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Sub semnul realizării cincinalului inainte de termen

In fiecare colectiv muncă responsabilă, spirit creator!
Un nou succes la E. M. Uricani

Recuperarea
integrală a restanțelor

■

■

■

Reolizindu-și sarcinile de plan în proporție de 123,7 la sută, 
colectivul minei Uricani a atins cel mai înalt nivel al extracției 
de cărbune din acest an, fapt care i-a permis să recupereze in 
întregime restanțele. Acest succes este rodul îmbunătățirii acti
vității de la obatajele frontale ale sectorului III, stratul 15. Astfel, 
abatajul frontal din blocul V/2 a fost echipat cu susținere meta
lică, fapt care a permis ortacilor lui Gheorghe Durlă să desfă
șoare o activitate mult îmbunătățită. Un ritm îmbunătățit de 
lucru, ca urmare a finalizării unor măsuri organizatorice, se 
constată și la abatajele din blocurile V/3 și IV/1 unde lucrează 
brigăzile conduse de Gheorghe Scorpie, respectiv. Traian Pop și 
Jenică Năstuse. In continuare obiectivul minerilor uricăneni îl 
constituie realizarea și depășirea 
de plan.

ritmică, ii de zi a sarcinilor

~N Pentru a opta zi

RITMICITATEA APROVIZIONĂRII
TEHNICO MATERIALE

condiție
a îmbunătățirii calitative

a procesului de producție

Țelul major pentru care 
muncesc cu totală dăruire 
• i entuziasm minerii secto
rului IV al minei Lupeni 
este de a extrage cit mai 
mult cărbune cocsificabil, 
de a-și îndeplini deci cu 
conștiinciozitate sarcinile de 
producție care le revin.

Rodul strădaniilor pe care 
le depune colectivul a fost 
remarcabil încă din prime
le zile ale anului 1974. cind 
ritmic, zi de zi. el a reușit 
să extragă producții peste 
plan. însumată, producția 
suplimentară extrasă peste 
sarcina planificată pe pe
rioada dc pînă la această 
dată se ridică la 3 477 tone

consecutiv

Minerii Văii Jiului
raportează importan
te depășiri de plan

DEPĂȘIRILE
->

rodul efnrtu

Prima zî din cea de a treia 
decadă a lunii ianuarie a fost 
încheiată cu noi depășiri ale sar
cinilor de plan de către minerii 
Văii Jiului. Rezultatele obținute, 
care au condus la însemnate 
sporuri de producție pentru a 
opta zi consecutiv, au permis ca 
producția de cărbune extrasă 
suplimentar să depășească 1 000 
de tone.

Rezultatele cele mai bune 
le-au obținut la încheierea zilei 
de 21 ianuarie minerii din Uri
cani, Vulcan, Lupeni și Paroșeni. 
Aceste noi depășiri ale sarcini
lor de plan confirmă constanța 
care caracterizează intr-o mă
sură tot mai mare activitatea 
minelor Văii Jiului și care se ba
zează pe temelia sigură a îmbu
nătățirii organizării procesului 
de producție la toate nivelele.

Convorbire 
cu tovarășul 

iVILHELM KLEIBEL, 
directorul B.A.T.P.S.

Petroșani

— Dată fiind importan
ța pe care o arc aprovi
zionarea tchnico-materia
lă în asigurarea bunei 
desfășurări a procesului 
de producție, am dori să 
aflăm, tovarășe director, 
care este stadiul de con
tractare a materiilor pri
me, materialelor, pieselor 
de schimb, obiectelor dc 
inventar și a echipamen
tului dc protecție destina
te unităților miniere din 
Valea Jiului în cursul 
anului 1974.

— Pînă în prezent contrac
tele necesare aprovizionării 
unităților miniere din bazin 
au fost încheiate în propor
ție de 93 la sută. Sînt asi
gurate integral prin contrac
te o serie de grupe impor
tante de materiale cum ar 
fi : lemn de mină, ciment, 
cherestea, explozivi minieri.

Sarcinile care revin minerilor Văii Jiului în noul an 
semnifică ridicarea pe o treaptă superioară din punct de 
vedere calitativ a întregului proces de extracție. Una din 
premisele realizării în condiții optime a acestui deziderat 
o constituie asigurarea în bune condițiuni a aprovizionării 
tchnico-materială a unităților productive. Detaliile necesare 
privind stadiul și perspectivele aprovizionării tehnico-ma- 
teriale a unităților miniere — ca factor determinant in fi
xarea nivelului de eficiență economică a activității de pro
ducție — ne-au fost furnizate, în cursul 
recente, de către tovarășul WILHELM 
Bazei de aprovizionare, transport și 
Petroșani.

unei convorbiri 
KLEIBEL, directorul 
prestări dc servicii

laminate feroase și nefe
roase, furtunuri, piese de 
schimb pentru utilaje mi
niere și unelte pneumatice 
etc.

Există. însă, și o serie de 
grupe de materiale și piese 
de schimb la care nu s-a 
obținut încă acceptul de con
tractare al furnizorilor și 
care vor sta în aceste zile 
in atenția noastră. Astfel, 
B. J. A. T. M. Deva a con
tractat doar 35 la sută din 
cantitatea necesară de ca
bluri electrice pentru insta
lații mobile. Uzina de ma
șini electrice București nu a 
contractat pînă în prezent 
întreaga cantitate dc motoa
re electrice de construcție 
antigrizutoasă. O situație 
nedorită se înregistrează și 
la unele materiale și piese 
de schimb.

de soluționare a a-vele 
cestor probleme ?

— Avînd și sprijinul 
C.C.P. pentru obținerea ni
velelor de repartiție și 
unor suplimentări, 
vul B.A.T.P.S. va

a
colecti- 
depune 

toate eforturile pentru în
cheierea în termen cit mai 
scurt a tuturor contractelor. 
B.A.T.P.S. ca furnizor al u- 
nităților miniere. îi revine 
sarcina de a asigura apro
vizionarea ritmică. respec- 
tind întocmai sortimentele 
șTTerrneneîe'“de,*lîvrarer To
tuși. țin să menționez că 
desfășurarea în cele mai bu
ne condiții a activității de 
aprovizionare presupune 
cordarea atenției cuvenite

a-

Convorbire consemnată de
Bujor BOGDAN

— Care sînt perspecti- (Continuare în pag. a 3-a)

cărbune. Calea obținerii a- 
cestui rezultat deosebit a 
fost, în primul rînd. 
creșterea productivității
muncii realizată față de 
cea planificată în abataje 
— cu 1.6 tone pe fiecare 
post prestat.

Și-a adus aportul întregul 
colectiv al sectorului. în 
frunte cu comuniștii, fiecare 
in compartimentul in care- 
și desfășoară activitatea, 
corespunzător sarcinilor ce-i 
revin. Cîteva direcții de 
acțiune pe care le-a urmat 
colectivul, spre a putea ob
ține aceste realizări. cre
dem. merită a fi amintite.

Conducerea sectorului, 
încă din primele zile ale 
anului, a întreprins un com- 
olex de măsuri < _ ’ ‘
rice, pentru ca activitatea 
de producție să se desfășoa
re fără întreruperi, care să
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ns un corn- ■ 
organizate- I

I 40. C - - -
I asigure utilizarea la valoa- I 

rea maximă a potențialului I 
colectiv. De pildă. întregul

I efectiv de muncitori electro- 
• mecanici si-a concentrat e- 
I forturile pentru revizuirea 
I si întreținerea de bună ca- 
I litate a tuturor utilajelor 
I si instalațiilor electromeca- 
Inice. condiție indispensabi

lă pentru asigurarea funcți-

I
II 
Ir

onării fără întreruperi a 
acestora. în acest scop au 
fost formate echipe de lăcă
tuși. conduse de cei mai

Ing. Ioan LABAN. 
E. M. Lupeni
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MODERNIZAREA 
rRANSPORTULUI

Dotația secției de 
transport auto a 
B.A.T.P.S. din Petro
șani a sporit recent 
cu 14 autoturisme ..Da 
cia-1300". produse ale 
întreprinderii de auto
turisme Pitești — Co- 
libașî.

Noile și modernele 
mijloace dc transpor' 
au fost puse la dispo
ziția exploatărilor mi
niere din Valea Jiulu.. 
He Centralei cărbu
nelui Petroșani, in-

Eșalonarea rațională a planului 
premisă a realizării sale 

integrale
„Beneficiarul poartă vina că acest Imperativ nu este respectat 

și la construcțiile de locuințe", declară ing. DUMITRU TURNĂ, 
directorul Grupului de șantiere nr. 2 al T. C. H,

In Vulcan se constru
iește. Se 
mult. Se 
frumos.

construiește 
construiește

Foto : I. LICEU

— Neavind îndeplinite, la 
începutul anului, totalitatea 
clauzelor care condiționea
ză atacarea lucrărilor — do
cumentații. amplasamente și 
finanțare —, ne-a spus tova
rășul Dumitru Țurnă. după 
ce i-arn comunicat subiectul 
asupra căruia vroiam să-i 
cunoaștem opinia — beneficia
rul fixează 
obiectivelor 
aprecieri. Cit de corelate sînt 
aceste termene cu posibilită
țile noastre '
va exemple. De pildă, blocu
rile 
65 
văzute prin plan să se predea 
în lunile mai și iunie a. c. 
trebuiau atacate în lunile 
august și respectiv septem
brie pentru a putea fi respec
tată t_‘__
insă au fost atacate abia 
noiembrie și. 
cembrie anul 
bia atunci.
Pentru că nu aveam deschisă 
finanțarea.
tru

că
asigura, totuși, front de lucru 
am comis, prin atacarea lui

mai devreme, o ilegalitate. 
E adevărat, nu pretutindeni 
vom folosi aceeași soluție 
constructivă, dar pentru nici o 
soluție durata minimă de 
execuție nu este sub 6 
luni. In aceste condiții, iată 
stadiul pregătirilor pentru u-

data predării 
după propriile

vă voi da cîte-

A3 și A4 din Vulcan, cu 
apartamente fiecare, pre-

tehnologia stabilită. Ele 
' ■ -tccatc cbia în 

respectiv, de- 
trecut. De ce a- 
vă întrebați ?

De fapt, pen- 
finanțarea a so- 

ianuarie
A 4.

în
noi. pentru

a. c. așa 
a ne

nele din acestea : două blo
curi a 40 de apartamente din 
Aeroport, cu termen de pre
dare în iunie nu au ampla
samentul asigurat ; un bloc 
cu garsoniere, cu termen de 
predare în august — care va 
fi construit din piese mari

prefabricate — nu 
rat amplasamentul 
există condiții să 
pînă în martie ; i 
condiții de atacare nici blocu
rile LI și L3 din Lupeni, blo
curile 2. 4 și 6 din Vulcan, P3 
și P4 din Petrila și altele. Te
renul pe care va fi amplasat 
blocul Bl din Lupeni, prevă
zut să se predea in iunie, este o- 
cupat in acest moment de o 
construcție veche și. probabil, 
pînă în martie situația va Fa
mine neschimbată...

— Vă intrerupem pentru o 
Întrebare : cine este beneficia
rul căruia ii aduceți at ițea re
proșuri ?

— întreprinderea județeană 
de gospodărie comunală și lo- 
cativâ din Deva, cu care păs
trăm relații prin trustul de 
care aparținem — Trustul de 
construcții 
calitate, ai 
conducere 
11 ianuarie a.
predări pentru acest an. du
pă ce în prealabil au căzut de 
acord asupra propunerilor

are asigu- 
l și nici nu 
i fie atacat 
nu au încă

din aceeași lo- 
cărui factori dc 
ne-au înaintat, la 

c., graficul de

Convorbire consemnată dc 
ing. Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

SIMPOZION DEDICAT UNIRII

Astăzi, la ora 18, in sala Casei de cul
tură din Uricani are loc simpozionul „24 
ianuarie — ziua Unirii" la care participă 
elevii Casei de copii, ai Liceului și Școlii 

■ generale dc la Cimpu lui Neag. După 
î evocarea semnificațiilor cuprinse în me

morabilul act istoric, săvirșit în urmă cu 
115 ani. va fi prezentat un program cul
tural-artistic în care, alături de elevi, iși 
vor aduce contribuția și copiii din unită
țile de invățămint preșcolar.

|ocuindu-se astfel ve
chile turisme I.M.S.. 
cu o pronunțată uzură 
morală, care nu mai 
pul -au f.'ve fată ce
rințelor sporite de 
transport.

NOI ARTICOLE DE 
MENAJ

Au sosit in depozite 
și vor iDtra, in curind. 
in circuitul magazine
lor de specialitate din

întreaga Vale a Jiului, 
o serie de articole de 
menaj din import. E- 
numerăm cîteva : cești 
și farfurioare din por
țelan — din Corcea și 
China: unelte practi
ce pentru deschis stic
le și borcane, dispozi
tive de etanșeizare, 
șprițuri pentru ornat 
torturi, vase din semi- 
cristal. uscătoare de 
păr — din R.D. Ger
mană.

MAI ACCESIBIL 
PUBLICULUI

Ghișeul poștal din 
cartierul Braia — Lu
peni va intra. în cu
rind, în febra înnoiri

si socială

municipiului
PROGRAMULUI

DE SESIUNEA

A CONSILIULUI

economică

Valea

a

A XXI-A

POPULAR

MUNICIPAL)

(PE MARGINEA

APROBAT

fiului ’74

dimensiuni

dezvoltarea

Conferința

„Vîscoza" Lupeni. Instantaneu prin virtejul
bobinelor... Fote : N. MOLDOVEANU

municipală Constructorii C. F.

a Frontului 
Unității Socialiste

Ieri după-amiază, și-a des
fășurat lucrările Conferința 
municipală a Frontului Unită
ții Socialiste. La lucrările 
conferinței au luat parte de
legații aleși la conferințele 
orășenești și comunale ale 
F.U.S. avînd mandatul de a 
reprezenta colectivele de mun
că din întreprinderi, șantiere, 
din unitățile prestatoare de 
servicii, din comerț și unită
țile medico-sanitarc, din 
stituțiile de învățâmînt 
cultură, organizații de 
și obștești.

Conferința a avut la 
nea de zi : Raportul <

in
și de 
masă

i ordi- 
asupra 

activității Consiliului munici
pal al Frontului Unității So
cialiste și a organizațiilor 
componente pentru înfăptui
rea sarcinilor din cadrul pro
gramului de dezvoltare eco
nomică, socială și culturală a 
municipiului ; Adoptarea pro
gramului de activitate al Con
siliului F.U.S.; Alegerea Con
siliului municipal al Frontu
lui Unității Socialiste și a de- 
legaților pentru Conferința ju
dețeană a F.U.S.

Conferința a analizat _cu 
exigență modul în care orga
nizațiile componente ale Fron
tului Unității Socialiste au 
îndeplinit sarcinile ce le-au 
revenit pe linia dezvoltării 
economice și sociale a muni
cipiului. Raportul prezentat 
de tovarășul Clement Negruț. 
președintele Consiliului muni
cipal al Frontului Unității 
Socialiste, a înfățișat un cu
prinzător bilanț de realizări 
in întreaga activitate politică 
și organizatorică desfășurată 
de Consiliul municipal al 
F.U.S.. de toate organizațiile 
componente pentru concen-

trarea energiei și capacității 
tuturor colectivelor de mun
că, a organizațiilor de masă 
și obștești spre îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor econo
mice pe anul 1973 și pregăti
rea condițiilor necesare reali
zării din primele zile a pla
nului pe cel de-al. patrulea 
an al cincinalului, pentru an
trenarea tot mai largă a ma
selor de cetățeni în acțiuni
le patriotice de gospodărire și 
înfrumusețare a localităților.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor ce au avut loc pe 
marginea raportului și a pro
iectului programului de acti
vitate al Consiliului F.U.S. 
tovarășii Petru Barbu, Vasile 
Rușitoru, Nicolae Naprodea- 
nu. David Maniu, Iosif Cotoț. 
George Dîrlea, Iuliana Moldo
van. Ion Vladislav, Victor Ia- 
țenco, Octavian Boca și Tra- 
iân Blaj, s-au referit la defi
ciențele ce mai există în une
le domenii de activitate, au 
făcut propuneri pentru înlă
turarea lor.

în încheierea lucrărilor con
ferinței a luat cuvîntul tova
rășul Constantin Dumitrescu, 
secretar al Comitetului jude
țean de partid care a făcut 
recomandări pentru îmbunătă
țirea întregii activități de vi
itor a Consiliului municipal 
al Frontului Unității Socialiste 
și a organizațiilor sale com
ponente.

Conferința 
municipal al 
ții Socialiste 
Conferința județeană a F.U.S. 
In prima sa plenară, Consi
liul municipal a ales ca pre
ședinte pe tovarășul Clement 
Negruț.

în avans 
cu realizarea 

sarcinilor
Un ritm viu de muncă au 

desfășurat încă din primele 
zile ale 
Șantierului 
C. F. In 
uă decade 
rie ei au reușit să realizeze 
cca. 7 Ia sută din sarcina va
lorică 
care aproape 
cada 
rezultat 
lectivului 
nă ianuarie va 

realizarea

anului lucrătorii
71 construcții 

primele do- 
din ianua-

anuală de plan, din 
4 la sută în dc- 

a Il-a a lunii. Acest 
dă certitudine co

că pe întreaga lu- 
putea rapor

ta realizarea a peste 10 la 
sută din sarcina anuală d® 
plan.

In aceeași perioadă au fost 
atacate numeroase obiective : 
pasajul de pietoni sub calea 
ferată, din cartierul Aeroport 
(in dreptul minei Livezeni) 
și hidroizolațiile tunelului 
Lespezi de pe defileul Jiu
lui.

Olimpiada școlară ’74

a ales Consiliul 
Frontului Unită- 
și delegații la

A început ediția 1974 a tra
diționalelor olimpiade școla
re de matematică, fizică, chi
mie, economie politică, lim
bile română, maghiară, ger
mană. Organizate de Minis
terul Educației și Invățămin- 
tului. în colaborare cu Comi
tetul Central ai Uniunii Ti
neretului Comunist și socie
tățile științifice ale cadrelor 
didactice in scopul cunoaște
rii și aprecierii noțiunilor do- 
bîndite de elevi în domeniul 
unor discipline științifice și 
umanistice, al cultivării unor 
înclinații deosebite. întreceri
le au reunit la prima selecție 
— pe școală — circa 200 000 
de participant.

lor. Ca urmare a per
fecționărilor pe care le 
va cunoaște, ghișeul 
va deveni mult mai 
accesibil publicului. 
Totodată, va fi sporit 
și numărul serviciilor 
oferite.

ELEVI IN VIZITA 
LA INSTITUTUL DE 

MINE

Elevii anului IV de 
la Liceul Uricani, în
soțiți de dirigintele 
clasei, prof. Romeo 
Sisiroi. au făcut o u- 
tllă vizită la Institu
tul de mine din Pe
troșani in cadrul ci
clului de acțiuni des
tinate orientării șco
lare și profesionale.

Aici, elevii au vizitat 
o parte din laboratoa
re, printre caro cele 
dc mașini electrice 
miniere și electro
mecanică.

De asemenea, elevii 
au vizitat și moder
nul amfiteatru A3 
unde au primit ex
plicații despre modul 
în care se desfășoară 
procesul de învăță
mânt, explicații însoți
te de cîteva demons
trații practice.

SORTIMENTE DE 
PATISERIE

Datorită aprovizio
nării în ultima vreme 
cu materiile prime ne
cesare, formația de

lucru nr. 4-6 a fabri
cii de pîine din Petro
șani a reluat produc
ția sortimentelor „cor- 
nuri cu mac" și „Ma
cedonia", ultimul o 
plăcintă foarte soli
citată pentru supli
mentul dc dimineață.

Formația produce, 
de asemenea, cozonac 
cu stafide, rahat, mac 
și simplu, brînzoaice
și diverse categorii de 
franzelă, în total in 
jur de 30 de sorti
mente.

J

în ziarul nostru de azi:
© ȘCOALA Șl VIAȚA : Apropierea de activitatea productivă 

- cerință esențială a modernizării invățămîntului pro
fesional ; Breviar pionieresc.

© CARNET CINEMATOGRAFIC : „Ultimele șase minute".

© Rubricile : „CONTRASTE" și „SPORT".
(pagina a 3-a)

© Consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste șl 
muncitorești din unele țări socialiste.

© Președintele Anwar Sadat despre stadiul actual al si
tuației din Orientul Apropiat.

© Consultări in vederea noului guvern belgian.
(pagina a 4-a)
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V A L E A JIULUI ’74 |
Noi dimensiuni în dezvoltarea economică și socială a municipiului

(Pe marginea programului aprobat de sesiunea a XXI-a a Consiliului popular municipal) <

Prin hotăririlr lualc și problematica abordată in 
plenul dcputaților, cea de a XXI-a sesiune a Consi
liului popular municipal, se înscrie acum. Ia începutul 
anului, ca un fapt însemnat in viata tuturor cetățeni
lor din Valea Jiului.

Fiind chemată să analizeze rezultatele obținute 
in îndeplinirea planului șl a angajamentelor pe anul 
197.1 și să adopte indicatorii planului de dezvoltare 
economico-socialfi a municipiului în profil teritorial, 
precum și bugetul pe anul 1974. sesiunea s-a oprit 
pe larg asupra principalelor rezultate obținute in 
cursul anului trecut, insistînd asupra concluziilor 
desprinse din activitatea desfășurată, asupra măsuri
lor ce trebuie luate pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plnn pe acest an.

Subliniind sprijinul și ajutorul direct pe care 
(onsiliul popular municipal l-a primit din partea or
ganelor superioare de partid .și de stat, expunerile de 
motive privind adoptarea planului de dezvoltare și 
bugetul municipiului pe 1974 au reliefat succesele ob
ținute de oamenii muncii din Valea Jiului prin folo
sirea mai bună a resurselor materiale și umane, prin- 
tr-o organizare mai judicioasă a producției și a mun
cii prin mobilizarea tuturor forțelor materiale și 
umane, a elanului cetățenesc.
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I 
I 
I 
I 
I
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i 
i 
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I 
i 
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• FABRICA DE MOR A RIT SI I 
PANIFICAȚIE a realizat producția ■ 
globală in proporție de 101,5 la sută, | 
asigutînd populația cu 15 229 tone I 
pline și specialități de panificație, ’ 
precum și 6 777 mii tone de făină
• GRUPUL DE ȘANTIERE AL j 

T.C.H. a dat in folosință 1 309 apar- . 
tamente, o școală cu 16 săli de clasă, | 
o creșă-grădiniță cu 340 locuri în | 
Petrila, o boiangerie a cooperativei | 
„Unirea”, un atelier de tîmplărie ■ 
pentru industria locală, o creșă cu I 
100 locuri in Vulcan, un cămin cu | 
300 locuri în Lupeni

Din realizările anului 1973 Din obiectivele anului 1974
r

i
• PRODUCȚIA GLOBALA IN-

■ DUSTRIALA a fost îndeplinită în 
8 proporție de 100,1 la sută

• EXPLOATABILE MINIERE ilu 
| extras cu 210 mii tone mai mult căr-
Ibune brut și au livrat cu 511 mii 

tone producție notă decîl in anul 
| 1972

J • FABRICA DE INDUSTRIE 1,0- 
I CALA a realizat planul producției
I globale în proporție de 103,2 la sută, 
■ producînd 35 500 mc agregate de ca-
I rieră, 23 515 mc binale, mobilă în va- 
Iloare de 6,04 milioane Iei, 5 344 tone 

făină mălai, 838 mii litri răcoritoare, 
| 1 007 tone gheață

L-____________ __

4» PRODUCȚIA GLOBALA A 
INDUSTRIEI LOCALE va crește cu 
5 milioane lei față do anul trecut

• VOLUMUL PRODUCȚIEI 
AL PRESTĂRILOR DE 
DIN DOMENIUL 
COMUNALE va fi 
ne mai mare decît

si
SERVICII

GOSPODĂRIEI 
cu circa 7 milioa- 
în 1973

• VOLUMUL INVESTIȚIILOR 
SOCIAL-CULTURALE va crește 
17 milioane față de anul trecut, 
vor da în folosință :

— 1 227 apartamente ;
— o creșă-grădiniță ;
— un atelier-școală și o școală

16 clase în Petroșani ;

cu 
Se

cu

— o creșă cu 100 locuri la 1 
peni;

— o fabrică de răcoritoare cu 
capacitate de 1 500 sticlo 
oră ia Livezeni :

— o bază de producție pentru p» 
podăria comunală la Iscron

— va începe construcția spital* 
lui cu 700 de paturi in Petri 
șani

• VOLUMUL TOTAL AL PR* 
DUSELOR CE SE VOR DESFAC’ 

COMERPRIN ORGANIZAȚIILE
CIALE pentru aprovizionarea popu 
lat iei va fi cu 60 milioane mai marc 
fața de 1973

|S W B-rA

Bilanf rodnic 
în foaie sectoarele

de activitate

Sarcini
și responsabilități

deosebite
Făcînd bilanțul activității 

desfășurate in anul 1973 se 
poate aprecia că pe ansam
blul municipiului el este 
pozitiv. Producția globală 
industrială a fost îndeplini
tă in proporție de 100.1 la 
sută, producția marfă de 
100,2 la sută, iar planul pro
ductivității muncii în propor 
ție de 100,8 la sută. Exploa
tările miniere au extras cu 
210 mii tone mai mult la 
producția brută și cu 541 mii 
tone mai mult la producția 
netă față de anul 1972. Cu 
rezultate bune au încheiat 
anul și colectivele de mun
că de la termocentrala Pa- 
roșeni. „Vîscoza" Lupeni. 
I.U.M.P.. U.F.E.T., transpor
turi, cooperația meșteșugă
rească și celelalte unități 
prestatoare de servicii.

Șantierele de construcții 
industriale și social-culturale 
și-au realizat și depășit pla
nul de investiții dînd în folo
sință noi obiective industria
le și social-culturale. O con
tribuție însemnată la obține
rea bilanțului pozitiv au 
adus-o și unitățile din sis
temul economiei locale din 
subordinca Consiliului popu
lar municipal. Fabrica de in
dustrie locală și-a realizat 
și depășit principalii indica
tori de plan pe 1973 : pro
ducția globală fiind realiza
tă in proporție de 103,2 la 
sută, iar producția marfă — 
102.9 la sută. Fabrica de 
morărit și panificație reali
zează și depășește planul 
producției globale în pro
porție de 101,5 la sută, pro
ducția marfă cu 101,9 la 
sută. Exploatările de gospo
dărie comunală și locativă 
realizează planul de produc
ție și prestări de servicii cu 
un volum sporit de lucrări 
in toate sectoarele de acti
vitate. reușind să satisfacă 
in bună măsură cerințele 
populației.

Muncitorii constructori, cu 
toate greutățile existente au 
reușit să realizeze planul 
valoric în proporție de 102 
la sută, dînd in folosință o- 
biectivele planificate, prin
tre care 1 309 apartamente, 

Să învățăm din lipsurile 
și neajunsurile trecutului

Trecind în revistă rezui 
țațele obținute in anul 1973 
de către unitățile Consiliulu 
popular municipal, de comi
tetele oamenilor muncii și 
de către cetățeni și depu 
tați, materialele prezentat 
in cadrul sesiunii au anali 
zat în spirit critic și autoerj 
tic modul în care comitetel» 
executive ale consiliile* 
oopulare și conducerile un 
■ăților subordonate au reu 
-it să ducă la îndeplinir 
sarcinile dezvoltării econo 
miei locale. Atît expunerii» 
de motive cît și dezbaterii» 
s-au referit la neajunsuril» 
manifestate în activitate 
Fabricii de industrie locală 
îndeosebi cele legate de nt 
•norarea comenzilor și caii 

■ atea necorespunzătoare 
Droduselor. a Fabricii de m»j 
-irit și panificație privinc 
calitatea pîinii. a exploata 
rilor de gospodărie locativă 
și comunală privind presta 
rile de servicii, a transpor
tului in comun, salubrizarea

o școală cu 16 săli de clasă, 
o creșâ grădiniță cu 340 de 
locuri în Petrila, boiangeria 
cooperativei meșteșugărești 
„Unirea", atelierul de tîm
plărie al F.I.L., o creșă cu 
100 locuri in Vulcan, un că
min cu 300 locuri și cantină 
în Lupeni, hotelul Valea de 
Pești, alimentarea cu apă 
Vulcan — Petroșani, canali
zarea generală, extinderea 
rețelei de apă potabilă, dru
muri și poduri, precum și 
alte lucrări gospodărești-edi- 
litare. Au fost procurate noi 
utilaje în valoare de 6,5 mi
lioane lei, iar din fondurile 
Ministerului Turismului a 
fost construit de către 
T.C.M.M. și dat în folosință 
telescaunul Maleia — Pa
ring.

Ca urmare a aplicării legii 
nr. 4/1973 privind construi
rea de locuințe proprietate 
personală și vînzarea de lo
cuințe din fondul do stat 
către populație, peste 30 de 
familii și-au construit case 
noi, iar 143 do cetățeni au 
cumpărat apartamentul în 
care locuiesc.

în domeniul aprovizionării 
populației unitățile comerci
ale au vîndut în plus pro
duse alimentare și industri
ale în valoare de 40 mii lei 
față de anul 1972, satisfă- 
cînd cerințele populației din 
punct de vedere cantitativ 
și calitativ.

In cadrul întrecerii orga
nizate pe linia gospodăririi 
și înfrumusețării localități
lor s-au realizat lucrări de 
interes obștesc în valoare 
de 12,6 milioane lei. comi
tetele executive preocupîn- 
du-se îndeaproape de orga
nizarea și desfășurarea aces
tor acțiuni. Depășirea planu
lui de venituri la buget cu 
aproape 4.9 milioane lei a 
permis suplimentarea buge
telor de venituri și cheltu
ieli a consiliilor populare 
asigurînd finanțarea tuturor 
acțiunilor organizate, a uni
tăților de invățămînt. cul
tură și de sănătate, execu- 
tîndu-se importante lucrări 
de îmbunătățire și moderni
zare a bazei materiale exis
tente.

orașelor și Întreținerea fon
dului locativ.

în domeniul investițiilor 
iu existat serioase deficien 
țe atît în activitatea Grupu 
lui de șantiere privind pre 
darea la timp a obiective 
or și calitatea lucrăriloi 
xecutate, cît și a benefici- 
.rilor care nu au asigurat la 
imp proiectele - de execuție 
mplasamentele și deschide 
•a finanțării.
Lipsuri au fost semnalau 
în domeniul aprovizionă- 

ii populației prin crearea 
mor goluri In desfacerea 
oroduselor și repartizarea 
'ondului de marfă, în ținuta 
4 comportarea unor lucră- 
ori din comerț-
Pentru înlăturarea nea jun

imilor semnalate, comitete- 
'e executive ale consiliilor 
oopulare vor trebui să se 
preocupe mal mult de mobi
lizarea cetățenilor la înfăp
tuirea obiectivelor stabilite, 
de întărirea colaborării cu 
organizațiile de masă și ob

Foto ; Ion LICIUAmbianță urbanist ică în Petroșani

Anul dezvoltării multilaterale
a economiei locale

Anul în care am intrat, 
anul celei de a XXX-a ani
versări a Eliberării jjatriei 
și al celui dc-al XI-lea Con
gres al P.C.R. pune in fața 
tuturor colectivelor obiective 
mari care asigură și mai mult 
dezvoltarea continuă și multi
laterală a economiei locale.

Oamenii muncii din Valea 
Jiului au luat cunoștință cu 
satisfacție de măsurile adop
tate în Plenara C.C. al P C.R.. 
de legile votate de Marea 
zXdunare Națională prin care 
se asigură cadrul organizato
ric și legislativ al planului pe 
1974, criteriul fundamenta! 
fiind creșterea în toate do
meniile de activitate a efici
enței economice, mai buna 
gospodărire a resurselor mate
rialo. dezvoltarea bazei ener
getice a țârii, economisirea do 
combustibil și energie.

Adoptînd planul de dezvol
tare economică și socială în 

ștești. Ele trebuie să atra
gă mai mult întreprinderile 
și instituțiile la realizarea 
unor acțiuni obștești de în
frumusețare și gospodărire 
* localităților.

In realizarea sarcinilor ce 
stau în fața Consiliului 
popular municipal va trebui 
folosit mai mult sprijinul 
?i ajutorul deputaților, al 
comitetelor de blocuri pen- 
tru atragerea cetățenilor la 
acțiunile întreprinse în ca
drul întrecerii patriotice. O 
contribuție mai mare va tre
bui s-o aducă școlile de toa
te gradele la înfăptuirea 
unor lucrări de interes ge
neral.

Sarcini deosebit de impor
tante stau în atenția Consi
liului popular municipal, a 
unităților subordonate pen
tru a lichida deficiențele și 
neajunsurile manifestate 
pînă acum, pentru realizarea 
integrală a planului econo
mic și a bugetului local pe 
anul 1974. 

profil teritorial al municipiu
lui Petroșani pe anul 1974, in 
sesiunea Consiliului popular, 
deputății și-au exprimat ho- 
lărîrea de a înfăptui integral 
toți indicatorii prevăzuți. Ast
fel, pe baza realizării unor 
noi capacități do producție și 
creșterea productivității mun
cii, producția globală indus
trială va ajunge in acest an 
la 2,51 miliarde lei. Sarcini 
deosebit de importante revin 
in acest sens exploatărilor 
miniere aparținătoare C.C.P. 
și I.U.M.P. care va trebui să 
asigure mașinile și utilajele 
necesare extracției de cărbu
ne. In scopul executării pla
nului la aceste unități de in
teres republican, comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare vor sprijini organele de 
conducere colectivă în stabili
rea măsurilor necesare și cre
area unor condiții de viață 
și muncă cît mai bune pentru 
salariații acestora. Totodată, 
se va urmări modul cum u- 
nitățile economice folosesc 
fondurile destinate lucrărilor 
de înlăturare și prevenire a 
poluării aerului, solului și a- 
pelor, respectîndu-se Intruto- 
tul hotârîrea nr. 20/1973 a 
Consiliului popular județean 
pentru protecția mediului în
conjurător.

Din fondurile de investiții 
alocate municipiului. în va
loare de 715 milioane lei, se 
va asigura dezvoltarea capa
cităților de producție la 
I.U.M.P.. preparația Lupeni 
și Fabrica „Vîscoza", vor fi 
modernizate Întreprinderile 
existente prin dotarea lor cu 
mașini și utilaje moderne de 
mare capacitate, se vor con
strui în continuare noi apar
tamente, cămine pentru nefa- 
miliști, școli, creșe și grădini
țe pentru copii, un spital cu 
700 de paturi, noi spații co
merciale și depozite, precum 
și alte obiective social-cultu- 
rale și gospodărești-edilitare.

Din planul unic de dezvol
tare econom ico-socială a mu
nicipiului, sarcini deosebite 
revin consiliilor populare, u- 
nităților economice și 
de prestări servicii 
nate. Astfel, in 
cu indicatorii do 
bați în 
popular 
combrio 
dustriei 
bală va

celor 
subordo- 

conformitate 
plan apro- 

Consiliului 
din 27 de- 
sectorul in-

sesiunea 
județean 
1973. în 
locale producția glo-
fi cu 5 milioane mai 

mare decît în 1973, producția 
marfă cu 5,5 milioane, livră
rile la fondul pieții vor crește

antrenării 
instituțiilor 
cetățenilor

cu 1,3 milioane față de 1973, 
iar producția pentru export 
va fi cu 100 mii valută mai 
mare decît în anul trecut. In 
acest an se vor asimila cel 
puțin 20 de sortimente noi, 
bunuri de uz casnic, prin va
lorificarea resurselor locale 
și reproiectarca unor sorti
mente de mobilă.

In cursul anului 1974 
crește producția Fabricii do 
morărit și panificație, se vor 
diversifica și mai mult produ
sele, îmbunătățindu-se în a- 
celași timp calitatea acestora. 
Vor fi luate în continuare 
măsuri de îmbunătățire a ca
lității pîinii prin respectarea 
procesului tehnologic, a nor
melor de igienă și asigurarea 
ritmică a transportului pe 
rețea pentru evitarea goluri
lor în aprovizionarea unități
lor.

în domeniul gospodăriei co
munale, volumul producției și 
al prestărilor de servicii va 
crește cu 7,5 milioane lei, iar 
la gospodăria locativă va fi 
menținut la nivelul anului 
trecut. Față de indicatorii pre
văzuți se impune ca cele două 
exploatări să acorde o mai 
mare atenție întreținerii cu
rățeniei orașelor, ' "
întreprinderilor, 
și a tuturor 
la păstrarea lucrărilor exe
cutate, să se asigure o mai 
bună funcționalitate serviciu
lui de transport, a rețelelor 
de apă și canalizare, a centra
lelor termice și ascensoarelor, 
a instalațiilor ce le aparțin. 
Va trebui întărită disciplina 
și răspunderea tuturor salari- 
aților de la E.G.C. și E.G.L. 
Ca[ă de sarcinile de plan și 
calitatea lucrărilor executate.

Sarcini deosebit de mobili
zatoare revin municipiului 
nostru in domeniul investiți
ilor social-culturale al căror 
volum din fondurile centrali
zate ale statului a crescut cu 
17 milioane față de anul 1973. 
în acest an se vor da în folo
sință în Valea Jiului 1 227 a- 
partamente, o școală cu 16 
săli de clasă, o creșă grădini
ță. un atelier-școală în Petro
șani, un pod peste .Tiu la noul 
cartier din Uricani. o creșă cu 
100 locuri la Lupeni.

Pentru unitățile economic- 
subordonate consiliului popu
lar se vor construi o fabrică 
de răcoritoare cu o, capacita
te de 1 500 sticle pe oră. baza 
de producție pentru gospodă
ria comunală și transport în 
comun : vor continua Iucrări-

Valea Jiului 
în mai mare 
intercoopera- 
industrializa- 
și gospodări-

le de alimentare cu apă și ca
nalizare generală. Fonduri în
semnate de investiții sint pre
văzute pentru dezvoltarea în- 
vățămîntului și a sănătății. In 
semestrul II vor începe lucră
rile la spitalul cu policlinică 
din Petroșani.

Prin contribuția în bani a 
locuitorilor, se vor executa lu
crări în valoare de peste 2 
milioane lei, iar prin acțiuni 
patriotice se vor executa lu
crări cu caracter gospodăresc 
și de înfrumusețare a locali
tăților în valoare de peste 
81 milioane Iei.

Comitetul executiv va ur
inări pe șantierele de con
strucții creșterea gradului de 
mecanizare și industrializare, 
utilizarea eficientă a forței 
de muncă, gospodărirea ma
terialelor, îmbunătățirea cali
tății lucrărilor și respectarea 
proiectelor, creșterea exigen
ței la recepția obiectivelor.

In cursul anului 1974 apro
vizionarea populației va cu
noaște o creștere cu 60 mili
oane lei mai mult față de 
anul trecut. Pentru o mai 
bună aprovizionare a oameni
lor muncii din 
vor fi antrenate 
măsură unitățile 
liste — avicola, 
rea cărnii, piața „..r____
ile țărănești individuale care 
vor contracta cu statul produ
se agroalimentare. Prin măsu
rile luate de consiliile popu
lare orășenești și comunale, 
va crește efectivul de animale 
la 11 650 de capete, produc
ția în sectorul animalier va 
atinge cantitatea de 2 310 
tone, iar contribuția la fondul 
de stat de produse agricole va 
crește la 909 tone carne, 8 650 
hl lapte și 62 000 kg lînâ.

Pentru înfăptuirea acestor 
sarcini, consiliile populare și 
organizațiile comerciale au 
datoria să contracteze întregul 
fond de marfă, să urmărească 
livrările ritmice de către fur
nizori, sâ asigure cele mai 
bune condiții pentru servirea 
civilizată a populației.

Comitetele executive al<- 
consiliilor populare vor ur
mări ca rețeaua sezonieră ș* 
cea a traseelor turistice să fi'' 
dată în folosință pînă cel tîr 
ziu la data de 10 aprilie 197* 
în acest scop se va asigura 
funcționarea și dotarea cores 
oiinzătoarc a spațiilor de ca 
zare. precum și repartizarea 
*”dicioasă a fondului de mar
fă în sectorul alimentației 
publice.

După cum rezultă din in
dicatorii prezentați, plănui 
pe anul 1974 corespunde 
întrutotul cerințelor actua 
le de dezvoltare economico- 
socială a orașelor și comune 
lor din Valea Jiului.

Aplicarea in viață a măsu 
rilor adoptate de sesiune, 
cere din partea fiecărui oin 
al muncii, indiferent de 
funcția ce o ocupă în proce
sul de producție, să manifes
te un înalt spirit de râs 
pundere, pentru soluționarea 
tuturor problemelor, aplica
rea intocmai a măsurilor 
stabilite, contribuția la in 
deplinirca exemplară a pla
nului.

în contextul acestor cerin 
țe, comitetelor executive ale 
consiliilor populare, condu
cerilor unităților subordona
te le revine sarcina să treacă 
imediat la eșalonarea corec
tă a planului pe luni și tri
mestre, pe secții, ateliere, 
sectoare de activitate șl for
mații de lucru, să aducă la 
cunoștința tuturor salariați- 
lor sarcinile fizice și valori
ce ce le au de realizat.

Este necesar ca încă din 
această lună să se treacă la 
nominalizarea și contracta
rea întregii producții, să fie 
încheiate contractele cu fur
nizorii de materii prime, ma
teriale și utilaje, asigurin- 
du-se astfel realizarea în
tregii producții planificate 
și desfacerea ei.

In domeniul investițiilor, 
beneficiarii, de comun acord 
cu proiectanții și construc
torii, vor trebui să definitive
ze graficele de execuție, sâ 
asigure utilajele în depli
nă concordanță cu termene
le de dare în folosință a o- 
biectivelor. In acest sens se 
cere o atenție mult mai mare 
aprovizionării tehnico-mate- 
riale, asigurării efectivelor 
de muncitori calificați, uti
lizării mai bune a mașinilor 
și utilajelor. gospodăririi 
materialelor pe șantiere, ge
neralizării metodelor noi in
dustriale. Le revine ca sar
cină atît beneficiarilor de 
investiții, constructorilor cît 
și comitetelor executive ca 
în primul trimestru al anu
lui 1974 sâ asigure întreaga 
documentație, amplasamen
tele și finanțarea tuturor lu
crărilor din planul pe acest 
an, iar șantierele de con
strucții să atace toate obiec
tivele din planul pe 1974. 
urmînd ca pînă la începu
tul semestrului II să fie pre
date constructorilor toate 
documentațiile pe anul 1975.

Comitetele executive tre
buie să ia cele mai eficiente 
măsuri pentru a nu se mai 
repeta situația din anul tre
cut. să fie reprogramato toa
te lucrările neexecutate și 
să se analizeze periodic sta
diul îndeplinirii acestora 
Trebuie avute în vedere îm
bunătățirea stilului și meto
delor de muncă, rezolvarea 
eu mai mult simt de răs
pundere a propunerilor și 
sesizărilor oamenilor muncii, 
remedierea operativă a defi
cientelor care creează nemul
țumiri în rîndul populației. 
Este necesar, de asemenea, să 
creștem spiritul de răspun
dere pentru rezolvarea tot 
mai competentă a probleme
lor din fiecare unitate.

Comitetele executive ale 
consiliilor populare au da
toria să ia toate măsurile ca 
întreprinderile și instituțiile 
subordonate să asigure rea
lizarea integrală a benefici
ilor, a impozitelor și a celor
lalte surse prevăzute in piu 
nurile financiare ale unități 
lor economice locale prin în
deplinirea în mod ritmic a 
sarcinilor de producție și 
desfacere. Organele locale

ale puterii de stat trebuie să 
asigure utilizarea cu efici
ența economica și socială a 
iondurilor alocate ia bugv . 
să întărească răspunderea 
.intru respectarea discipli
nei financiare, urmărindu-sc 
ta fiecare cheltuială de la
buget să se angajeze numai 
in limita creditelor aprobate 
și cu respectarea prevederi
lor legale.

Comitetul executiv al con 
siliului popular municipal 
va urmări in permanență la 
toate unitățile bugetare și 
consiliile populare subordo 
nate modul cum se reali
zează planul de venituri și 
cheltuieli, luindu-se măsuri 
de folosire a creditelor bu
getare cu maximum de efi 
ciență. prin respectarea nor 
melor prevăzute de legea 
finanțelor nr. 9/1972 privinu 
întărirea disciplinei finan
ciare și de plan.

Pentru asigurarea condu 
cerii și îndrumării cu mai 
multă competență și eficien 
țâ a realizării sarcinilor e- 
conomico-sociale pe anul 
1974, comitetul executiv va 
trebui să acționeze cu fer
mitate pentru perfecționarea 
activității sale sprijinind efi
cient comitetele executive 
subordonate în întărirea 
muncii colective, lărgirea 
democrației socialiste prin 
atragerea unui număr spo
rit de cetățeni Ia conducerea 
treburilor de stat și obștești 
pe plan local.

Anul in care am intrat are
pentru întreaga țară o im
portanță deosebită prin cele 
două evenimente memorabile
ce le va sărbători poporul 
român : împlinirea a trei 
decenii de la eliberarea țări* 
de sub jugul fascist și des
fășurarea celui de-al XI-lea 
Congres al partidului. In- 
scriindu-se în avîntul gene
ral ce caracterizează acest 
început de an. oamenii mun 
cii din Valea Jiului trebuie 
să-și mobilizeze toate forțe'- 
Ic. întregul devotament, toa 
tă pasiunea și puterea de 
muncă pentru a cinsti aces
te evenimente istorice cu 
noi și frumoase realizări.

Adoptarea planului do 
dezvoltare economică și so
cială în profil teritorial al 
municipiului Petroșani și 
bugetul pe anul 1974 în se
siunea consiliului popular 
exprimă hotârîrea deputat i- 
lor. a tuturor cetățenilor din 
Valea Jiului de a manifesta 
mai multă inițiativă în rezol
varea la un nivel calitativ 
superior a sarcinilor ce le 
revin. Aceasta va însemna
respectarea angajamentului 
pentru susținerea acțiunilor 
Consiliului popular județean 
Hunedoara. ca răspuns la 
chemarea la întrecere lan
sată de județul Bihor.

Rezultatele bune obținute 
anul trecut, evidențiate în 
cadrul sesiunii, reprezintă o 
garanție că indicatorii de 
plan prevăzuți pentru anul 
1974 vor fi realizați și depă
șiți in toate domeniile de 
activitate.

înfăptuirea integrală a tu
turor prevederilor stabilite 
în planul dezvoltării econo- 
mico-sociale din acest an 
jubiliar este nemijlocit lega
tă de organizarea temeinică, 
minuțioasă a întregii activi
tăți organizatorice, politice 
și economice pe care consi
liile populare municipal, o- 
rășenești și comunale tre
buie să o desfășoare. Acțio- 
nînd în acest fel. vom face 
ca anul 1974 să devină, prin 
eforturile tuturor, anul ce
lor mai frumoase realizări 
din Valea Jiului.

Cornel IIOGMAN
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Apropierea de activitatea productivă cerință

Perfecționarea întregului 
proces de învățământ din țara 
noastră, corespunzătoare ce
rințelor dezvoltării societății 
noastre1 socialiste, pornește dt 
la premisa că temeinica pre 
gâtirc instructiv-e-ducativâ u 
elevilor în cursul anilor de 
studiu, iși găsește cea mai bu
nă confirmare in felul cum 
se adaptcaaâ absolventul la 
exigențele activității de pro
ducție. La rindul său. proce
sul de instruire este influen 
țat într-o mâsurâ hotărâtoare 
de îndeplinirea unor cerințe 
reclamate dc apropierea dc 
meserie. înțelegerea particu
larităților muncii creatoare. 
Aceste cerințe, pu care nu 
rareori le apreciem cu prea 
multă ușurință ca fiind înde
plinite în mod corespunză
tor. se referă, în primul rîhd. 
la felul cum sînt dotate la
boratoarele. cabinetele, ate 
liercle școală etc.

Avînd în vedere câ aceste 
dotări condiționează intr-o 
mâsurâ apreciabilă valabilita
tea deprinderilor practice 
multiple necesare unui bun 
muncitor, conducerea Grupu
lui școlar minier “ 
șani manifestă o 
cupare permanentă 
de dezvoltarea bazei materia
le a procesului de învățământ. 
Poate fi notat în acest sens 
faptul că in cursul trimestru
lui II al anului școlar 1973- 
1974 va fi pus la dispoziția 
elevilor un modern laborator 
de electrotehnică realizat a- 
proape in întregime prin au* 
todotare. însăși realizarea la
boratorului a constituit o lu
crare practică cu un pronun
țat caracter aplicativ pentru

Petro- 
preo- 
fațâ

personalul tehnic și elevii 
care au contribuit la realiza
rea acestei exigente lucrări, 

lntrucit in programele anu
la; școlar in curs au apărut 
materii noi. s-a urmărit in 
egala măsură și reorganiza* 
r;.i unora din cabinetele e- 
xislcnte. Astfel. în cursul pri
mului trimestru a fost ter
minat cabinetul dc rezisten
ță a materialelor, organe de 
mașini și studiu! materiale
lor, dotat cu machete în stare 
dc funcționare, panouri si 
planșe sugestive, s-a îmbu
nătățit materialul didactic 
la cabinetul de tehnologia 
meseriei pentru strungari, 
iar in prezent se lucrează la 
amenajarea cabinetului dc lâ- 
câtușcrie generală. Pentru 
viitor sc preconizează ame
najarea unui cabinet de a- 
parate dc măsură și automa
tizări.

Se urc însă în 
formarea priceperilor 
prinderilor practice 
munca în atelierele 
presupune o foarte bună or
ganizare a acestei activități 
o preocupare permanentă 
pentru crearea unor condiții 
cît mai apropiate de cele rea
le. existente în unitățile pro
ductive.

O atenție deosebită se 
cordâ și activității de produc
ție proprie, derivată din 
preocupările dc a integra cit 
mai mult procesul dc învâ- 
țămînt cu practica producti
vă. In acest sens sc preco
nizează producerea in atelie
rele școală, a diferitelor produ
se necesare școlilor generale 
din municipiu care dispun dc 
posibilități mai reduse de au-

vedere câ 
și de- 

prin 
școală

a-

todotare, precum și a unor 
repere pentru unitățile Cen- 
Iralci cărbunelui Petroșani 
pe baza unor convenții și 
contracte. Prin țoale aceste 
măsuri urmărim sâ realizăm 
cerințele programelor de in- 
vâțămint și să formăm de
prinderi practice bazate pe 
asimilarea operațiunilor prin
cipale, deprinderi care sâ per
mită executarea unor lu
crări complexe și, in final, 
rapida integrare a absolven
ților noștri în activitatea 
tehnico-productivâ.

In ansamblul procesului in- 
structiv-educativ al elevilor un 
rol deosebit revine și studiu
lui individual destinai lărgirii 
orizontului ideologic și de cul
tură generală a viitorilor 
muncitori. Pentru folosirea 
metodelor adecvate de stimu
lare a interesului pentru lec
tură al elevilor, precum și 
pentru popularizarea cărții 
in școală, au fost promovate 
activități 
roase 
unor 
cit 
Iul 
noi 
că 
de 
cursul primului 
fost, de asemenea, 
tă 
cu mobilier nou unde pot stu
dia peste 40 de elevi.

Dotarea laboratoarelor, ca
binetelor și atelierelor școa
lă, rămânând o sarcină im
portantă și pe viitor, con
ducerea Grupului școlar mi
nier. în condițiile în care va 
beneficia de sprijinul efectiv 
al Centralei cărbunelui Pe
troșani, va acorda toată aten
ția apropierii în cît mai marc 
măsură a procesului de în
vățământ de condițiile de 
desfășurare a activității prac
tice productive în scopul pre
gătirii cit mai temeinice a 
viitoarelor cadre de munci
tori calificați ai industriei mi
niere.

și inițiative va lo
cum ar fi : alcătuirea 
colecții de publicații 

mai apropiate de profi- 
școlii, procurarea de cărți 
din literatura româneas- 
și universală in valoare 

peste 15 000 de lei în 
trimestru. A 

amenaja- 
o sală de lectură dotată

Ing. Ioan CRUCERU, 
directorul Grupului școlar 

minier Petroșani

Grupul școlar minier 
Petroșani :

Activitatea 
în atelierul « 
unelte ocupă 
important in 
profesională a 
lor strungari

practică 
de mașini 

un loc 
formarea 

viito ri

Foto: B. MIHAI

pionieresc

colectivefortului
(Urmare din pag. 1)

Aviz amatorilor

reeditării

(Urmare din pag. 1)

la Școala 
Petrila se

Va primi „papara”
<Ă In cinstea celei de a 

30-a aniversări do la elibe
rarea patriei de sub jugul 
fascist și a sărbătoririi 
a 25 de ani de la crearea 
primelor detașamente de 
pionieri. Consiliul județean 
al Organizației pionierilor 
a lansat concursul do afi
șe „Douăzeci și cinci dc pri
măveri”. In zilele care ur
mează, pionierii și școlarii 
din Valea Jiului. în cadrul 
cercurilor de artă plastică

Braviar

din școli și casele pionie
rilor. concep și finisează 
afișele cu care se vor pre
zenta in concursul do la 
25 martie. Rezultatele 
no obținute dc copii cu 
lejul unui alt concurs 
certitudinea 
nor succese.

Mi inc, 
nerală nr. 5 
mîneazâ in cadru 
„Cupa înfrumusețării1
tașamcntelor claselor a VII- 
a B și a 11-a A pentru cea 
mai frumoasă și mai bine 
gospodărită clasă din școa
lă in primul trimestru.

de „actori" 
generală din 

________ care a pregătit 
piesa „Acțiunea F. D.“ (fap
te demne) așteaptă cu e- 
moție premiera care va a- 
vea loc in zilele următoa
re cît și aprecierile colegilor 
în fața cărora vor juca.

acestor probleme și în cadrul 
unităților miniere.

© Grupul 
de la Școala 
Aninoasa

— Adică ?

In cinstea aniversări
lor pe care întregul nostru 
popor lc vor sărbători in 
acest an, membrii cercu
lui de istorie de la Școala 
generală nr. 1 din Petrila 
au amenajat un muzeu de 
istorie, etnografie și folclor 
specific Văii Jiului.

@ Duminică, comanda- 
men.ul orășenesc Vulcan al 
pionierilor s-a intîlnit 
într-o ședință de lucru in 
care s-a analizat cum au 
răspuns in primul trimes
tru unitățile și detașamen
tele de pionieri de pe ra
za orașului la chemarea ce
lui de-al doilea Forum Na
țional.

® In ziua de 25 ianua
rie Casa pionierilor din 
Vulcan organizează pentru 
pionierii din oraș acțiunea 
intitulată „Tradiții revolu- B 
ționare ale mișcării, anunci- K. 
torești din Valea Jiului”. |

— Unitățile miniere pot 
sprijini eforturile noastre și, 
in ultimă instanță își pot re
zolva mai bine problemele de 
aprovizionare prin fundamen
tarea cit mai temeinică a pla
nului de aprovizionare. Conti
nuă să existe mari necorelări 
între planul de aprovizionare 
întocmit inițial și cererile for
mulate de-a lungul anului. 
Anul acesta, de exemplu, u- 
nele mine au comandat piese 
de schimb pentru utilaje scoa
se de mult din producție, iar 
altele au omis să solicite 
picoane pentru ciocanele de 
abataj. Sînt situații cind încă 
din ianuarie se solicită canti
tăți duble la unele sortimente 
față de necesarul prevăzut pe 
tot anul.

Toate aceste anomalii vor 
trebui evitate în condițiile in 
care, ca urmare a îmbunătăți
rii disciplinei contractuale, 
furnizorii acceptă tot mai greu 
onorarea unor comenzi nepre
văzute în contracte.

Eșalonarea rațională a planului

acest 
dorit 
buna 

necesarii- 
pentru 

1975, aflat deja in 
curs dc elaborare in unită-

— Sâ sperăm câ 
apel va avea efectul 
și va contribui la mai 
fttndafhcritafe ’ a 
lui de materiale 
anul...

(Urmare din pag. 1)

cei

a-

beneficiarului. Noi sintem 
care ne supunem dar._

— Ce rezultă din acest gra
fic ?

— Eșalonarea predărilor pe 
trimestre : tr. I — 0 (zero ?) 
apartamente — ar fi fost im
posibil ca în condițiile create 
să fie altfel; tr. II — 495
parlamente ; tr. III — 434 a- 
partamente. iar restul, pînâ la 
1227 în lunile octombrie și 
noiembrie, pentru decem
brie fiind prevăzut să pregă
tim frontul anului viitor. 
După părerea mea numai e- 
șalonare liniară — ceea ce 
ar fi fost necesar — nu se 
poate numi această situație. 
Pornim, prin urmare, încă dc 
la planificare cu unele condi
ții, obligatorii pentru buna 
organizare a muncii, neînde
plinite. Aceasta va avea re
percusiuni negative asupra 
activității concrete desfășura -

tâ 
va 
mai 
muncă de care se dispune.

— Care este eșalonarea pla
nului valoric pe luni ?

— Relativ echilibrată. Dar 
activitatea este determinată 
dc planul fizic, iar activitatea 
ia punctele de lucru o des
fășoară oamenii, efectivele 
de muncitori de diferite me
serii de care dispunem, nu
meric variabil în limite 
foarte mici, ceea ce înseam
nă că va trebui să apelăm la 
ei pentru a-și intensifica e- 
f or tu rile în unele perioade. 
.Așa cum au știut să răspundă 
cerințelor exprese si în anul 
trecut, cind situația s-a ase
mănat in multe privințe cu cea 
din acest an, înseamnă că vom 
reuși, cu toate neajunsurile, 
sâ ne facem datoria. Nu va fi 
ușor...

— Legal de întrebarea pre
cedentă, vă rugăm să ne spu-

pe șantiere și mai ales, 
împiedica folosirea cit 

rațională a forței de

ne/î dacă, așa cum este de aș
teptai, colectivul Grupului de 
șantiere va raporta Ia siirși- 
tul trimestrullui I realizarea 
a 25 la sută din sarcina valo
rică anuală ?

— Sînt sigur câ colectivul 
va încerca să răspundă fa
vorabil unui asemenea im
perativ. Dar aceasta nu de
pinde numai de noi, pentru 
că avem nevoie dc front de 
lucru, iar accesul la’ front 
ni-1 asigură beneficiarul, 
luna 
folosite la potențialul 
xim și se va realiza sarcina 
lunară. La jumătatea lunii 
februarie, dacă nu ne vor fi 
eliberate și alte amplasamen
te decît cele actuale vom in
tra în „gol de front”. deci 
trebuie impulsionate acțiuni
le pentru eliberarea terenu
rilor și pentru deschiderea 
finanțării noilor lucrări. Chiar 
dacă pe total producție, prin

In 
ianuarie efectivele sînt 

ma-

plan, ne-am propus să rea
lizăm doar 22,5 la sută din 
sarcina valorică anuală, dic
tat de unele obiective in
dustriale pe care le avem de 
executat in acest an și care 
vor participa abia in tri
mestrele următoare cu pon
dere mare în producția noas
tră, la construcțiile de lo
cuințe vom putea — repet, 
cu eforturi susținute din 
partea colectivelor de muncă 
ale șantierelor — să îndepli
nim în primul trimestru un 
sfert din sarcina anuală.

„Ultimele ș@se minute"
Thriller-ul, adică genul po- 

i se mai 
crimi, se 

ce in ce 
față de pro

priile sale canoane, 
să fie senzațional nu 
in conținut dar și în 
Noile traiectorii 
jionale au, de cele mai multe 
ori, un eiect șocant și inso
lit. „Ultimele șase minu
te" este un film tipic în a- 
cest sens.

Scenariul iui Robert 
ringlon pornește de la 
roman ' .................
Lean, 
foarte 
așii. 
Tuchner 
din acest scenariu, bine pro
portional din punct de ve
dere dramaturgie, un iilm in
teresant, cu o atmosferă e- 
lectrfzanlă.

Pentru substanța iilmuiui 
lui Tuchner este caracteris
tică prezenta acelei noi o- 
biectivitâti care făcuse vo
gă in literatura polițistă a a- 
nilor postbelici. Această no
uă obiectivitate a adăugat po
vestirii un spor de credibi
litate, anihilind energic fal
sul raport paradoxal dintre 
senzațional și veridicitate. Ar 
fi prea mult, desigur. sa 
vorbim de o cucerire este
tică. Dar trebuie sâ recu
noaștem câ apariția unei re
lații reașezate dintre terme
nii realism - except iona 
modifică esențial ‘plică 
supra genului.

„Ultimele șase minute" 
(am putea parairaza titlul.

lițist, cum 
spune genului 
comportă din 
mai dezinvolt

dorind 
numai 
lormă. 

compozi

al lui Alistair 
scriitor de 
rrecventat 
Regizorul 

a reușit să

Car- 
i un 

Mac 
thriller 

de cine- 
Michael 

creeze

a-

refotmulîndu-l in „Minute
le adevărului1') surprinde, in 
primul rind. prin cileva de
talii. O cutezanță compozi
țională este, de pildă, că cea 
mai spectaculoasă secvență 
a Ulmului, o urmărire de an
vergură, durind 20 de mi
nute, se află chiar la înce
putul Ulmului. Acest pro
cedeu structural are, se pa
re, menirea de a atrage a- 
lenfla spectatorului că ac-

///////////////////////✓///////.-'/////

Carnet
cinematografic

centul regizoral nu cade, dc 
această dală, pe spectacolul 
vizual, ci pe un conflict care 
evoluează destul de com
plex, dispunind de o moti
vație considerabil mai so
lidă, decît ne-am putea aș
tepta de la un Ulm pol if ist.

Conflictul se instaurează 
intre protagonist, John Tal
bot, expert în recuperări sub
marine. și niște pirați aeri
eni, porniți să pună mina 
pe o pradă ioarle prețJoasă 
Lsența contactului este, în- 
să, de natură subiectivă : Tai- 
bot 
rirea 
Iilor nu 
vocal iu 
raclerul excepțional al pro
fesiunii *ale i-ar predispune

te angrenează in urmă 
pedepsirea vinova- 
pentru că ar avea 

justițiarului, deși ca-

pentru acest lucru. Motorul 
acțiunii iui Talbot este răz
bunarea morții soției sale, a 
fiului și a fratelui său, aflați 
la bordul aceluiași aeroplan 
care transportase miza lovi
turii piraților aerului: biju
terii și lingouri de aur.

O atare evoluție a con
flictului ridică o problemă 
morală, anume aceea că i- 
moralitalea criminalilor a- 
trage după sine — ca pe 
un rezultat nescontat, ca pc 
o consecință nebănuită 
abdicarea victimei indirecte 
de la codul de legi. Cauzele 
propulsării omului pe traiec
toria actului juslifiar ilegal 
sînt, in prima fază, existen
ta unor vinovafi care trebuie 
pedepsiți, in a doua fază im
pacienta țață de mersul prea 
greoi al aparatului justițiar.

Motivafia psihologică a 
acțiunilor lui Talbot este nu
anțată , fiind elementul fun
damental al suspense-ului. 
Ritmul filmului este alert, fi
nind trează lot timpul aten
ția spectatorului de cine
ma.

Barry Newman (alături de 
Suzy Kendall, John Vernon 
și Dolph Sweet) interpretea
ză economicos și foarte cre
dibil rolul ce i s-a încredin
țai .

„Ultimele șase minute" este 
.in iilm care știe ioarle bine 
:ă misterul nesoluțional la 
irnp demoralizează. Ocolind 

acest handicap, pelicula lui 
l'uchner devine, fidelă am
bițiilor sale, una dc real in
teres .

Al. COVACI

vrednici și priccpuți mc 
serioși, care au preluat fi» 
care cite un abataj. Urma 
rea firească a fost că in a- 
ceastă perioadă nu s-a în
registrat nici o întreruperi 
a operațiilor productive din 
abataj care să ducă la pier 
deri dc producție.

Domn de semnalat este ș 
faptul că toate (roi abataje 
le frontale care sint în func 
ție in sector, au fost aprovi 
zionate ritmic și îndestu
lător cu materiale. S-au o- 
vidențial prin contribuția 
adusă la aceste înfăptuiri 
muncitorii de regie Vasilc 
Moravei. loan Ilyas și An
drei Boros — lăcătuși. Pe
tru Furdui electrician. 
Gavrilă Gore - șef echipă 
transport și alții.

O deosebită importanță in 
obținerea acestor frumoase 
rezultate le-au avut preocu
pările tehnicienilor din sec
tor pentru promovarea 
unor soluții judicioase do

susținere in abataje, 
vorba de dotarea abataje
lor frontale. în lungime dc 
peste 100 ml, cu echipament 
metalic de susținere cu grin 
dă de 1,60 ml. Respectiv, 
după ce brigada condusă dc 
Petre Constantin experi
mentase noua metodologic 
dc susținere, în luna ianua 
ric a noului an. și brigada 
condusă de loan Sâlâgean 
• i trecut la aplicarea acele
iași tehnologii. Prin extin
derea acestui procedeu, 
pasul de avansare zilnic In 
abataje a crescut, a sporit 
productivitatea muncii me
die pe sector, majorîndu-se. 
dc asemenea, și producția. 
Concrctizînd doar la indica 
torul sintetic, productivita
tea muncii, s-a atins cota 
de 9.21 tonc/posl, cu peste 
2 tonc/post mai mare decît 
in condițiile grinzilor de 
1.250 ml

Aceste realizări sînt che
zășia obținerii și in conti
nuare a unor succese de 
seama.

Petru Țoca, angajat al 
minei Livezeni. in noaptea 
de Revelion a plecat de la 
căminul exploatării unde 
era cazat cu...... colindatul”.
Dar. pe drum, s-a abătut 
pc la magazinul C.L.F. nr. 
3 din Aeroport, unde, spar
gi nd ușa. a intrat în unita
te, furind o sumă dc bani 
și o haină a responsabilu
lui. Pentru acest „urat", 
nocturnul colindător nu 
a primit însă covrigi cu 
miere. Dar în mod sigur i 
se pregătește ..papara” pe 
care o merită.

țlle miniere. Cum iși 
pune, insă, B.A.T.P.S. 
contribuie concret la îmbu
nătățirea fluxului dc apro
vizionare in cursul acestui 
an. In mai buna adaptare 
a sa la nevoile unităților 
miniere ?

pro- 
să

— In acest an B.A.T.P.S. va 
avea cont și indicatori econo- 
mico-finaneiari proprii. In a- 
ceste condiții va trebui sâ a- 
eordăm toată atenția evitării 
formării stocurilor supranor- 
mative, fapt care va duce la 
urgentarea livrărilor către u- 
nități a materialelor prevăzu
te in planul de aprovizionări' 
și confirmate de noi.

Avem în vedere, de aseme
nea. containerizarea transpor
turilor de materiale, precum 
si dirijarea centralizată a par
cului auto din dotare. Vom 
căuta să respectăm întocmai 
prevederile planului de apro
vizionare. fapt care incumbă 
responsabilități sporite atît 
din partea noastră, cît și a 
unităților miniere in funda
mentarea necesarului, in pro
curarea sortimentelor necesa
re. în asigurarea stocurilor 
optime atît din punct de ve
dere tehnologic cît și econo
mic.

important in această problemă. 
Complementar, aș zice. Mă 
refer, in primul rind, la creș
terea preocupărilor pentru în
treținerea și recondiționarea 
pieselor de schimb existente 
la preluarea de către ateliere
le mecanice ale minelor a unor 
sarcini mai mari in ceea ce 
privește producerea pieselor 
de schimb, eventual în condi
țiile unei 
pere.

Nlcolac Cojocarii și Va
silc Vitoria, angajați la E.M. 
Aninoasa, Dolin Andronic, 
angajat la E. M. Dîlja, loan 
Tâtaru, Paul Fulga și Emil 
Huluba, toți din orașul Pe
troșani. ignorînd cele mai 
elementare prevederi legale 
privind spațiul locativ, au 
ocupat abuziv diferite a- 
partamente situate in stră
zile Ilie Pintilie, Indepen
denței. Unirii. Viitorului.

Așa cum era și normal, 
au fost evacuați prin hotă- 
rîre judecătorească și obli
gați să se reîntoarcă în lo
cuințele dc unde au plecat. 
Au fost totodată și amen
dați pentru abuzul sâvîrșit 
Aviz amatorilor de ..per
mutări” domiciliare abuzi
ve.»

specializări pe re-

concluzie, vor avea 
Văii Jiului aSigU-

— In 
minerii 
rate materialele și piesele 
de schimb necesare ?

— Colectivul nostru este 
conștient dc responsabilitățile 
care îi revin în sprijinirea 
preocupărilor minerilor Văii 
Jiului orientate spre desfășu
rarea în cursul acestui an a 
unei activități de extracția 
caracterizată printr-o înaltă 
eficiență economică. Această 
responsabilitate ne va deter
mina sâ depunem toate efor
turile pentru ca materialele 
și piesele de schimb să so
sească la timp la exploatările 
miniere.

Fiul rătăcitor
Francisc Imbrea, un tî- 

năr în virstă de 19 ani, a 
plecat de acasă, din comu
na Tămași, județul Bacău 
de mai mult timp. Părinții 
nemaiștiind nimic de el, 
l-au căutat cu îngrijorare, 
apelînd, in final, la organe
le de miliție. Recent a 
fost ..descoperit" in orașul 
Vulcan. Dar ca urmare a 
peregrinărilor prin țară, 
fiul rătăcitor înainte de a 
fi trimis acasă, urmează să 
execute 60 zile închisoare 
contravențională. — inevi
tabila consecință a călăto
riilor repetate în mod frau
dulos pe C. F. R.

Cpt. Toma FALON

— Care sint posibilități
le unităților miniere de a 
sprijini în acest an activi
tatea de aprovizionare ?

— După părerea mea, uni
tățile miniere pot juca un rol

Amenajări la depozitul de lemne 
Petrilaal E. M.

Nu cu mult timp in urmă, 
in incinta depozitului de lem
ne din cadrul E.M. Petrila au 
fost efectuate unele amenajări 
destinate îmbunătățirii flu
xului de transport și. implicit, 
a îmbunătățirii aprovizionării 
cu material lemnos a locurilor 
do muncă din subteran. La 
propunerea tov. Dumitru Ve- 
lea, secretarul organizației dc 
bază, s-a hotărî! executarea 
unei a treia linii dc manevră

pe o porțiune de 60 de metri, 
intre depozit și lanțul elevator 
nr. 7-8, zonă în care apăreau 
frecvente strangulări în apro
vizionare din cauza condițiilor 
dificile de realizare a mane
vrelor.

După pregătirea prealabilă 
a traseului și procurarea ma
terialelor — o bună parte fi
ind recuperate — lucrarea a 
îost executată in numai cîte- 
va schimburi. în bune condiții 
calitative.

• SPORT • SPORT
„Oupa tineretului”

Un atractiv concurs de săniuțe
Duminică, 20 ianuarie 1974. 

în orașul Vulcan s-a organi
zat etapa pe localitate a „Cu
pei tineretului” la săniuțe, la 
care au participat primii trei 
clasați (fete și băieți) in eta
pa I. pe școală. Cei 20 de con
curenți au fost reprezentanții 
școlilor generale nr. 4 și nr. 
5, precum și cei de la lice
ul din localitate. /\u lipsit in 
mod nejustificat elevii Școlii 
generale nr. 1. cu toate că 
despre organizarea concursu
lui d ■ săniuțe s-a comuni
cat din timp tuturor școlilor. 
Au mai lipsi; de la concurs 
și profesorii dc educație fi
zică de la școlile generale 
nr. 4 și nr. 5. elevii acestor 
două școlii nefiind însoțiți de 
nimeni (? ! ?).

Concursul de săniuțe s-a 
desfășurat pe o pantă situa-

tă în Valea cu brazi și a 
fost mult îngreunat din cauza 
ploii mărunte care a căzut tot 
timpul. Iată 
trei clasați
ria 11 — 14
1. Luiza Acostanlincsei — 
liceu : 2. Laura Caila ; 3. Eva 
Ilieș, ambele de la Școala ge
nerală nr. 5 : Băieți : 1. Ion 
Burilcanu, Școala generală 
nr. 4 2. Gheorghe Coșoveanu; 
,î. Dumitru Avram — ambii 
de la liceu.

Regretabil ește faptul câ 
nici una din școlile prezente 
la concurs nu a prezentat 
concurenți și la categoria 6- 
10 ani. cu toate că. la concur- 

fSecare școa- 
a dispus de 

pentru aceas- 
Recomandăm ca

sul inaugural, 
lă din localitate 
concurenți și 
tă categorie.

primiipc
la catego- 

ani. Fete :

drelor didactice de 
litate să nu treacă... 
rea peste 
și. în cei mai 
fie desemnați 
localitate și la 
de copii.

specia- 
cu vede- 
categorieaceastă

scurt timp, să 
campionii pe 

această grupă

S. BALOI

Dublă întîlnire între echipele
liceelor din Lupeni și Uricani

ii Rivalitatea sportivă dintre Liceul Lupeni și Liceul
!• ricani a prilejuit, luni seara, o dublă intilnire de handbal. 
!! băieți și fete, găzduită de sala de sport din Lupeni.
!! Buna pregătire a echipelor, atît din punct de vedere

tehnic cît și fizic, a permis celor prezență in sală să asiste 
;• la jocuri dinamice, pline de acțiune și ritm. De altfel. 
;; scorurile destul de strînse au confirmat acest lucru.

Dacă la fete, echipa din Lupeni a reușit un frumos 
;; succes, scor 10—7. la băieți lupta a fost foarte strlnsă. in 

pc-cial in a doua repriză cind. cu cileva minute înainte de 
;• fluierul final al arbitrului, băieții din Lupeni imprimă 
i; dintr-odată jocului un ritm cu totul neașteptat și reușesc 
“ să cîștigc cu 14—13 in aclamațiile unei puternice galerii. 
!î Merită toate laudele cadrele organizatoare, in special 
!J prof. Victor Șandru care a și arbitrat cu competența cele 
!* două intilniri. iar noi nu ne dorim decît ca pe viitor sâ 
" fim spectatorii unor tot atît de frumoase și plăcute intre- 
!! ceri sportive.

Zoltan KIRALY. 
corespondent

EXPLOATAREA MINIERĂ
URICANI

organizează un concurs
pentru ocuparea unui post de

• inginer electromecanic
Concursul va avea

sediul exploatării.

Ioc în data de 29 ianuarie 1974 la

Salarizarea conform

12/1971.

H.C.M. nr. 914/1968 și a Legii nr.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Pobirci 

Constantin, eliberată de Preparația cărbunelui Coroești. O 
declar nulă

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Andrei 
Tănăsucă, eliberată de Preparația cărbunelui Lupeni. O 
declar nulă.

ANUNȚ DE FAMILIE
Familia Imre — Szabo mulțumește prin intermediul 

ziarului tuturor celor care au fost alături de familie în 
momentele cele mai grele pricinuite de pierderea mamei și 
sorci Ana Maschek.

I I mineri

I j omor!!
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ULTIMELEȘTIRI Ultimele știri în Turcia a apărut

Jj

Consfătuirea reprezentanților
partidelor comuniste și muncitorești

din unele țari socialiste
MOSCOVA 22 — Corespon

dență de la L. Duțâ si N. 
Crețu : La 22 ianuarie, la 
Moscova a început o consfă
tuire a secretarilor comite
telor centrale ale partidelor 
comuniste și muncitorești 
din unele țâri socialiste. Cons 
fătuirea este consacrată schim
bului de experiență privind 
probleme actuale ale cons
trucției de partid și soluțio
narea oracticâ a acestora d 
către

l 
din partea Partidului 
nist Bulgar — B. 
membru al Biroului 
secretar al C.C. al 
din partea Partidului Comu
nist din Cehoslovacia — F 
Ondrich. secretar al C.C. a’ 
P.CC. ; din partea Partidul1

iei de partid
3 practi 

partidele respective.
consfătuire participă 

“ ........... Comn
Vclcev. 
Politic. 
P.C.B.

Comunist din Cuba — I. 
Malmierca. membru al Secre
tariatului C. C. al P.C.C. : din 
partea Partidului Socialist 
Unit din Germania — II 
Dohlus. secretar al C.C. al 
P.S.U.G. : din partea Parti- 
dului Popular Revoluționar 
Mongol — S. Jalan-Aajav, 
membru al Biroului Politic.

ICC PP RM . 
din partea Partidului Mun- 
•itoresc Unit Polonez — E. 
Babiuch, membru al Birou
lui Politic, secretar al C. C. 
al P.M.U.P., Z. Zandarowki și 
R. Frelek. membri ai Secre
tariatului C. C. al P.M.U.P. : 
din partea Partidului Comu
nist Român — Gheorghe Pa
nă. membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C. C. al

P.C.R. : din partea Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar 
— A. Pullai, secretar al C. C. 
al P M.S.U. : din partea Par
tidului Comunist al Uniunii 
Sovietice — M. A. Suslov, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
1. V. Kapitonov și K. F. Ka- 
tușev. secretari ai C.C. al 
P.C.U.S

La consfătuire participă, 
de asemenea, șefi și adjuncți 
de șefi ai secțiilor organiza
torice, internaționale și ai al
tor secții ale comitetelor cen
trale. alți activiști cu munci 
de răspundere ai partidelor 
frățești reprezentate.

Delegațiile partidelor fră
țești participante la consfătui
re au depus o coroană de 
flori ia Mausoleul V. I. Lenin.

GENEVA

Conîerinfa pentru securitate
și cooperare în Europa

Corespon-
Corneliu 

cursul zi-

i!

w

I / / Un volum de articole și
cuvîntări ale tovarășului
NICIILAl CEAUSESCU

.1

Președintele Anwar Sadat 
despre stadiul actual al 

situației 
din Orientul Apropiat

Sesiunea
comisiei

mixte

C-ENEVA 22 — 
dentul Agerpres. 
Vlad. transmite : In 
lei de marți, la Geneva, s-a
întrunit Comitetul de Coordo
nare al celei de-a doua faze 
a Conferinței pentru securita
te și cooperare în Europa, care 
a avut ca punct unic pe agen 
da acestei ședințe, examinare, 
urmărilor conferinței.

Discuțiile — la care au lua' 
parte un mare număr de vor 
bitori — au relevat, ca ele
ment esențial, importanța pe 
care o are continuarea, după 
încheierea conferinței, a efor
turilor în scopul realizării obi
ectivului de edificare a secu
rități și de dezvoltare a co
operării pe continent. Singura 
problemă care a rămas să fie

clarificată și care și-a găsit 
o soluționare la această ședin
ță a fost aceea a momentului 
in care să se treacă la exa
minarea de fond. în lumina 
prevederilor recomandărilor 
de la Helsinki, a măsurilor ce 
vor fi necesare pentru a se 
transpune in viață urmările 
•onferinței și pentru a se con
tinua procesul de întărire a 
securității și dezvoltare a co
operării in Europa.

In intervenția sa, șeful de
legației române, ambasadorul 
Valentin Lipatti, a prezentat 
poziția țării noastre privind 
necesitatea mecanismului in
stituțional și metoda de exa
minare a punctului patru al 
ordinii de zi. In legătură cu 
necesitatea organismului con-

Iarnă deosebit de grea 
în Orientul Apropiat

BEIRUT 22 (Agerpres). — 
O iarnă deosebit de grea, cu 
viscole și ploi diluviene, se 
face simțită, in ultima vreme, 
în Orientul Apropiat, regiu
ne neobișnuită cu asemenea 
fenomene meteorologice.

în Liban, cea mai mare 
parte a rîurilor de coastă au 
atins deja cotele de alertă, 
în vreme ce altele ou început 
să se reverse. O uzină de fa
bricare a plasmei, construită 
pe o colină din 
Beirutului, a fost inundată și 
se află acum sub o pînză de 
doi metri de apă. In cea mai 
mare parte, 
munte au 
cabile.

Amman, 
se află, de 
din pricina 
lului ce s-au abătut asupră-i. 
O știre transmisă de agenția 
MEN informează că oficiali
tățile iordanienc au declarat 
starea de urgență pe tot cu
prinsul țârii Aeroportul in
ternațional de la Amman a 
fost închis, comunicațiile 
telefonice și prin telex sînt 
complet întrerupte. Universi
tatea și școlile s-au închis 
temporar. In Mabavta. la nord 
de Amman, s-au produs inun
dații. numeroase persoane râ- 
mîr.înd fără adăpost. Unități 
ale armatei și apărării civile.

apropierea

drumurile de 
devenit impracti-

capitala Iordaniei, 
cîteva zile, izolată 
zăpezii și a visco-

MIERCURI, 23 IANUARIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Lupta după victorie: 
Republica : Tu. eu și micul 
Paris : PETRI LA : Tecum
seh : LONEA — Minerul : 
Sacco și Vanzetti ; ANINOA- 
SA : Tine-r- •• fără bătrine- 
țe : VULCAN : Aici zorile 
sint din nou liniștite: 
LUPENI — Cultural : Sta 
re de asediu : Muncito
resc : Coarnele de aur : U- 
RIC'ANI : Xntoniu și Cleo
patra.

ivadio
5,00 Buletin de știri ; 5.20 

Dragi mi-s cîntecul si jocul; 
5.50 Muzică ușoară : 6.00 Ra- 
dioprogramul dimineții ; 
8.08 Matineu muzical ; 8.30 
La microfon, melodia pre
ferată ; 9,00 Buletin de știri: 
9,30 Viața cărților : 9.50 Cîn
tece patriotice și revoluțio
nare ; 10,00 Buletin de știri;

aviînzestrate cu helicoptere, 
fost mobilizate pentru inten
sificarea operațiunilor de 
salvare.

O situație similară se înre
gistrează și la Damasc, capi
tala Siriei, izolată și ea din 
pricina vremii, la începutul 
acestei sâptâmîni. Comunica
țiile telefonice dintre Beirut 
și Damasc sînt întrerupte, iar 
șoseaua internațională care 
face legătura intre cele două 
localități este blocată de ză
pada care. în anumite puncte, 
atinge doi metri înălțime.

sultativ, vorbitorul a arătat 
că. in concepția țării noastre, 
conferința nu poate fi consi
derată ca un scop in sine, ca 
un episod unic în istoria Eu
ropei. Conferința pentru secu
ritate și cooperare in Europa 
— a spus el — este un mij
loc, un instrument foarte im
portant care marchează înce
putul unui lung proces de edi
ficare a securității și de dez
voltare a cooperării în Europa. 
In consecință, edificarea secu
rității și dezvoltarea cooperă
rii reclamă, ca o condiție im
perioasă. continuitatea efortu
rilor într-un cadru necesar, 
acela al mecanismului insti
tuțional. Acest mecanism nu 
va fi un organism supranatio
nal, ci un cadru de concer
tare intre state independente 
suverane și egale în drepturi, 
conducîndu-se după regulile 
democratice adoptate la con
ferință : el este un instrument 
simplu, dar indispensabil pen
tru continuarea eforturilor 
îndreptate spre edificarea 
securității europene.

în încheiere, reprezentantul 
român a arătat că. avînd în 
vedere progresele înregistrate 
la conferință și în conformi
tate cu recomandările finale, 
delegația română se pronunță 
pentru examinarea cit mai 
grabnică a punctului patru al 
ordinii de zi. Astfel, după a- 
naliza aprofundată a acestui 
punct în cadrul Comitetului 
de Coordonare, ar urma să se 
creeze un grup de lucru, care 
să examineze propunerile 
concrete și să asiste Comite
tul în lucrările sale.

ABU DHAB1 22 (Agerpres) 
— într-o declarație făcută cu 
prilejul vizitei sale in Emira
tele Arabe Unite, președintele 
Anwar Sadat a reafirmat — 
potrivit agenției MEN — că 
există ..o perfectă coordonare** 
intre Egipt. Siria și rezisten
ța palestiniană cu privire la 
stadiul actual al situației din 
Orientul Apropiat. In acest 
sens, ol a menționat că liderul 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, Yasser Arafat, a 
asistat, la Assuan, la 18 ia
nuarie. la finalizarea acordu
lui privind dezangajarea și 
separarea forțelor egiptene și 
israeliene la Canalul Suez.

Rofcrindu-se la situația de 
pe frontul sirian, șeful statu
lui egiptean a arătat că s-a 
angajat să asigure dezangaja
rea forțelor în zona înălțimi
lor Golan. „Secretarul de stat 
american — a spus el — s-a 
angajat, de asemenea, să ac
ționeze pentru dezangajarea 
forțelor pe frontul sirian", a- 
dăugînd că problema a fost 
discutată în cursul convorbiri
lor dintre Henry Kissinger și 
președintele Siriei. Hafez As
sad.

în declarația sa. președin
tele Sadat a mai subliniat că 
acordul privind dezangajarea 
și separarea forțelor la Cana
lul Suez arc un caracter pur 
militar și că ..problema noli-

tică privește — pe lingă Egipt 
— Siria, Iordania și drepturi
le poporului palestinian".

Totodată, el a menționat că 
intenționează sâ conducă per
sonal delegația țârii sale la 
conferința islamică la nivel 
inalt, convocată, pentru luna 
februarie. în localitatea pakis
taneză Lahore și consacrată 
examinării situației din Orien
tul Apropiat.

★
ALGER 22 (Agerpres). — 

La Palatul 
Alger, s-au 
convorbirile 
tele Houari 
președintele 
war Sadat, 
ția M.E.N.

romano
ecuadoriene

22 (Agerpres). — 
se desfășoară lu- 

primei sesiuni a Co- 
mixte româno-ecua- 
de cooperare in do- 
petrolului. Comisia

—♦—

Raportul prezentat 
de Golda Meir

TEL AVIV 22 (Agerpres).
— Premierul Israelului. Gol
da Meir, a prezentat, marți, 
în cadrul primei ședințe de 
dezbateri a Knessetului (par
lament), un raport asupra si
tuației din Orientul Apropi
at, oprindu-se îndeosebi a- 
supra acordului de dezan
gajare și separare a forțelor 
încheiat recent cu Egiptul. 
Golda Meir a spus că Israe
lul a semnat acest acord 
pentru a preveni escalada
rea spre un nou război și în 
scopul înaintării spre un a- 
cord de pace permanentă. 
Șeful guvernului a subliniat 
că Israelul dorește să gă
sească cu Egiptul puncte de 
interes .... ,1 . r
..bazele unor relații înteme
iate pe

comun și să pună

încredere**.
★

) 22 (.Agerpres). —
după-amiazâ. au conti- 

la km 101 de pe șo- 
Cairo—Suez, convor- 
dintre reprezentanții 

ai Egiptului și Is- 
consacrate

CAIRO
Marți 
nuat.
șeaua 
birile 
militari 
raelului, consacrate exami
nării modalităților tehnice de 
aplicare a acordului de dezan
gajare și separare a trupelor 
celor două state la Canalul 
Suez — relatează agenția 
France Presse.

Reuniunea miniștrilor agriculturii 
din tarile membre ale C.E.E.

BRUXELLES 22 (Agerpres). 
— In prima zi a reuniunii 
care se desfășoară la Bruxel
les. miniștrii agriculturii din 
țările membre ale C.E.E. au 
examinat propunerile prezen
tate de Pierre Lardinois. mem
bru al Comisiei Pieței comu
ne. privind stabilirea prețuri
lor la produsele agricole pen
tru sezonul 1974—1975. Tot
odată. au fost examinate con-

secințele instituirii unui curs 
flotant al francului francez 
asupra prețului produselor a- 
gricole din Piața comună.

Comentind propunerile Co
misiei Pieței comune — care 
prevăd. în esență, o majorare 
medie cu 7 la sută a prețuri
lor la produsele agricole — 
mai multe delegații au ridicat 
problema creșterii cheltuieli-

lor de producție cu efectele 
lor defavorabile asupra veni
turilor producătorilor, repre
zentantul Olandei apreciind 
că sporirea medie a costuri
lor este de 14 la sută. Ținînd 
cont de acest factor. repre
zentanții Olandei, Belgiei. Lu
xemburgului, Danemarcei și 
Irlandei au apreciat ca insufi
cientă creșterea propusă.

EHIfi Sv 5010

Popoarelor din 
încheiat, marți, 
dintre președin-
Boumediene și 

Egiptului. An- 
— anunță agen-

QUITO 
La Quito 
crările 
misiei 
doriene 
meniul 
analizează posibilitățile con
crete de cooperare în baza 
Acordului de colaborare și 
cooperare in domeniul pe
trolului. semnat, la 14 septem
brie 1973, la Quito. între Mi
nisterul român al minelor, 
petrolului și geologiei și Mi
nisterul resurselor naturale 
și energetice din Ecuador.

10,05 Popas folcloric ; 10,50 
Capricii instrumentale : 11.00 

........................: 11.05 Mu
ll. 15 Litera 

; 12.00 Dis- 
; 12,15 Recital de
12,30 Intilnire cu 
populară și inter- 

13,00 Ra 
14.00 Integrala 

___ pentru 
Debussy : 14.40
din operete;

: 15.05
15,15 Grupul

15.30 
16,00 

Cîntare 
Re- 
lui

STUDIOUL TIMIȘOARA 9,35

DAKAR 22 
In capitala 
început, luni, 
conferințe de 10 zile a 
niștrilor africani insărcinați 
cu aplicarea științei si tehno
logiei în vederea dezvoltării 
economice pe continent.

Cuvîntul de deschidere a 
conferinței, care se desfășoară 
sub auspiciile U.N.E.S.C.O. 
a fost rostit de președintele 
țării gazdă. Leopold Sedar 
Senghor. Intre altele, preșe
dintele senegalez a subliniat 
că, în timp ce unele state 
dintre cele mai dezvoltate 
cheltuiesc în scopuri milita
re zeci de miliarde de dolari.

(Agerpres). — 
Senegalului au 
lucrările unei 

mi-

țările africane, caracterizate 
printr-o economie agricolă 
dominantă, sînt puternic de
pendente de condițiile cli
matice și ale conjuncturii 
cursurilor mondiale. De ase
menea, președintele Senghor 
a menționat că „obiectivul 
african este de a avea școli 
africane de cercetare la ni
vel internațional*1.

La rîndul său, directorul 
general al U.N.E.S.C.O., Rene 
Maheu, a arătat, între altele, 
că din cele 65 de miliarde 
de dolari consacrate în fie
care an nroblemelor de cer
cetare în întreaga lume, nu
mai 2.5 miliarde revin ță
rilor în curs de dezvoltare.

Consultări în vederea formării 
noului guvern belgian

BRUXELLES 22 (Agerpres). 
— Criza guvernamentală din 
Belgia, declanșată sîmbătă 
prin demisia cabinetului 
Leburton, a intrat într-o nouă 
fază — aceea a consultărilor 
în vederea găsirii unei soluții. 
Totodată, diferite formațiuni 
politice și-au precizat poziția 
față de această situație.

Regele Baudouin a avut, 
luni, o primă rundă de con
vorbiri cu președintele Sena
tului. precum și cu liderii 
partidelor socialist-liberal și 
social-creștip, care au făcut 
parte din coaliția guverna
mentală, la Bruxelles anun- 
țîndu-se că șeful statului bel
gian își va continua consultă
rile in zilele următoare.

LA VIENA a avut 
marți, cea de-a 16-a sesiune 
plenară a negocierilor privind 
reducerea reciprocă a trupe
lor și armamentelor și măsuri 
adiacente în Europa centrală, 
negocieri care au debutat — 
după cum se știe — la 30 oc
tombrie.

IOSIP
ședințele 
urmează
2—5 februarie a. _ 
de stat și de prietenie 
Nepal, la invitația suveranului 
acestei țări, informează agen
ția Taniug.

BROZ TITO, pre-
R. S. F. Iugoslavia, 
să facă, în perioada 

o vizită 
în

c.

NIKOLAI PODGORNII, 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. 
a inmînat. marți, la Kremlin, 
ordinul Lenin și medalia 
„Steaua de aur" cosmonauți- 
lor Piotr Klimuk și Valentin 
Lebedev pentru încheierea cu 
succes a zborului orbital la 
bordul navei cosmice „Soiuz- 
13". Totodată, celor doi cos- 
monauți le-a fost conferit tit
lul de „Erou al Uniunii Sovi
etice**.

ADDEKE BOERMA, direc
torul general al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură (FAO), 
a dat publicității, la Lagos, un 
apel adresat țărilor dezvolta
te pentru a facilita țărilor 
aflate în curs de dezvoltare 
intrarea pe piețele lor.

19,20

19,30

Buletin de știri : 
zică ușoară : 1
și spiritul legii ; 
cui zilei : 
operă : 1
melodia . . 
prețul proferat : 
diojurnal ; 
lucrărilor 
dc 
rii
Buletin de știri : 
șier editorial : 1 
folcloric „Miorița" 
Muzică de estradă : 
Radiojurnal ; 18.15
anilor lumină : 16.35
trospectiva creației 
Ion Vasilescu (I); 17.00 Va- 
riațiuni de Benjamin Brit
ten ; 17.30 Melodii popu
lare : 18,00 Orele serii ;
20.00 Zece melodii prefera
te; 21,00 Revista șlagărelor: 
21,30 Bijuterii muzicale: 
22.00 Radiojurnal : 22.30
Concert de seară ; 24,00 Bu
letin de știri : 0.03-5,00 Es
trada nocturnă ;

pian
A-

15,00
Fi-

18,00 Actualitatea radio ; 
18.10 Cîntece și jocuri popu
lare interpretate de Ion Cor
nea, voce și Marcel Todor, 
la acordeon ; 18.30 Emisi
unea „Pro arte". 18,45 Noi 
înregistrări realizate 
orchestra de cameră a 
larmonicii „Banatul"
Timișoara : 19.00 Emisiunea
Colocviu cu tinerețea" ;

10,00

10,30

11,00

cu
fi- 

din

11.45

Electrotehnică. Circui
te și scheme electrice. 
Curs de limbă engleză. 
Lecția 74 (reluare). 
Curs de limbă rusă. 
Lecția 75 (reluare). 
Film pentru copii. Gu- 
liver în Țara uriașilor 
Cîntece de voie bună 
și jocuri populare în 
interpretarea ansam
blului folcloric al Ca
sei de cultură din Za
lău.
Desene animate.

20,00
20,20

1001 de seri. Băiatul 
de pe afiș.
Telejurnal. La cotele 
anului XXX.
Reflector.
Telecinemateca. Ciclul 
„Ecranizări după ope
re literare" — „Don 
Quijotte**. Premieră pe 
țară.
Seară de balet. Pasă
rea de foc, de Igor 
Stravinski.
24 de ore.

XX'"x

JOI, 24 IANUARIE
6,00-6,30 Actualități 
uzică ;

Teleșeoală.
9.00 Introducerea în infor

matică : Codificarea
datelor.

9,15 Biologie (anul III'): 
Activitatea nervoasă 
superioară.

12.10
16,00—17.00 Lecții T.V. pen

tru lucrătorii din 
griculturâ. Creșterea 
animalelor
Telex.
Curs de limbă france
ză. Lecția 77.
Steaua polară — orien
tare școlară și profe
sională. Calculatoare 
.și programatori.
Aplauze pentru 
mâni.
Medalion Al. I. Cuza. 
Tragerea Pronoexpres.

18,25

18,50
19,10

a-

ro-

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 
4 grade ; Paring — 1 grad ;

Minimele: Petroșani — 
6 grade ; Paring — 10 gra
de ;

Stratul de zăpadă ia Pa
ring : 68 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme fru
moasă. Cer schimbător mai 
mult senin noaptea. Vîntul 
va sufla slab pină la po
trivit din sectorul nordic.

^A^TCția si administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon; 11662.

NOUA RUNDA DE NEGO
CIERI desfășurate, luni, la 
Londra între premierul Ed
ward Heath și delegația 
TUC (Congresul Sindicatelor 
Britanice), condusă de secre
tarul general, Len Murray, a 
eșuat.

Nici de data aceasta cele 
două părți nu au reușit să a- 
jungă la un acobd asupra so
luționării conflictului de mun-

în Editura „Habora" din 
Istanbul a apărut un volum 
cuprinzind pagini reprezen
tative din articolele și cu- 
vintările președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

In introducerea volumului 
se prezintă cititorului turc 
principalele momente ale 
vieții și activității tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu con
sacrate edificării unei lumi 
mai bune și mai drepte, cau
zei păcii și colaborării in
ternaționale.

Articolele și cuvîntările 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu — se arată in in
troducere — au căpătat o 
mare importanță atit în ce 
privește politica României, 
cit și politica internațională, 
in general. Se relevă faptul 
că România, sub condu
cerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu. promovează o 
politică de neamestec in tre
burile interne ale altor țări, 
sprijină lupta de eliberare 
națională a popoarelor, des
fășoară o politică antiimpe- 
rialistă, precum și faptul câ 
șeful statului român militea
ză pentru creșterea rolului 
țărilor mici și mijlocii in 
rezolvarea problemelor in
ternaționale, pentru partici
parea tuturor statelor la re
glementarea problemelor ma
jore care preocupă omenirea, 
în acest context se evocă 
ampla activitate internațio
nală desfășurată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, con
vorbirile nemijlocite purtate 
cu conducători ai statelor 
socialiste, ai statelor in 
curs de dezvoltare, ai țărilor 
capitaliste dezvoltate. Refe- 
rindu-se la problemele arză
toare ale vieții internaționale 
contemporane, autorul subli
niază, intre altele, că „pre
ședintele Ceaușescu a emis 
idei noi și în legătură cu 
problema dezarmării și in 
special a dezarmării nucle
are. în viziunea președinte
lui român, scopul esențial al 
dezarmării îl constituie in
terzicerea folosirii armelor 
nucleare, sistarea producției 
lor și distrugerea stocurilor 
existente. în acest domeniu, 
un pas pozitiv l-ar constitui 
crearea unor zone denuclea- 
rizate în diferite regiuni ale 
lumii, printre care și Bal
canii. Președintele Ceaușescu

a expus părerile sale în le
gătură cu crearea unei zone 
denuclearlzate in Balcani 
conducătorilor țărilor socia
liste din această regiune, 
precum și ai Turciei și Gre
ciei". ..Președintele Ceaușescu 
se pronunță pentru dezvol
tarea relațiilor comerciale 
și de bunăvecinătate cu 
toate statele, indiferent de 
orinduirea lor socială — se 
arată in volum. El desfă
șoară, in acest sens, o poli
tică suplă, de înlăturare a 
barierelor din calea dezvol
tării unor asemenea relații".

„In cuvîntările și articole
le președintelui Nicolae 
Ceaușescu este oglindită în
treaga politică internă și ex
ternă a statului român, 
aceea — 
— acestea 
importanță 
animat de 
dezarmării, 
nei vieți mai 
treaga lume".

Introducerea este însoțită 
de lista principalelor ediții 
ale lucrărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu apărute 
in diferite țări ale lumii.

Volumul reunește o selec
ție de texte din cuvîntările 
și articolele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, grupate 
pe următoarele teme mari . 
..Politica externă a Români 
ei socialiste și poziția sa 
față de principalele proble
me și fenomene ale vieții 
internaționale contempora
ne* : „Dezvoltarea economică 
a României" ; „Dezvoltarea 
științei, artei si culturii în 
România, rolul tineretului".

Pe ultima copertă 
reprodus mesajul < 
de președintele f 
Ceaușescu președintelui Fah- 
ri Koruturk cu prilejul celei 
de-a 50-a aniversări a pro
clamării Republicii Turcia.

Apariția acestui volum se 
înscrie ca o nouă mărturie 
a interesului viu manifestat 
de opinia publică din nume
roase țări față de personali
tatea și opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. față de 
realizările României în dez
voltarea economică, socială. 
fehnico-știintifi<-â si cultura
lă. fată de politica ei exter
nă, activă consacrată pro
movării idealurilor păcii 
colaborării și progresului.

(Agerpres)

De 
conchide autorul 
prezintă o mare 
pentru orice om 
idealurile păcii, 
ale asigurării u- 

bune in in-

î este 
adresat 
Nicolae

Lucrările Conferinței
regionale europene a O.I.M

GENEVA 22 (Agerpres). — 
In plenara celei de-a doua 
Conferințe regionale europe
ne a Organizației Internațio
nale a Muncii (O.I.M.), ale că-

că al minerilor și revenirii 
la săptămina de lucru com
pletă.

ȘEFUL STATULUI COSTA- 
RICAN, Jose Figueres Ferrer, 
a propus instituirea unei taxe 
care va avea ca efect dublarea 
prețului de exportare a cafe
lei — informează agențiile 
Associated Press și France 
Presse. Această măsură ar fi 
destinată să compenseze ma
jorarea prețurilor la petrol.

O VASTA CONSTRUCȚIE, 
realizată pe baza unei struc
turi gonflabile. în care se afla 
o expoziție, s-a prăbușit, luni 
seara, la ..Korakuen Stadium", 
din Tokio, din cauza zăpezii 
abundente căzute în ultimele 
24 de ore. Nici o persoană nu 
a fost rănită, dar acoperișul 
construcției a fost distrus în 
întregime.

„INCERTITUDINEA care 
domnește în legătură cu apro
vizionarea cu produse petro
liere a constrîns numeroase 
întreprinderi industriale din 
țările membre ale Pieței co
mune să încetinească ritmul 
producției*' — s-a anunțat, o- 
ficial, la sediul comunității 
„celor nouă1* de la Bruxelles.

rei lucrări se desfășoară la 
Geneva, a luat cuvîntul de
legatul român Ion Velea, 
președintele secției condu
cătorilor de Întreprinderi e- 
conomice de pe lingă Camera 
de Comerț și Industrie din. 
Republica Socialistă Româ- t 
nia care a evidențiat rolul | 
ce revine O.I.M. în promova- ' 
rea colaborării internaționa- ■ 
le exprimînd, totodată, sa
tisfacția față de participarea, 
pentru prima dată cu drep
turi depline la o reuniune â 
O.I.M., a unei delegații a 
R. D. Germane.

Misiunea 
„Skylab“

HOUSTON 22 (Agerpres). 
— Astronauții misiunii 
lab-‘ au consacrat ziua 
luni, a 68-a de la lansare, ac
tivității de detectare a noi 
surse terestre de energie. 
Carr, Gibson și Pogue au o- 
rientat aparatele de filmat ale 
laboratorului orbital asu
pra unor regiuni din S.U.A, 
cuprinzînd statele Califor
nia. Nevada și Wyoming, in 
speranța de a descoperi noi 
surse geotermice. Potrivit 
experților, geizerele și pîn- 
zele de apă caldă pot fi uti
lizate de centralele electrice ; 
în cazul valorificării lor, a- 
ceste resurse sînt capabile să 
acopere peste 20 ia sută din 
necesarul american.

■ ■■■■l*nailB!S|||||||||||aog| miKEIOHH E IB||BE lllalll

SPOR T
MUNCHEN 22 (Agerpres). 

— Au luat sfîrșit întrecerile 
concursului internațional de 
schi-fond de la Reit im Winkl 
(Bavaria), la startul căruia 
au fost prezenți cunoscuți 
campioni din mai multe țâri 
europene.

Proba feminină de 10 km a 
revenit sportivei norvegiene 
Aslaug Dahl, cronometrată în 
37'20"97/100. Pe locurile ur
mătoare s-au situat Michaela 
Endler (R. F. Germania) — 
37’49"69/100 și Meeri Edelid 
(Suedia) — 38'06"90/100. Câș
tigătoarea cursei de 5 km, 
schioara sovietică Skana Jelis- 
tratova, s-a clasat pe locul 
șapte, cu 38'43"64/100.

Proba masculină de ștafetă 
3 X 10 km a fost cîștigată de 
formația Norvegiei (Martin
sen, Nerland și Forme1) 
timpul ’ ............
Cel mai bun rezultat indivi
dual l-a obținut Formo, cro
nometrat în 3r08’’59/100. Lo
cul doi a fost ocupat de echi
pa Suediei — 1 h 4r40”67/100.

urmată de Finlanda — 
1 h 41'45"40/100. Cehoslovacia 
— 1 h 4213’ 92/100. R. F. Ger
mania — 1 h 42’57"94/100.
U.R.S.S. — 1 h 43'49"39/100 etc.

MOSCOVA 22 (Agerpres). 
— La Moscova s-a disputat 
meciul retur dintre 
locală Dinamo 
Benfica Lisabona, 
pentru sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni* 
la volei feminin. Voleibaliste
le sovietice au cîștigat cu sco
rul de 3—0 (15—2, 15—2.
15—3) și s-au calificat pentru 
semifinalele competiției.

echipa 
și formația 

conțin d

(Ager-
mare

cu
do 1 h 40’43"51/100.

NEW YORK 22 
pres'). — Primul 
turneu internațional de te
nis al anului a început la 
Philadelphia fără participarea 
principalilor favoriți : româ
nul Ilie Năstase și australianul 
John Newcombe. Accidentat 
în partida cu Cliff Richey, 
susținută săptămîr.n trecută

în cadrul concursului de la 
Lakeway. campionul român 
suferă de o întindere muscu
lară și, la recomandarea me
dicilor, a anunțat pe organi
zatori că nu poate lua parte 
la întreceri. La . îndul său, 
John Newcombe și-a anunțat 
indisponibilitatea, fiind acci
dentat la călcîi. Din diferite 
motive, la turneul de la Phi
ladelphia mai absentează alți 
șase jucători : spaniolii Ma
nuel Orantes, Juan Gisbert, 
cehoslovacii Jiri Hrebec, Jan 
Kukal, americanul Erik Van 
Dillen și portoricanul Charles 
Pasarell.

In cele mai interesante 
partide ale primului tur, a- 
mericanul Arthur Ashe l-a 
învins în trei seturi : 6—1.
6—7. 6—2 pe francezul Ji.an 
Baptiste Chanfreau, Georges 
Goven (Franța) l-a învins cu 
6—4. 6—4 pe campionul iugo
slav Nikola Pilici, iar australi
anul Ross Case a dispus cu 
6—4. 4—6. 6—1 de americanul 
Tom Gorman.
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