II). 
de Argeș, Mo-

de 
rO-

17,30
17,35

18,05

ger- 
(re-

De
Cu o lună țl ceva în. urmă 

eram prezent. într-o zi do sa 
lâriu, la magazinul cu autoser 
vire nr. 24 din PCtrila cînd to
varășul director al LC.L.S, A- 
limentarh Petroșani, Cazimir 
Davidovîei, o întreba pe ges
tionara magazinului do ea nu 
pune în funcție a două casă 
pentru a evita fOrmareă de 
..cozi4 în astfel de zile si ori 
de eîte Ori este necesar.

in același magazin, zilele 
trecute, am fost martor la o

învălmășeală și un rînd de 
peste 50 de oameni care aștep
tau la casă pentru a 1i se în
tocmi bonul de plată. „Argu- 
rnentul*1 Că aglomerația durea
ză numai cîteva zile, nu ooate 
motivă proasta organizare a 
servirii populației în această 
unitate. Și apoi, de ce oare în 
acest magazin nu se respectă 
’ndieâțiile date de conducă- 
'rul întreprinderii 7

Wilhelm LOJADI, 
Petroșani

vod/uț

Cacutbu. de.
*

Cil

18,25 Muzică populară.
18,45 Intf-ebări și răspunsuri.
19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri. Călătorie 

în jurul lumii.
19.30 Telejurnal. La cotele 

anului XXX.
20,00 Cîntecul săptămînii: 

De 30 de Ori, la mulți 
ani !

20,05 Seară pentru tineret.
21.30 Țara noastră, mîndră 

floare (II).
22.15 24 de ore.

VINERI. 4 IANUARIE

Teleșcoală. 
16,00 Itinerar 

iărnă. 
16,30-17,00 Cu 

eanță.
17.30 Emisiune 

mană.
19,10 Tragerea
19.20 1001 de seri. Călătorie 

în jurul lumii.
19.30 Telejurnal. La eotele 

anului XXX
20,0» CfriteCHl săptămînii t 

De 30 de ari, la mulți 
am ?

20,05 Iheagăe 
Cheile

20.20 „De lă 
voi toți" ’

21,50 Astă-searfi, operetă.
22,15 24 de

geografic de

fizica în va-
In limba ger-

Loto.

de cremene.
Tătarului.
«oi toți, pentru

ore.
SIMBAtA, 5 ianuarie

9,00

9,30

10,05

De la
Enciclopedie 
școlari.
Film serial. Pistruia
tul.
Un virtuoz ai inetre-

Alfa la Omega, 
pentru

10,15

11,05

Mo- 
Leonid

mantelor populare: 
Luca Novac. 
Teatru scurt. 
nUmentul, de 
Andreev.

„De la noi toți, pentru 
voi toți" Film de mon
taj.

Telex.
Caleidoscop cultural- 
artistic.

17,55 Din țările socialiste. 
18,05

17,30
17,35

Familia. 
familia, 
siunii : 
Milcu 
Anul nou, cu sănăta
te ! Retrospectiva obi
ceiurilor de iarnă din 
județele Bacău, Sălaj, 
Bihor și Vîlcea. 
Cum vorbim. 
Publicitate.
1001 de seri. Călătorie 
In jurul hunii.

19.30 Telejurnal. La cotele 
anului XXX.

20,00 Cîntecul săptămînii : 
De 30 de ori, la mulți 
ani!

20,OS Derbiul Campionatu
lui național de bas
chet masculin î Dina
mo — Steaua (repri
za a IT-a).

20,40 Teleencidopedia.
21,20 Publicitate.
21,25 Film serial Brett și 

Dannjr.
23^5 Telejurnal. Sport.
22.30 Romanța crizanteme

lor... Film realizat cu 
1 aureați ai celei de-a 
Vl-a ediții a Festiva- 
luluî-concurs de ro
manțe „Crizantema de 
aur" — Tîrgoviște 
1973.

Populația și ' 
Invitatul emi- 

Acad. Ștefan

18,35

19,00
19,15
19,20

$
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ULTIMELE ȘTIRI

O
J.

încheierea convorbirilor 
dintre tovarășul Ștefan Andrei 
și delegația Partidului Comunist 

din Japonia4

. TOKIO 27 — Coresponden
tul Agerpres, 
transmite: Joi după-amiază, la 
sediul C.C .al P.C.J., s-au în- 

. cheiat convorbirile dintre to
varășul Ștefan Andrei, secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
și delegația Partidului Comu
nist din Japonia, condusă de 
Tetsuzo Fuwa, membru al 
Prezidiului C.C., al Prezidiului 
Permanent al C.C., șef al Se
cretariatului .

In cadrul convorbirilor, s-a 
efectuat o informare recipro
că privind situația actuală din 
cele două țări și activitatea 
P.C.R., respectiv, a P.C.J., șl 
s-a realizat un schimb de ve
deri în probleme de interes 
comun.

In timpul discuțiilor, s-a 
subliniat din nou însemnăta
tea deosebită a convorbirilor 
de la București, din august

Paul Diaconu,
delegația P.C.J.,
Kenji Miyamoto, 
Prezidiului Comi-

Partidului

'ti
&

Manifestări

o1

^XXÂ>@

7}

7
Ultimele știri

/

O

I

/ /

l

consacrate 
aniversării 
proclamării 
Republicii 

în România

ti/ luat sfîrșit lucrările 
sesiunii Adunării Federale

3 R. S. F. Iugoslavia

DAKAR

Congresul
Federației

1971. dintre 
condusă de 
președintele 
tetului Central al
Comunist din Japonia, și de
legația P.C.R., condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, și a comu
nicatului comun și 
mat hotărîrea de a 
continuare pentru 
mișcării comuniste 
nale, pe baza principiilor în
scrise în comunicatul adoptat 
cu acest prilej.

S-a apreciat de 
cord că vizita în 
constituit o nouă 
la dezvoltarea pe 
te a relațiilor de prietenie tra
dițională între P.C.R. și P.C.J.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

s-a reafir- 
actiona în 

unitatea 
internațio-

comun a- 
Japonia a 
contribuție 
mai depar-

Interviul ministrului de externe 
al Egiptului în legătură cu 
desfășurarea primei faze 

a Conferinței de la Geneva
GENEVA 27 (Agerpres). — 

Intr-un interviu acordat în 
exclusivitate agenției France 
Presse, ministrul de externe 
al Egiptului, Ismail Fahmy, 
și-a exprimat „deplina sa
tisfacție" în legătură cu des
fășurarea primei faze a Con
ferinței de pace de la Gene
va asupra Orientului Apro
piat. Totodată, șeful diploma
ției egiptene a declarat că 
grupul de lucru militar, creat 
în cadrul conferinței ar tre
bui să-și încheie lucrările 
„cît mai curînd posibil", dato
rită fragilității încetării focu
lui în zona Canalului

Referindu-se la 
securitate 
acordate 

a subliniat 
rezidă, în

zentanți militari ai . Egiptu
lui și Israelului, își desfă
șoară activitatea sub auspi
ciile generalului Ensio Si- 
ilasvuo, reprezentant al Na
țiunilor Unite, și discută 
problema dezangajării for
țelor la Canalul Suez.

TIRANA 27 (Agerpres). — 
Comitetul albanez pentru 
relații culturale și de prie
tenie cu străinătatea — 
CARCS împreună cu recto
ratul 
din 
la 26 
studenților, o gală a filmu
lui românesc, cu prilejul ce
lei de-a XXVI-a aniversări 
a proclamării Republicii.

A fost vizionat filmul 
„Decolarea".

Profesorul 
Tode Dhamo 
semnificația 
publicii și succesele obținu
te de poporul român în e- 
dificarea socialismului.

★
SOFIA 27. — 

dentul Agerpres, 
ție, transmite: 
cembrie Ia 
mână din 
o conferință de presă, i 
sacrată celei de-a 26-a 
versări a proclamării 
publicii.

Ambasadorul Trofin 
medrea a vorbit despre i 
nificația actului de la 
decembrie 1947, succesele 
obținute de poporul român 
în cei 
marea 
externă și relațiile de prie
tenie și colaborare între 
România și Bulgaria.

Universității de stat 
Tirana, au organizat, 

decembrie, la Palatul

universitar 
a vorbit despre 
proclamării re-

Corespon- 
C, Amari- 

La 27 de- 
Ambasada ro-

Sofia a avut loc 
con- 
ani- 
Re-

Si- 
sem-

30

26 ani de la procla- 
Republicii, politica

Suez, 
garanți- 
care ar 
Ișraelu- 
că a- 
special,

ile de 
putea fi 
lui, el 
cestea 
în „crearea de zone demili
tarizate de o parte și de al
ta a frontierelor, în ampla
sarea în aceste zone a u- 
nor forțe internaționale și 
în garantarea de către Con
siliul de Securitate a soluți
ei finale reținute în cadrul 
conferinței de la Geneva".

★

GENEVA 27 (Agerpres). 
— In cursul primei sale reu
niuni, care a avut loc la 26 
decembrie, grupul de 
militar creat 
Conferinței de 
Geneva asupra 
Apropiat a ajuns 
privind păstrarea 
creț desăvîrșit 
crărilor sale, prin 
zarea 
dul 
ția

După 
grup,

lucru 
în cadrul 
pace de la 

Orientului 
la un acord 

unui se- 
asupra lu- 

nedifu- 
de informații în rîri- 

presei — anunță 
France Presse.

cum se știe, 
alcătuit

agen-

acest 
din repre-

I
I
I

BELGRAD 27 — Cores
pondentul Agerpres, S. Mor- 
covescu,' transmite : " La Bel
grad au luat sfîrșit, joi, lu
crările sesiunii Adunării Fe
derale a R. S. F- Iugoslavia. 
In ultima zi a lucrărilor, trei 
camere ale parlamentului — 
.Consiliul Popoarelor, ■Consi
liul Economic și Consiliul 
.social politic. — întrunite în 
ședințe separate — au dez
bătut și aprobat- proiectul 
de rezoluție privind bazele 
politicii de dezvoltare econo
mică și socială pe anul 1974,

precum și proiectul de bu
get' al Federației pentru anul 
viitor. Camerele au adop
tat, de asemenea, recoman
dările în legătură cu sarci
nile imediate în domeniul 
construirii organizațiilor mun
cii asociate, precum și unele 
proiecte de legi.

Adunarea Federală iugos
lavă urmează să se întru
nească din nou în cursul lu
nii ianuarie, cînd . _ ___
pe ordinea de zi adoptarea

a

Mondiale
a orașelor

înfrățite

va avea

proiectului noii Constituții 
Iugoslaviei.

Dezvoltarea comerțului 
dintre U.R.S.S. și țările 

Europei Occidentale

DAKAR 27 (Agerpres). — 
Miercuri s-a deschis, la Dakar, 
al Vlil-lea Congres al Federa
ției Mondiale a orașelor înfră
țite. Prezidat de Leopold Se- 
dar Șenghor, președintele Se
negalului. Congresul întruneș
te un număr de aproximativ o 
mie de delegați de pe toate 
continentele și se desfășoară 
sub deviza „Un pămînt pentru 
oameni trăind în pace".

Cu acest prilej, președinte
le Senghor a rostit discursul 
inaugural.

MOSCOVA 27 (Agerpres). 
— Referindu-se la dezvolta
rea comerțului dintre U.R.S.S. 
și țările Europei Occidentale, 
Nikolai Patolicev,. ministrul 
comerțului exterior al U.R.S.S. 
subliniază într-un articol, pu
blicat de ziarul ,.Pravda", că 
schimburile de mărfuri cu a- 
ceste țări reprezintă 16 la su
tă din comerțul exterior al 
U.R.S.S. și 70 la sută din. vo
lumul comerțului Uniunii .So
vietice cu țările . capitaliste 
dezvoltate.

In ultimii ani, se relevă în 
articol, relațiile, comerciale ale 
U.R.S.S. cu. țările Europei Oc
cidentale au intrat într-o fa
ză nouă, caracterizată prin

Nguyen Huu Tho despre situația din zonele 
ale Vietnamului de Sudeliberate

MOSCOVA 27 (Agerpres). 
— Intr.-o convorbire cu un re
prezentant al revistei „Novoe 
Vremia" („Timpuri noi"), 
Nguyen Huu Tho. președinte
le Prezidiului C.C. al Frontu
lui Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud, președinte
le Consiliului Consultativ al 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, care a efectuat, 
în fruntea unei delegații a 
R.V.S., o vizită în U.R.S.S), s-a 
referit la situația din zonele 
eliberate , ale Vietnamului de 
Sud, la măsurile G.R.P. de dez
voltare a economiei, de pro
movare a culturii și învăță- 
mînțului.

Nguyen Huu Tho a. arătat 
că autoritățile revoluționare 
garantează deplin libertățile 
democratice, oferă populației 
țărănești, ale cărei loturi au 
fost sporite, asistența necesa
ră în producția agricolă, de
pun eforturi susținute pentru 
refacerea și extinderea secto
rului agricol și a micii produc
ții industriale, în scopul nor
malizării vieții populației. El

a evidențiat acțiunile desfă
șurate în aceste zone în direc
ția satisfacerii unor necesități 
prioritare ale perioadei de re
facere, cum ar fi construcția 
de spitale, școli, case de odih
nă, localuri comerciale și alte
le.

Bombardarea zonelor elibe
rate și atacarea lor de către 
trupele autorităților saigoneze 
— a spus Nguyen Huu Tho — 
continuă să provoace distru-

geri, dar G.R.P. și populația 
sînt hptărîte să depășească 
brice dificultăți, să1 consolide
ze regiunile eliberate, constru
ind și apărînd, totodată, viața 
nouă care se. instaurează aici. 
Nguyen Huu Tho a dat, de a- 
semenea, o înaltă apreciere spri
jinului și ajutorului acordate 
de țările socialiste poporului 
vietnamez în activitatea de re
facere a economiei distruse de 
război.

trecerea la colaborarea com
plexă, reciproc avantajoasă pe 
termen lung.

Dezvoltînd relațiile econo
mice cu Europa Occidentală, • 
U.R.S.S. „capătă posibilitatea 
de a-și folosi mai rațional re
sursele și posibilitățile și, tot
odată, de a achiziționa 
mărfuri care nu se produc 
în Uniunea Sovietică, sau a 
căror producție ar fi mai cos
tisitoare decît' importul", se 
subliniază în articol..

Totodată, ziarul relevă că p 
formă relativ nouă de legături 
economice externe o reprezin
tă și acordurile de colaborare 
cu firme din Europa Occiden
tală pentru valorificarea unor 
bogății naturale ale U.R.S.S. si 
crearea de întreprinderi indus
triale pe bază de compensare. 
Ca exemple, articolul citează, 
livrările de gaze din U.R.S.S. 
către o serie de țări pe baza 
unor acorduri pe termen lung, 
construirea a șapte complexe 
industriale în domeniul . chi
miei, în colaborare cu grupul 
italian „Montedison".: constru
irea, în..colaborare cu. firme 
finlandeze a unor complexe 
forestiere și altele.

pe scuar

Acțiuni ale forțelor
ș 1

patriotice cambodgiene
La 23 de kilometri nord- 

est de Pnom Penh, pe malul 
estic al Mekongului, continuă 
luptele în zona localității Prek 
Tameak,.

La Kampot, oraș situat la 
128 kilometri sud-vest de ca
pitală. forțele patriotice au an
gajat lupte cu unitățile lonno
liste dislocate în vecinătatea 
unei fabrici de ciment.

CAMBODGIA 27 (Agerpres). 
— La numai șapte kilometri 
de Pnom Penh, forțele patrio
tice cambodgiene au cucerit 
trei avanposturi inamice, situ
ate pe șoseaua nr. 7, pe malul 
vestic al Mekongului. Tot pe 
șoseaua nr. 7, patrioții au ata
cat pozițiile lonnoliste de la 
Bak Kheng.

Comunicat comun 
tunlslano-zalrez

KINSHASA 27 (Agerpres). 
— Comunicatul publicat la în
cheierea vizitei oficiale efectu
ate în Zair de președintele Tu
nisiei, Habib Bourguiba, men
ționează că cele două țări au 
convenit să-și intensifice co
operarea în domeniile politic, 
economic, financiar, cultural 
și tehnic, precum și al trans
porturilor și telecomunicați
ilor.

Comunicatul relevă că cele 
două țări și-au reafirmat spri
jinul față de mișcările de eli-

berare de pe continentul afri
can și au convenit să acțione
ze pentru consolidarea relați
ilor dintre statele 
arabe. ,

★

africane și

turneului 
tunisian a 

de

In continuarea 
său, șeful statului ____
sosit în capitala Coastei 
Fildeș, Abidjan,, unde a avut 
convorbiri cu președihtele ță
rii-gazda, ’Felix Houphouet- 
Boigriy.

Creșterea costului vieții 
în Danemarca și Spania

COPENHAGA 27 (Agerpres). 
— Potrivit datelor publicate 
de Direcția de statistică, în 
Danemarca, în ultimii doi ani, 
prețurile la principalele măr
furi de consum au sporit cu 
25 la sută. Cele mai mari creș
teri de prețuri s-au înregistrat 
la produsele alimentare.

In aceeași perioadă a cres
cut costul biletelor pentru 
transportul cu autobuzele și 
pe căile ferate, al benzinei și

combustibililor folosiți pentru 
încălzitul locuințelor.

★

MADRID 27 (Agerpres). 
Potrivit datelor publicate 
ziarul ,,Pueblo". în anul 1973 
costul vieții a crescut în Spa
nia cu 14-15 la sută. Cercuri
le oficiale manifestă o îngrijo
rare deosebită față de crește
rea șomajului.

de
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : 
tic ; 
sînt 
ile 
de noapte ; LONEA 
nerul: 
tore ? ; ANINOASA : 
pași pe pămînt; 
Conspirația ;
Cultural:
lui Charley;
Misterul din insula Balffe; 
URICANl: Drumurile băr
baților.

Seceră vîntul sălba- 
Republica : Aici zorile 
din nou liniștite, seri- 

I-II ; PETRILA : Rond
Mi-

Ce se întîmplă doc- 
Trei

VULCAN: 
; LUPENI — 
Legenda negru-

Muncitoresc :

5,00 Buletin de știri : 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul;

Muzică ușoară ;
8,08 Radioprogramul dimi
neții ;. 8,08 înflorești, pă
mînt al bucuriei; 8,30 Lă
microfon, melodia prefera
tă ; 9,00 Buletin de știri;
9.30 Memoria pămîntului 
românesc ; 9,50 Dansuri din 
operete ; 10,00 Buletin de 
știri ; 10,05 Melodii popu
lare ; 10,30 Cîntece de Con
stantin Alexandru, 
Deda și 
11.00 _
Din 
11,15 
gii ; 
partidului"; 
zilei; 12,15 Recital 
Lucia Stănescu; 
tîlnire cu melodia 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 14,00 Din crea
ția compozitorilor 
14,40 
tivă

Ion 
Buletin de 
muzica 
Literă și 

11,30

Edmond 
Cristinoiu ; 

știri ; 11,05
popoarelor ; 
spiritul le- 

,Sub'
12,00

flamura 
Discul 

de operă 
12,30 In- 
populară

letin de știri; 15,05 Radio-
anchetă economică ; 15,20
Muzică de estradă ; 16,00
Radiojurnal ;
pentru oțelari;
jocul
Pentru patrie ; 
preți de muzică populară : 
18,00 Orele serii ; 20,00 Ze
ce melodii preferate ;
Revista șlagărelor; 
Bijuterii muzicale;
Radiojurnal; 22,30 Concert
de seară ; ■ 24,00 Buletin de 
știri; 0,03-3,00 Estrada noc
turnă.

estradă ;
16,15 Cîntece

16,40 Așa-i
pe la noi ; 17,00

17,30 Inter-

21,00
21,30
22,00

10,00
10,05

10,25
10,35
12,00
16,00

17,30

18,00
18,05
18,15
18,30
18,50
19,10
19,20

nvC noștri;
Fanfara Reprezenta- 

a Armatei; 15,00 Bu-
9,00 Curs de limbă france

ză. Lecția 74 (reluare).

Redacția și adminitirația «arului i Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon; 11662.

PREȘEDINTELE S.U.A. Ri
chard Nixon, 1.-a primit, la Ca
sa Albă, pe ambasadorul 
U.R.S.S. la Washington. Ana
toli Dobrînin. La convorbire a 
participat, de asemenea, Hen
ry Kissinger, secretarul de 
stat al Ș.U.A., consilierul pre
zidențial pentru problemele 
securității naționale.

IN CAPITALA TUNISIANA 
s-au încheiat dezbaterile Adu
nării Naționale consacrate e- 
xaminării problemelor bugeta
re pe anul 1974 — anunță a- 
genția tunisiană de presă 
T.A.P.

IN APROPIERE DE KIEL-
CE se construiește o -rțiină ? d® 
cuarț și o fabrică de înnobila
re a cuarțului, prevăzute a in
tra în funcțiune în anul ce 

- vine. Capacitatea anuală a în-, 
treprinderii va fi de 260 000 
tone cuarț, destinat industri
ei metalurgice și exportului.

SECRETARUL DE STAT 
BRITANIC PENTRU PRO
BLEMELE IRLANDEI DE 
NORD, Francis Pym, a anun
țat crearea unei comisii an- 
glo-irlandeze însărcinată cu 
armonizarea sistemelor, judi
ciare ale Irlandei de Nord și 
Republicii Irlanda.

AGENȚIILE france
PRESSE ȘI REUTER infor
mează despre arestarea unei

rar-artistic consacrat 
aniversării Republicii. 
Transmisiune din Cluj. 

20,35 Film artistic. Agentul
nr. 1. Producție a stu
diourilor poloneze. 

22,05 24 de ore.

Mi-

Matineu 
Snoave cu

limbă engleză.

Curs de limbă
Lecția 72 (reluare). 

Telex.
Medalion. Titiana 
hali.
Desen animat. 
Vîrstele peliculei. 
Telejurnal.
— 17,00 
vacanță, 
măști. 
Curs de
Lecția 72. 
Telex.
Tragerea Loto. 
La volan.
Stadion.
Anuar economic TV (II) 
Muzică populară.
1001 de seri.'Noile pă
țanii ale lui Lambsy. 
Telejurnal.
Cînteoul săptămînii. 
„Republica numită Ro
mânia". Spectacol lite-

Valorile temperaturii 
registrate în cursul 
de ieri :

Maximele : Petroșani 
grade; Paring zero grade.

Minimele: Petroșani
grade; Paring

Stratul de 
ring : 48 cm.

PENTRU
LE 24 DE

Vremea
Izolat se
ie slabă
slab din

v-
zilei

4

2
3 grade, 

zăpadă la Pa-

URMATOARE- 
ORE.

rămîne instabilă, 
va semnala ploa- 
și lapoviță. Vînt 

sectorul nordic.

”1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Din țările socialiste
BELGRAD (Agerpres). — 

Colectivele ,de muncă din Iu
goslavia realizează cu succes 
sarcinile pe anul în curs, ob
ținînd importante depășiri 
de plan și cantități supli
mentare de materii prime și 
produse. Astfel, minerii din 
bazinul Liubia, cel mai ma
re din țară, au îndeplinit pla
nul cu trei săptămîni mai 
devreme, furnizînd economi
ei naționale 17 milioane to
ne minereu de fier. In 1974, 
aici urmează să fie extrase 
1 950 000 tone, pentru ca în 
1976 să se ajungă la un ni
vel al extracției de ordinul 
a 4 milioane tone.

Colectivul Uniunii „lna- 
Naftaplin" din Croația a re
alizat cu opt zile mai devre
me, planul de extracție fur
nizînd 2 372 000 tone petrol, 
cu 100 000 tone mai mult de
cît în 1972. De asemenea, mi
na „Stări Trg", din cadrul 
Combinatului „Trepcea", a 
îndeplihit planul pe anul în 
curs, urmînd să furnizeze su
plimentar economiei națio
nale importante cantități de 
plumb și argint.

★
VARȘOVIA (Agerpres). — 

Noul tip de autocamion 
„Star 200“ produs al cunos
cutei uzine constructoare de 
mijloace de transport auto 
din Starachowice, voivodatul 
Lublin, a trecut cu succes 
probele de încercare. Auto
camionul de șase tone, este 
înzestrat cu motor Diesel de 
150 CP cu parametri îmbu
nătățiți. Uzina care împli
nește în aceste zile un sfert 
de veac de ;existență, a tra
versat în Ultimii ani o peri-

La 
ri-

oadă de transformări sub
stanțiale și modernizare 
complexă, fiind automatiza
te numeroase procese de pro
ducție. Pentru a ilustra rit
mul de dezvoltare al uzinei 
este suficient să arătăm că 
în primii 15 ani au fost con
struite aici 130 000 autoca
mioane și furgonete.

★
PRAGA (Agerpres)., — 

o jumătate de milion se
dică numărul instrumentelor 
muzicale realizate în cursul 
anului 1973 de fabrica din o- 
rașul cehoslovac Hradc- Kra- 
love. Din miinile iscusite ale 
meșterilor de aici ies peste 
220 de tipuri de instrumente 
de suflat și aproximativ 80 
tipuri de instrumente cti 
coarde, pianine și piane. O 
parte însemnata a acestor ar
ticole se exportă în numeroa-, 
se țări ale lumii, bucurîn-i 
du-se de o apreciere bineme
ritată.

/

.»

★
HAVANA (Agerpres). — 

In localitatea Santa Cruz del 
Sur, din provincia cubaneză 
Camaguey, se construiește în 
ritm rapid un puternic com
binat piscicol cu trei insta
lații frigorifice avînd fiecare 
o capacitate de 1 500 tone. 
Uzina pentru producerea fă
inii din pește, principal com
ponent pentru hrana anima
lelor și producția de îngră
șăminte organice, a fdst da
tă în exploatare. Provincia 
Camaguey, una din cele mai 
mari din Cuba, nu a fost îna
inte de revoluție dezvoltată 
sub aspect economic, fiind 
cunoscută numai pentru pro
ducția zahărului' din trestie.

I 
I
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AUREOLE-2

cunoscute personalități din o- 
poziție, Simon Montero, acu
zat de autorități de apartenen
ță la partidul comunist, 
prezent, el 
chisoarea 
Madrid.

Sanchez 
arestat și condamnat Ia 20 ani 
închisoare în. 1959, sub acuza
ția de a fi membru al Parti
dului comunist.

este deținut la 
Carabanchel,

Montero a mai

In 
în- 
din

fost

MIERCURI SEARA, la 
Pnom Penh a fost anunțată 
numirea lui Long Boret în 
postul de prim-ministru al gu
vernului : lonnolist, închein- 
du-se astfel criza guverna
mentală care durează de la 8 
decembrie. Agențiile de presă 
subliniază că noul cabinet va 
avea de făcut față unei crize 
economice și sociale fără pre
cedent.

BUGETUL PE ANUL 1974 
AL TUNISIEI, adoptat de A- 
dunarea Națională, este cu 13 
la sută mai mare decît cel din 
1973. Acest spor, destinat, în
deosebi, unor noi investiții 
pentru industrializarea țării, 
va fi acoperit din beneficiile 
obținute ca urmare a dezvol
tării unor ramuri economice 
de primă importantă.

■ CIU EN-LAI, premierul Con
siliului de Stat al R P. Chine
ze, împreună cu alte oficiali
tăți din această țară, a avut 
miercuri, la Pekin, o convor
bire prietenească cu membrii 
unei misiuni comerciale guver
namentale tailandeze. condu
să de'Chatichai Choonhuvan, 
ministru adjunct al comerțu
lui exterior,, aflată în vizită 
în capitala chineză — relatea
ză agenția China Nouă.

VARȘOVIA 27 (Agerpres). 
— Redacția sportivă a agen
ției poloneze 
treprins și anul 
diționala anchetă pentru 
semnarea celor 
10 sportivi europeni. Locul 
întîi. a fost atribuit înotă
toarei Kornelia Ender (R.D. 
Germană), 
mobilistul 
Stewart,

P.A.P. a 
acesta

mai

în- 
tra- 
de- 

buni

de auto-
Jackie

urmată
scoțian

ciclistul belgian 
Eddy Merckx, Renate Ste
elier (R.D.G.) — atletism,
Ludmila Turișceva (U.R.S.S.) 
— gimnastică, Ryszard Szur- 
kpwski (Polonia) — ciclism, 
Uie Năstase (România) —

MOSCOVA 27 (Agerpres). 
Potrivit programului de. 

colaborare dintre U.R.S.S. și' 
Franța în domeniul exploră
rii și folosirii spațiului cos
mic 
curi, 
fost 
al al
După cum relatează 
TASS,

în scopuri pașnice, mier- 
în Uniunea Sovietică a 
lansat satelitul artifici- 
Pămintului „Aureole-2". 

agenția 
satelitul este destinat 

continuării cercetării fehome-

nelor fizice în atmosfera su
perioară a Terrei, cercetări 
inițiate în. anul 1071, un 
satelit „Aureole". .

Paralel cu măsurătorile 
care se efectuează de la bor
dul satelitului, observatoare 
terestre dintr-o ..serie, de țări 
vor efectua cercetări geo
fizice coordonate pe baza . u- 
nui plan pus de, comun>acOi‘d,

Informații prețioase

furnizate de astronauții

misiunii „Skylab"

asupra cometei Kohoutek
HOUSTON 27 (Agerpres). 

— Specialiștii americani își 
exprimă satisfacția în legătu
ră cu informațiile furnizate 
de astronauții misiunii „Sky- 
lab" asupra cometei Kohoutek. 
In actuala fază a evoluției co
metei, care se află relativ, foar
te aproape de Soare, lumina 
puternică împiedică observa
toarele terestre să -.efectueze 
observații semnificative, ast
fel încît datele obținute de 
Carr, Gibson și Pogue sînt 
considerate drept unice. Marți, 
aceștia au consacrat înregis
trării pe peliculă a cometei, 
după cum s-a anunțat, șapte 
ore de activitate extravehicu- 
lară. Deși nu au putut vedea, 
la rîndul lor, cometa. Carr și 
Pogue au filmat-o cu două ca
mere speciale în diferite lun
gimi de undă spectrale. Se nu-

trește speranța că imaginile 
se vor dovedi de importanță 
majoră și vor ajuta la elucida
rea problemei originii siste
mului solar. . '

Evoluînd cu viteza de 
400 000 km la oră, cometa va 
atinge momentul de apropiere 
maximă de Soare (aproximativ 
21 milioane km) și, în același 
timp, de strălucire maximă vi
neri la ora 10,24 G.M.T. Pe 
măsură ce se va îndepărta de 
centrul sistemului nostru so
lar, Kohoutek va redeveni vi
zibilă, dar seara și nu dimi
neața, ca pînă acum. Astrona
uții o vor putea zări prin hu
blouri după data de 8 ianua
rie. Condițiile cele mai bune 
de observare a ei, inclusiv de 
pe Pămînt, vor surveni intre 
10 și 15 ianuarie;

tenis, Anne Mărie Proell 
(Austria) — schi, Faina Mel
nik (U.R.S.S.) 
Johan Cruyff 
fotbal.

— atletism, 
(Olanda) —

nu (3), V, Hutanu,. Bașa, 
Costea și Axinte.

ZURICH 27 
Selecționata 
gheață 
ceput 
întîlnind . 
o echipă 
cători elvețieni care se pre
gătesc în vederea 
lor Olimpice de la 
Hocheiștii români 
nat majoritatea 
obținînd 
de 7-3 (4-0,
punctele

(Agerpres).
de hochei 

a României și-a 
turneul în Elveția, 

în localitatea Visp 
formată din ju-

pe 
în-

victoria
0-2, 

marcate

Jocuri- 
Innsbruck. 
au domi- 
timpului, 
cu scorul 

3-1) prin 
de Turea-

Astăzi, de la ora 17, în sa
la Dinamo din. Capitală se 
vor desfășura semnifinalele 
competiției pentru' „Cupa' fe
derației 
tragerii - la sorți 
loc în 
două partide: Box- Club .Ga
lați — 
A.S.A. 
stanța.. 
toare 
bătă, de la ora 18,' în fina
la competiției'. Finala’ se 
va disputa, de asemenea,' • î»' 
sala .Dinamo. ■, •■ >

(Agerpres).

de box". In urfna
■ vor avea

ordine următoarei»

Box Club Brăilar și 
Cluj — Farul Con-

Echipele înyipgă- 
șe vor îțittlni ‘ sîm-
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