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La închiderea ediției

h 5 000-a tonă de cărbune 
peste plan pe întregul bazin

La încheierea acestui număr al ziarului nostru, de 
la Centrala cărbunelui Petroșani ni s-a făcut cunoscut 
că in ziua de ieri minerii Văii Jiului au extras a 5 000-a 
tonă de cărbune peste planul primelor 24 do zile alo 
lunii.

Vestea este cu atit mai îmbucurătoare cu cît, așa 
cum ne-a informat tovarășul inginer Vasile Oghcrlaci. 
director general adjunct al C.C.P., „ÎNCEPIND DE AZI. 
25 IANUARIE. TOATE EXPLOATĂRILE MINIERE 
DIN BAZIN ÎȘI REALIZEAZĂ SARCINILE ZILNICI 
DE EXTRACȚIE, I.NISTlND Rl \LE POSIBILITĂȚI 
DE A SE EXTRAGE CĂRBUNI. PESTE PREVEDERI" 

Printre semnatarii de frunte ai acestui succes si 
numără minerii Vulcanului care sint hotâriți să-și 
respecte cu strictețe cuvintul dat in chemarea la în
trecere. Cele 6.1 procente de depășire a sarcinilor de 
extracție sint concludente. Amintind colectivele do 
muncă do la Paroșeni. Aninoasa, Uricani, Lupeni și 
Dilja am ..ierarhizat" fără să vrem — in funcție de 
realizările do ieri — unitățile miniere din Valea Jiului. 
Sintom. de asemenea, informați că și colectivul minei 
Petrila a reușit să-și depășească sarcinile zilei do 2.1 
ianuarie, minorii de aici depunind eforturi susținute 
pentru a depăși „punctul critic" prin care trec.

Această știre do ultimă oră se vrea un preludiu al 
succeselor cu caro minorii Văii Jiului sint hotăriți să 
încheie prima lună a anului și să pregătească temeinic 
producția lunii viitoare.
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îndeplinirea în bune 
dițiuni a planului pe 
1974 solicită ca toate 
ponentele forțelor dc pro
ducție sâ funcționeze ire
proșabil. respectîndu-se în
tocmai toate normele tehni- 
co-economice în vigoare. Fo
losirea intensă a capacități
lor de producție ale unități
lor economice din munici- 

'piul nostru asigură realiza
rea unei producții corespun 
zătoare îndeplinirii planului 
de stat. întreținerea mașini
lor, utilajelor și instalațiilor 
conform prescripțiilor teh
nice va da posibilitatea fo
losirii acestora la capacita-

și bănești
con- 
anul 
com-

în Plenara comună a C.C. al 
P.C.R. și ( 
al Dezvoltării
Sociale a României din 27- 
deccmbric 1973 ..Anul 1974 
pune în centrul întregii 
noastre activități sarcina 
creșterii eficienței economi
ce. a ridicării calității pro
ducției. reducerii ’■ “ 
lor și sporirii i 
fiecărei întreprinderi". In a- . 
ceasta direcție trebuie clinii- I 
nate situațiile din anul tre- ' 
cut cînd unele unități ccono- | 
mice n-au realizat indicii dc 
productivitate a muncii pla
nificați. au (' 
Iile dc producție planificate

te a muncii pia- ■ 
depășit cheltuie- |

E. M. Petrila
sectorul IV

BUNELE

mineresc
APRECIERI

Sectorul Livezeni al minei Dilja se remarcă în 
cursul acestui an printr-o activitate susținută pe linia 
deschiderii și pregătirii de noi rezerve, inregistrînd in 
același timp importante depășiri ale sarcinilor curente 
la extracția de cărbune. Depășirea sarcinilor de plan 
cu 776 tone dc cărbune și peste 11 m lucrări Ia pregă
tiri reprezintă dovada demarajului bun in noul an al 
acestui colectiv.

Aceste sporuri de producție provin din activitatea 
bună înregistrată la cele două abataje frontale care 
constituie principalele capacități de producție. Fronta
liștii din brigada condusă de Costache Zaharia reali
zează productivități de peste 10 tone pe post (cu mai 
bine dc 1,8 tone peste prevederi) in timp ce. în abata
jul frontal învecinat, ortacii lui Traian Șușu își depă
șesc și ei acest important indicator. Cele mai bune 
rezultate in executarea lucrărilor dc pregătiri Ic de
ține brigada condusă de loan Mitran care a realizat in 
cursul zilei dc 23 ianuarie cel dc-al 100-lea metru de 
avansare din această lună la preabatajele viitorului 
abataj frontal nr. 6 604 și speră să încheie luna cu o 
avansare record. Toate aceste succese constituie rodul 
abnegației membrilor acestui colectiv și al preocupări
lor sistematice menite să ducă la îmbunătățirea orga
nizării întregului proces de producție.

SE CONFIRMĂ profesională
Apropierea sfîrșitului primei 

luni a anului consemnează 
noi succese in activitatea co
lectivului fruntaș al minei 
Petrila : sectorul IV. La sfîr_ 
șitul zilei de 23 ianuarie, de
pășirile de plan s-au cifrat la 
•1.35 tone de cărbune, in timp 
ce planul lucrărilor dc pregă
tiri a fost realizat în propor
ție dc 115 la sută.

O vie întrecere se desfășoa
ră intre colectivele de muncă 
din abataje pentru sporirea 
productivității muncii, acțiune 
care stă la baza acestor fru
moaso realizări. Astfel s-a 
obținut depășirea indicato
rului de productivitate cu 
9 la sută in cărbune și peste 
3 Ia sută pe sector.

Cele mai bune rezultate le 
înregistrează pînă în prezent 
frontaliștii conduși de briga
dierii Constantin Alexe ș: 
Gheorphc Toma. și brigada 
lui Dumitru Lazăr.

cale sigură
de sporire a rodniciei muncii

Concursul „Trofeul minerului'

Pregătirea și perfecționarea

studierea perseverentă a lite
raturii dc specialitate pentru 
a aplica în muncă soluții noi. 
Aici își au originea fecunda 
mișcare de inovatori și raționa- 
lizatori ai procesului de pro
ducție. surse de considerabile 
economii.

Pentru tineri, odată cu ab
solvirea școlilor profesionale 
sau calificarea la locul de 
muncă. începe un proces de 
lărgire a orizontului în pro
fesiunea aleasă, fiind cu ade
vărat exemple în această pri
vință. Concursul profesional 
„Trofeul minerului”, care este 
in curs de desfășurare în Pe
troșani. reprezintă. în această 
ordine de idei, o ilustrare a 
atitudinii față de știință, teh
nică și tehnologiile moderne 
care se află sau se vor afla 
în abataje. Cele opt ex
ploatări miniere din Valea 
Jiului sint reprezentate de 
cite un concurent — Carol 
Rcpaș, Virgil Cîrtea. Gheor-

In ultimele trei decenii* 
progresul vertiginos al știin
ței și tehnicii și-a pus am
prenta asupra tuturor dome
niilor de activitate umană, in- 
trînd în sfera forțelor de pro
ducție cu o importantă con
tribuție la dezvoltarea econo
mică. Cuceririle în știință și 
tehnică au avut o influență 
de structură în două direcții : 
aplicarea lor în producție, 
care duce la creșterea randa
mentului muncii și. determi
nat. scăderea efortului fizic 
al omului : modificarea atitu
dinii față dc muncă, necesi
tatea unei neîncetate perfec
ționări a cunoștințelor și de
prinderilor. lărgirea orizontu
lui profesional pentru a stă- 
pîni și utiliza tehnica și teh
nologia cu maximă eficiență. 
Vechiul aforism „omul cît 
trăiește. învață” nu mai este 
o exprimare metaforică, ci o 
imperioasă realitate în socie
tatea socialistă multilateral 
dezvoltată în care știința și 
tehnica se integrează armoni
os cu producția nemijlocită, 

Aceste adevăruri se des
prind cu multă forță de con
vingere din întreaga viață e- 
conomică a Văii Jiului. In ex
ploatările miniere funcționea
ză combine. transportoare, 
sisteme de susținere, mașini 
și utilaje moderne care, pre- 
luînd o parte importantă din 
efortul fizic al minerului, so
licită. pe alt plan. ridicarea 
nivelului de cunoștințe teh
nice. asimilarea și a altor me
serii pentru a putea folosi 
utilajele la capacitatea lor 
reală. între om și mașină s-a 
creat un sistem complex dc 
relații din care se naște ne
voia practică de a crea forme 
specifice de ridicare a califi
cării. Paralel cu existența a- 
cestor formule aplicate în 
municipiul nostru și în țară 
(școli de calificare. cursuri 
pentru diferite meserii, un 
sistem de expuneri, dezbateri, 
simpozioane și schimburi dc 
experiență, la alt nivel reci
clările etc.), la nivel indivi
dual constatăm un efort siste
matic de autoperfecționare 
care, în fapt, se dezvoltă ra
mificat : continuarea studiilor.

Prima zi
leri dimineață, la Petroșani 
început ediția a Ii-a a con- 

profesional .Trofeul 
Participă 40 dc 

reprezintă u- 
mlntere din Valea 

Filipești de Pă-

din 
organc- 

revin 
Unită- 

să

-a mina Paroșeni

nu

ce-

HOGMANC.
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oa- 
în-

obfinute încă
primele zile ale noului 

demonstrează preocupa- 
a comuniști-

Ițea maximă și, prin aceasta, 
va conduce la obținerea de 1 rezultate bune în producție.

Prin planurile financiare 
■ s-au asigurat fondurile nece- I sare aprovizionării tehnico- 

materiale a întreprinderilor. I există încheiate contracte e- 
• con ornice capabile sâ asigu- 
Ire o aprovizionare corespun

zătoare cu materii și mate- 
I riale, existind condiții favo- J rabile ca locurile de muncă 
. să aibă la dispoziție tot cc I le este necesar pentru reali

zarea sarcinilor de plan în 
| mod ritmic și in limita nor- 
’ melor de consum. în privin- I ța folosirii timpului de lucru I este cazul a se lua măsuri 
Ide utilizare completă a aces

tuia. de a se pune capăt ca- I zurilor de indisciplină ce 
■ mai există la unele locuri 
• de muncă.

IO sarcină de căpetenie a 
personalului de conducere în 
îndeplinirea planului este 

buna organizare a activității 
organizațiilor economice, ast
fel incit să se asigure func
ționarea potențialului uman 
și material la nivelul norma
tivelor stabilite.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general 
al .partidului nostru arăta

și n-au realizat planul 
beneficii.

Pentru creșterea eficienței I 
activității economice, gospo- I 
dărirea judicioasă a mijloa
celor materiale și bănești, 
pentru întărirea ordinei și 
disciplinei in efectuarea 
cheltuielilor, s-a elaborat 
programul de măsuri pentru 
întărirea controlului finan- 
ciar-bancar. în baza acestui 
program, personalului 
întreprinderi și 
lor bancare le 
multiple sarcini, 
țile economice trebuie 
se încadreze in fondurile pla
nificate. evitîndu-se înregis- I 
trarea dc stocuri supranor- 
mative dc materii și materi
ale și să nu producă fără a 
avea desfacerea asigurată 
prin contracte sau prin co
menzi. în tot cursul anului 
trebuie să se asigure un e- 
chilibru permanent intre în
casări și plăți, astfel incit să 
se prevină folosirea de fon
duri suplimentare peste cele 
aprobate. în această direcție

Dumitru PATRAȘCOIU, 
directorul Filialei 

Petroșani a Băncii Naționale
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Rezultatele 
din 
an 
rea deosebită 
lor. intervenția activă a or
ganizațiilor de partid pentru 
ca sarcinile economice ce 
stau în fata colectivelor mi
nerești în 1974 să fie înde - 
plinite.

In acest climat de activi
tate exigentă și însuflețită, 
este ioarte important 
că fiăcare membru de partid 
să constituie un exem
plu de dăruire și conștiincio
zitate în îndeplinirea obliga
țiilor profesionale și a 
lorlalte îndatoriri sociale.

La mina Paroșeni, una din 
brigăzile sectorului II nu 
reușea să-și înfăptuiască

sarcinile de plan. Această 
situație afecta ioarte mult 
rezultatele de ansamblu ale 
sectorului. In mod firesc, or
ganizația de partid nu a ră
mas, nu a putut rămîne in-

nerală, un comunist, VASILE 
BĂNCILĂ, șeful unei brigăzi 
fruntașe, a făcut o propune
re : să preia conducerea bri
găzii codașe.

Inifiativa lui Băncilă

exemplu ți educator
__ ■ - - - -----————————

diierenlă iată de această si
tuație. S-au efectuat analize, 
s-au purtat discuții cu 
menii. Rezultatele însă 
tîrziau.

In această irămîntare

a venit ca un impuls spon
tan. Ea a venit în urma unor 
îndelungi medilafii. Ce se va 
înlîmpla cu brigada ? Ce 
vor spune ortacii ? Acestea 
au iost numai cîleva din ne-

număratele întrebări care l-au 
chinuit zile și nopți înainte 
de-a cere organizației de 
partid și conducerii sectoru
lui să fie numit șeful brigăzii 
respective. Vestea despre ho- 
tărirea lui Vasile Băncilă 
s-a răspîndit cu iuțeală. Oa
menii o discutau ca pe un e- 
venimenl. Existau e adevă
rat, și spirite neîncrezătoa
re. Dar hotărîrea brigadie
rului n-a putut ii zdruncina
tă. Primele rezultate abți
nute de noua sa brigadă au 
confirmat valoarea acestei 
opțiuni de înaltă responsabi
litate comunistă. Acum, bri-

Transpunînd în practică 
măsurile stabilite pentru 
prijinirea producției. Co- 
nitetul U.T.C. al minei Pa- 
oșeni a organizat sîmbătă.
9 ianuarie, o amplă acțiune 
le muncă patriotică în sub- 
eran.

Tinerii din organizațiile 
U.T.C, ale sectoarelor I și II 
au scos din mină importan- 
e cantități de fior vechi și 

materiale. Astfel, la secto
rul I s-au scos 20 de stilpi. 
36 grinzi TIT, 15 scocuri TR. 
ar la sectorul II. 3 angre

naje TR-.3. .30 stilpi. 25 sco- 
:urj TR-.3. 10 motoare de
10 KW, 15 grinzi TH.

Printre tinerii evidențiați 
se numără Nicolae Sîrbu, 
Ludovic Gyorfi, Nicolae 
Kiss. Liviu Negru. Constan
tin Casandra, de la sectorul 
1. Vasile Onuț. Dumitru 
Taghin. Mihai Wagner. Gi- 
că Busuioc, Virgil Gogolea. 
Petru Plic, Gheorghe Mă- 
hălean. Radu Birlădeanu, 
Emil Buzi de la sectorul II.

Tinerii de la E. M. Paro
șeni și-au prevăzut in pro
gramul de muncă voluntar- 
patriotică in sprijinul pro
ducției și alte acțiuni pentru 
perioada următoare.

S. TIBER IU
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a 
cursului 
minerului', 
concurenti care 
nitățile 
Jiului, Motru, 
dure. Șotînga, Sărmășag, Vo
ievozi, Maramureș, Leșul Ur
sului, Vatra Dornei, Bălan, Bi
hor, Vîlcea. Moldova Nouă. 
Oravifa. Orșova, selecționați 
din peste 9000 de tineri pre- 
zenfi ' '
rată

La 
fost 
ment 
Comitetului municipal dc par
tid Petroșani, 
mon Găvănescu, 
iar al C.C. al U.T.C.. 
nel Lazăr, prim-secrctar al Co
mitetului ulefean Hunedoara 

' al U.T.C., Nicolae Haneș. 
prim-secretar al Comitetului 
municipal al U.T.C., Corvin 
Smărăndescu, secretar a! Uniu-

(Continuare în pag. a 3-a)

la faza de masă desiășu- 
in 1973.
deschiderea festivă au 
de fafa tovarășii Cle- 

Negrut, prim-secretar al

Panleli- 
secre- 

Io-

Preocupări continue 
pe linia perfecționării 

serviciilor
în comerțul alimentar
Convorbire cu tovarășul CAZIMIR DAVIDOVICI. 

directorul întreprinderii comerciale de stat 
pentru produse alimentare

Intreprinderilor din sfera serviciilor sociale, unităților acestora 
le revin, in anul in care am pășit, sarcini sporite de plan, sarcini 
de diversificare continuă a servirii și serviciilor, de extindere a 
acestora. Despre perfecționările pe care le vor cunoaște in 
acest an, unitățile din rețeaua întreprinderii comerciale de stat 
pentru produse alimentare, ne-a vorbit, zilele trecute, tovarășul 
CAZIMIR DAVIDOVICI, directorul acestei întreprinderi.

In comerț - totul pentru „Măria Sa“
CLIENTUL!

— Deși, în cursul anului tre
cut. în unele perioade nu toa
te unitățile din rețeaua între
prinderii noastre au desfășu
rat o activitate la nivelul scon
tat, faptul că înspre ultima 
perioadă a anului s-au făcut 
vizibil simțite progrese indu
bitabile. în toate direcțiile, 
ne determină să credem că 
dispunem de certe posibilități 
și rezerve pentru a determina, 
în întreaga muncă, un sensi
bil pas înainte. E nevoie, pen
tru aceasta, însă, să depunem 
o mai stăruitoare muncă de e- 
ducație, dc perfecționare a ca
lității servirii — singurul sis
tem de creștere a productivi
tății muncii noastre. Trebu
ie să specific de la început, că 
pe linia modernizărilor, avem

n ai întii de recuperat două 
restanțe — este vorba despre 
magazinele nr. 31 Lonea și nr. 
74 Lupeni, pe care le vom pre
zenta, cit de curind, la reîn- 
tilnirea cu publicul cumpără
tor, esențialmento înnoite, mo
dernizate...

— Am dori să vorbiți în 
o ntinuare cititorilor noștri 
d spre celelalte preocupări a- 
le întreprinderii, pe aceeași 
linie a perfecționărilor, și în 
primul rînd despre trecerile 
unor unități de la sistemul 
clasic de vînzare la desfacerea 
produselor prin „autoservire".

— Să începem cu „autoser-

V. TEODORESCU

c

EXPOZEU 1. DE 
CARICATURI

Ieri dimineață, in 
foaierul Casei de cul
tură din Petroșani s-a 
deschis o expoziție de 
caricaturi selectate 
din gazetele satirice 
ale exp/oatârilor mi
niere din Valea Jiu
lui, organizată de 
Consiliul municipal 
al sindicatelor. Expo
ziția cuprinde cele mai 
reușite caricaturi din 
activitatea gazetelor 
de la minele P lrila, 
Lupeni și Uricani.

MONTAJ MUZICAL 
— LITERAR — 
COREGRAFIC

Astăzi, Ia ora 18, 
elevii de la Școala 
generală nr. 6 Petro
șani prezintă la In
stitutul de mine un 
spectacol cu montaj
ul muzical-literar — 
coregrafic .Ieri Va
lea plingerii. azi Va
lea fericirii" inch/nat 
vieții minerilor din 
Valea Jiului. Monta
jul — pregătit sub 
îndrumarea prof. Va
sile Goran si Ecate- 
rina Marka — cuprin
de patru momente 
principale : viața mi
nerilor in trecut ; for

marea cercurilor mun
citorești ; Lupeni 29: 
viața nouă din anii 
socialismului.

SĂRBĂTOARE
ȘCOLARA

Sărbătorirea celor 
1)5 ani de la Unirea 
Moldovei cu Țara Ro
mânească a constituit 
și pentru pionierii de
tașamentului clasei a 
III-a B de la Școa/a 
generală nr. 1 din 
Petroșani, prilejul
manifestării senti
mentelor de recunoș
tință și cinstire față 
de cei care au înfăp
tuit acest măreț act 
istoric. Despre im
portanța evenimentu

lui de la 24 ianuarie 
1859 au vorbit învă
țătoarea Elena Mun- 
teanu și pioniera 
Giana Despina Hog- 
man, comandanta de
tașamentului In con
tinuare pionierii au 
recitat poezii (L spre 
Unire, au cintat cin- 
tece patriotice.

CELOR 
INTERESAȚI..

La ghișeul filate
lic din cadrul Oficiu
lui de poștă și tele- 
comnuicații din Petro
șani, au sosit pen
tru abonați, emisiuni
le „Conferința de pa
ce de la Helsinki" 
și „Ceramica româ

nească". Abonamentele 
pe anul 1974, se reîn
noiesc pină la 31 ia
nuarie a. c.

ANTIDOTUL 
ABSENTOMANIEI

Grea boală absen- 
lomania ! Dar leacul, 
atunci cind colectivul 
intreg știe să acțione
ze, se găsește...

Așa s-au petrecut 
lucrurile și in cadrul 
unui sector fruntaș 
al minei Vulcan, sec
torul II. La începu
tul lunii, zi/nic cite 
10-15 nemotivați. In 
15 ianuarie, cind gru
pele sindicale s-au 
întrunit in adunare 
generală, unul dm

punctele de pe ordi
nea de zi viu dezbă
tută a fost și discipli
na profesională. Ci
tați, iar apoi aspru 
criticați de proprii lor 
colegi de muncă, ab- 
senloinanii, o bună 
parte din ei. in zi
lele următoare au 
renunțat la „obicei". 
L-au păstrat însă 
vreo cițiva, pe care or
tacii îi doresc dați la 
gazetă. Iată-i : Marin 
Birsan — electrician, 
Aure) Ignâtescu — va
gonetar. Petru Postel- 
nicu — vagonetar...

(Continuare in pag. a 2-a)

Dialog cetățenesc
începînd cu acest număr al 

rului nostru, deschidem o nouă 
brică. „Dialogul cetățenesc" se ’ 
un schimb de opinii ale cititorilor, 
ale tuturor cetățenilor din munici
piul Petroșani, axat pe problemele 
vieții cotidiene. Am dori ca acest

zia- 
i ru- 
vrea

dialog să fie cît mai viu, la realiza
rea lui să contribuie un cit mai mare 
număr de cititori, corespondenți și 
colaboratori ai ziarului, cît mai 
mulți cetățeni pe care-i solicităm să 
se adreseze rubricii săptămînale 
„Dialog cetățenesc".

(pagina a 2-a)
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Z

vom vedea puși 
alegerii unor al- 

căl de acces spre casele 
$1 această stare dc 

se realizează văzlnd

In orașul Lupeni, pe stra- 
ta Bărbătcni. se înalță zvel- 
i si elegantă silueta blocu

lui turn A 1. Am intrat in 
noul edificiu. Aveam o 
mare curiozitate să văd in- 

-riorul acestui bloc cu 10 
•aje și 66 dc apartamente 

confort I ce părea irepro- 
hil lucrat prin îmbinarea 

nilului 
încă 

i nație, 
pe la toate ni-« 
velele, ca niș
te albine, har
nice, proaspe- 

instalau în no
ile lor cămi
ne. Am intrat 
in vorbă cu 
semnal istul Ion 
Ciarnău, con
ducătorul a- 
uto Ion Tor- 
nea, minerul j 
Ghcorghe Ef- 

tenoiu. casnica 
troaiei. soție dc 
nerii Ghcorghe

cu frumosul.
de la intrare — ani- 
Aproa-

mari, mai răbdâm. dar copiii 
noștri ingheațâ de frig. Cu 
ce sînt ei vinovați ?" — se 
întreba Dumitru Giura. Ace
eași întrebare și-o puneau 
Nicolae Murari și Ilie Julă- 
cătean. Erau locatari ai unor 
apartamente aflate la etaje
le 7, 9 și 10. respectiv, nr 
47. 58 și 61.

Lemnăria ușilor și feres-

noilor apartamente !

jui 6. apartamentul 40.
Edificatoare a fast și con

vorbirea purtată cu ingine
rul Ghcorghe
tajul 5, 
Formula 

plă este 
mare ea oferă satisfacție, dar 
in ceea ce privește calitatea 
blocului, s-a lucrat în fugă, 
deși constructorii au benefi
ciat de suficient timp fru

mos.
■ ț> a

este 
ent 
Tablourile 
siguranță 
susținute doar 
de conducto
rii sub tensi
une. prezen- 
tînd un peri
col 
do 
tare. N-am po
menit încă 
asemenea i

Din poșta redacției

S:lași de la 
apartamentul 35. 
dc simetrie sim- 

toarte reușită In

Instala- 
eleclrica 
insufici- 
lucrată. 

de 
sînt

iminent 
clectrocu-

„Semne bune anul are //

Peste ce) mult cinci zile, 
strada Minerului din Petro
șani va deveni Impractica
bilă Iar noi, cei care locuim 
pe aici, ne 
in situația 
te
noastre, 
lucruri 
cu ochii prin „grila" Exploa
tării dc gospodărie comunală 
și neobosita centrală termi
că ce lurnizeazâ binefaceri
le căldurii (nu iără norii dc 
lum din... 
blocurile 
Roaită.

Cenușa,

abundența) pentru 
din strada \'asllc

..Semne bune anul are" — spune o zicală din popor. 
Citind in coloanele ziarului „Steagul roșu" vestea despre 
darea in exploatare a telcscaunului din Paring, am trăit 
un moment de mare satisfacție și melancolie. Melancolie 
pentru ca pentru mine — și inulți alții de vîrsta mea, 
ajungerea pină In telescaun constituie o problemă. La 
vîrsta mea nu pot risca efortul ce-1 implică mersul pe 
jos pină aici, in condițiile unui drum de iarnă alunecos. 
l)ar iată că in numărul din 16 ianuarie 1974 al ziarului 
nostru am citit o nouă veste plăcută. Conducerea E. G. C. 
Petroșani a pus in circulație autobuze pe ruta Piața Victo
riei — Stația telescaun. Evrica ! am exclamat bucuros. Dc 
acum, Paringul cu aerul ozonat este accesibil și pentru noi, 
cei vîrstnici. Vom insista, desigur, ca Asociația pensiona
rilor să organizeze excursii în grup cit mai des la acest 
obiectiv de agrement.

Felicitări și mulțumiri călduroase Consiliului popular 
al municipiului, conducerii E.G.C., proiectanților și execu- 
tanților, pentru acest „cadou" oferit la începutul anului 1974.

zgura sau cum do-

a dispărut și n-am mai ob
servat in zilele următoare 
vreo tentativă similară. Așa 
cum cu o floare nu se Înec 
primăvară, nici mașina ace
ea n-a făcut mare scofală. 
Și barajul înaintează .

Prea bine cunoscut este că 
naturii umane ii sini speci
fice gustul pentru frumos, 
delicatețeii — ambele tmpli- 
cind ........
cest 
scară 
dală, 
există, de 
dere de 
a veghea la curățenia ora-

CURĂȚENIA. Șl a- 
adevăr e prezent la 
individualei, dur șl so- 
moliv pentru care șl 

tilliel. o inlreprin- 
gospodărre. Pentru

ÎNSEMNARE DE. SEZON

Maria Ape- 
miner. ingi- 
Silași și Ni

colae Voin. electricianul de 
mină Cornel Buda. lăcătuș- 
mecanicii minieri Nicolae 
Murăriu și Dumitru Giura 
vagonetarul Ilie Julăcâtean 
salariu ti ai exploatării mi 
niere de la Lupeni și Uri
cani. Ascultîndu-j și vâ 
zind noile lor apartamen
te. am fost obligat să-i cred, 
sâ le înțeleg nemulțumirile. 
Despre ce-i vorba. La nive
lele superioare. încălzirea 
nu funcționa. Caloriferele 
nu merg. „Noi. ăștia mai<___ ___

trelor a fost montată ..ver
de" și . uscindu-se, a dat 
naștere la foarte multe nc- 
•tanșeitâți. „Vintul suflă prii, 
.ceste goluri ca Ia el aca- 
â" — spunea Ion Ciarnău 
.Fiind cîrpite cu chit — do 
.lonstra pe viu Ion Torne; 
- unele uși și unele feres
tre nu rețin căldura, per
mit pătrunderea frigului, 
ne creează probleme. Insta
lațiile sanitare și electrice, 
sînt defecte. Am reparat cit 
am putut și la mine si la al
ții. dar tot mai este de lu
cru..." — relata, printre alte
le, Cornel Buda. de la eta-

l o 
su-

Emcric LANY, 
pensionar. Petroșani

I Justificările

nu absolvă

I

De la Spitalul orășenesc | 
Lupeni (sub semnătura di- . 
rectorului, medic primar | 
Nicolae Aldica), am primit, ' 
recent, cîteva... rînduri pe I 
marginea articolului „O | 
CONSULTAȚIE PENTRU I 
DOMNIȘOARA DOCTOR". | 
apărut în ziarul ..Steagul { 
roșu" nr. 7 517, din 5 ianua- I 
rie a.c. „însemnarea Liei 1 
Manole — se spune în râs- I 
punsul amintit — 1 fost I 
discutată cu organele locale I 
de partid și de stat, anali- | 
r ’ nodical al ■
circumscripției sanitare ur- I 
bane Uricani. Nu s-a putut ’ 
sta de vorbă cu semnatara I 
articolului. »

Din ancheta noastră a re- I 
ieșit că. în ziua respectivă. » 
în 3 ianuarie adică, medicul | 
Florica Pârâu a acordat | 
consultații la dispensar. . 
conform fișelor de consul- I 
tații, a rețetelor prescrise, .

decontau- >. larmacia spi
talului. în intervalul din
tre consultații (? ! ! ? — n.n.) 
a făcut deplasarea la domi
ciliul copilului Condurache 
Profira, care, cu diagnosti
cul „rugeolă complicată cu 
bronhopneumonie". a fost 
internat de urgență la spi
talul dc boli contagioase 
din Vulcan, lucru confirmat 
din declarația tatălui copi
lului. cu care s-a stat de 
vorbă... Se apreciază însă că 
aceste justificări obiective, 
din data de 3 ianuarie a.c.. 
nu absolvă pe medicul Flo- 
rica Pârău de unele fntir- 
zieri anterioare de la servi
ciu. a folosirii uneori a unui 
ton mai rece față de bol
navi. De altfel, nici contro
lul conducerii Spitalului 
Lupeni nu a fost suficient 
de exigent.

Pentru a se evita. în vi
itor, asemenea aspecte. în 
prezent circumscripția sa
nitară Uricani fiind deser
vită de doi medici, s-a fi
xat uri program dc consul
tații continuu, de Ia ora 8 
la ora 18 (tura întîi ; 8—13. 
tura a doua • 13—18). cele 
cinci ore de consultații de 
cabinet fiind completate cu 
'ăouă ore de teren. La soli
citări de urgența, medicul 
«ste 
sora 
locul 
mat.

Vă rugăm ca și in conti
nuare să ne ajutați în mun
ca noastră, pentru o cit mai 
bună deservire cu asisten
ță medicală, adueîndu-ne la 
cunoștință orice sesizare, 
orice constatare, lucru pen
tru care vâ mulțumim 1".

obligat să răspundă, 
de cabinet știind precis 
de unde poate fi che-

perficialitate
...E ușor de înțeles că 

lupă vizita in blocul A1, 
am înțeles nemulțumirea lo- 
?a tarilor. Și toate acestea 
'a un bloc nou care trebu- 
a predat incă in vară. De 
isemcnea, ar fi fost suficient 
imp pentru remedieri dar, 

după cite se vede, acestea 
nu au fost făcute.

Părerea oamenilor am a- 
flat-o și am inserat-o. Sînt 
curios să aflu și părerea 
constructorului !

Iuliu POPA.
subredacția Lupeni

________________

Ocrotirea minorilor — 
o preocupare permanentă

Ocrotirea minorilor constituie o preocupare perma
nentă a comitetelor executive în calitate de autoritate 
tutelară. La nivelul municipiului este constituită, in te
meiul legii 3/1970, comisia pentru ocrotirea minorilor, 
în anul 1973 au fost soluționate un număr de 174 ca
zuri, din care 168 au fost rezolvate în mod favorabil, 
luindu-se măsuri de ocrotire in termen de 30 de zile 
de la data sesizării. Au fost emise 18 hotărîri privind 
ocrotirea minorilor de 0—3 luni, 68 de hotărîri pentru 
plasarea la case de copii școlari și preșcolari, 45 ho- 
tăriri pentru redări în familie.

„Zidur 
de 

gheață
Căderile abundente de 

zăpadă din iarna aceasta 
au impus luarea unor mă
suri operative și concrete 
pentru degajarea zăpezii de 
pe traseele de circulație. 
Sprijinirea gospodarilor o- 
rașului este o datorie a fie
cărui cetățean. a fie
cărei eonduceri de între
prindere. Activitatea de de
gajare a arterelor de circu
lație de zăpadă și gheață 
s-a lovit insă de ..zidul de 
gheață" al neînțelegerii 
conducerilor unităților co
operativei meșteșugărești 
„Unirea" din Petroșani, ca
re deține unități pe str. Re
publicii, precum și unele 
unități ale I. C. L. S. A. P. 
..Gheața neînțelegerii" s-a 
topit abia cînd s-au aplicat 
amenzi contravenționale.

O unitate în care întotdeauna
pășim bucuroși

Unitatea C.L.F. nr. 23 din orașul Uricani se bucură de 
o bună apreciere in rindurile cumpărătorilor datorită 
atit servirii cit și bunei aprovizionări cu legume și fructe.

Cumpărătorii găsesc aici întotdeauna legume și fructe 
de sezon, iar vînzătorii Nicolae Preoteasa și Marin Păun 
sînt amabili și politicoși. Ca urmare, planul de desfacere 
al unității este depășit lună de lună.

Ilie COANDRAȘ, 
corespondent

rlțl să numiți ceea ce re
zultă din arderea cărbuni
lor. se depozitează cu... e- 
nergie de către slujitorii cen
tralei termice in chiar mij
locul străzii, găsindu-și ast
fel, o vocație nebănuită în
că — aceea de a li construc
tori de baraje. Pentru că pe
ricolul care amenință stra
da Minerului reprezintă un 
bara/ ale cărui dimensiuni 
sporesc vertiginos.

Sîmbătă, după-amiază, pri
veam ingindurat acest mo
nument de neglijență și in
salubritate, care maculează 
aspectul acestei liniștite ar
tere ce se află doar la trei-pa- 
Iru sute de pași (încă 
i-am 
ce) de srada principală, 
îmi spuneam : sigur, trebuie 
să vină acel tractor — ex
cavator pe care l-am mai 
văzut, să ducă de aici aces
te resturi, că prea-i de tot I 
Intr-adevăr, duminică dimi
neața și-a făcut apariția o 
mașină. M-am liniștit. Dor 
nu știu cit o fi încărcat că

nu 
numărat, dar o voi la- 

$i

șului. Cit e de trează aceas
tă veghe (iie-ne iertată tau
tologia) se poale constata 
doar aruriclndu-ți o privire 
pe strada Minerului. Și nu 
numai aici I Mina gospodari
lor nu trece pe aici nici iar
na, nici in vreun alt ano
timp, parc să spună suferin
dul, bolnavul sistem de ca
nalizare și aspectul general 
al străzii.

Lucrătorii centralei termice 
depozitează cu stăruință 
zgura, ochiul de gospodar 
vigilent al orașului Petroșani 
a adormit, barajul sui-gene- 
ris de pe strada noastră se 
apropie de punctul final. Și 
cind această operă va fi is
prăvită (cum spuneam, pes
te cel mult cinci zile, dacă 
se va păstra ritmul de pină 
acum) ii invităm pe apărătorii 
curățeniei orașului la inau
gurare. Le vom iace, și cile 
o poză, drept memento de la 
această veritabilă performan
ță a nepăsării.

Acum urmează...
Zoriră G' do, 0 tînără de 

20 de ani. a poposit nu de 
mult în orașul Petrila. t.ie- 
avmd inițial nici un xeop 
bine deiermin.it pentru ce 
anume ave.i să facă. Pre
zența ri prin localitate cit 
și „ocupația-- ei - mai bi
ne zis lipsa acesteia — fi
ind .sesizați cje organele 
de miliție, juna ..voiajoare" 
a fos: luată la. întrebări. 
Și. cind ce să vezi -- nu a 
fost greu de „deseoDerit" 
ca tînâra — venită din 
Tg. Mureș — era urmărită 
pentru sustragerea de la 
executarea unei pedepse de 
8 luni închisoare — „răspla
ta" unor furturi ..opera
te" prin cîteva locuințe. Și. 
acum urmează.... dar cam 
bănuiți ce : o fortuită 
schimbare dc...... domiciliu".

Micul infractor
In noaptea de 16 spre 17 

ianuarie a. c., la magazinul 
alimentar nr. 80 de pe stra
da T. Vladimirescu din Lu
peni a fost spart un geam. 
Sesizîndu-se la timp, ser
gentul major Traian Si
ma. în raza de pază a că
ruia se afla această uni
tate a descoperit. împreună 
cu pil. maj. Nicolae Mc- 
drea, în magazin pe mino
rul Aurel Bănățeanu. din 
Crividia — Vulcan, care a- 
vea asupra lui suma de 
432 lei și... 3 pachete de ți
gări. Oare cum au reac
ționat părinții micului in
fractor cînd au aflat ves
tea „ciudatei" isprăvi co
mise de odrasla lor lăsa
tă fără supraveghere ?

T. SPATARU

Preocupări

(Urmare din pag. 1) 

virile". Două mari unități, a- 
menajate după ultimele cerin
țe ale comerțului alimentar 
modern, vor adopta sistemul 
vinzării prin autoservire : ma
gazinele nr. 44 Vulcan și nr. 
77 Lupeni — Braia. Alte lu
crări de modernizare, mai 
mari sau mai mici, vor fi exe
cutate la unitățile : „Mezeluri 
— brînzeturi" (nr. 5) din Pe
troșani, cu schimbarea profi
lului și introducerea a încă u- 
nui raion, „Gospodina--; maga
zinul nr. 18 „Autoservire-- din 
Piața Victoriei — Petroșani: 
pescăria „Albatros".

continue pe linia perfecționării serviciilor
în comerțul alimentar

— A propos de „Gospodina1-! 
Se pare că. deși se află în 
progres. încă nu și-a... desă- 
virșit calificarea ! Cu alte cu
vinte, sperăm că în acest an 
va crește numărul raioanelor 
..Gospodina" în unitățile 
I.C.S.P.A., imbunătățindu-se 
vizibil și condițiile de expune
re și păstrare a produselor.

— In 15 unități din Valea 
Jiului s-au vîndut pină acum 
produse „Gospodina". In acest 
an, în afara faptului că vom 
insista mai mult pe îmbună
tățirea calității produselor se- 
mipreparate și diversificarea 
gamei sortimentale a acestora, 
vom crea, pentru început, do

uă raioane distincte, speciali
zate, la unitățile nr. 5 Petro
șani și nr. 58 Vulcan, mai tîr- 
ziu ..repetînd" experiența și 
la unitățile nr. 22 din cartie
rul Aeroport — Petroșani; nr. 
42 Petrila, nr. 61 și nr. 77 Lu
peni.

— Unități noi ?
— Da și nu. Da, dacă nu o- 

mitem faptul că intr-unui din
tre blocurile turn din cartie
rul Aeroport Petroșani vom 
muta, la parter, unitatea nr. 
22. Spațiul actual al acestei 
unități va fi cedat alimenta
ției publice.

— Alte înnoiri în ce priveș
te gama serviciilor ?

— Vom continua să extin
dem, după cum am mai infor
mat pe cititorii ziarului, ca
sele de comenzi cu servire la 
domiciliu, microcasele cu ser
vire la locul de muncă, la ore 
fixe (ca cele de la „Vîscoza" 
și S.S.H.) și incă o noutate: 
servirea laptelui la domiciliu 
pe bază de abonament și prin 
remizieri cu gestiune, plasați 
in „mănunchiurile" de blocuri, 
Ia loc fix; ar mai fi necesare 
niște chioșculețc sau tonete 
mici pentru extinderea comer
țului stradal și mobil... Cam 
acestea ar fi preocupările 
noastre deocamdată. Si vor fi 
și altele...

RĂSPUNDEM CELOR 
CE NE SCRIU

A Rudolf AIznauer, Petrila. 
Adresați-vă organului de mi
liție al orașului Petrila, de la 
care puteți primi toate infor
mațiile cu privire la procedu
ra schimbării de domiciliu.

© Mihai Wachold, Lonea 
La scrisoarea dv.. Consiliul 
popular al orașului Petrila. 
care a cercetat cele sesizate 
redacției, ne răspunde că aces- 
.ea nu sînt întemeiate.

A Alexandru Feher, Lu
peni. Am intervenit la secția 
de distribuire a energiei elec
trice din Petroșani, care a dis
pus să se măsoare, de către 
organele sale de specialitate, 
tensiunea curentului electric 
in locuința dv. și la postul de 
transformare din zona respec
tivă. Din constatările făcute, 
consemnate în procesul verbal 
din 5 ianuarie a. c., semnat și 
de dv., rezultă că tensiunea 
corespunde normativelor.

• Mihai Varo, Petroșani. 
Dv. ați scris redacției re
petate rînduri solicîtînd răs
puns in diferite probleme pri
vind unele prevederi ale le
gislației . muncii, scrisori la 
care v-am răspuns la timpul 
său. Recent ne-ați scris din

nou, semnînd V. Gigi Mihail, 
cerînd răspuns la 4 probleme 
diferite din care parte au fost 
rezolvate în urma scrisorilor 
anterioare. Vă sfătuim să nu 
ne răpiți timpul, cu astfel de 
procedee, cunoscînd că în pro
bleme de felul celor relatate 
din nou redacției puteți primi 
informații directe și compe
tente dc la serviciile respecti
ve din cadrul E.G.C. unde 
munciți.

A Maria Căstăan, Paroșeni. 
Salariatele care au născut și 
crescut 3, 4 sau 5 copii pină 
la vîrsta de 10 ani, pot fi în
scrise la pensie la cererea lor. 
cu reducerea vîrstelor de pen
sionare cu 1.2 sau 3 ani, după 
numărul copiucr, cu condiția 
să aibă cel puțin 20 de ani ve
chime în clmpul muncii. Ve
deți Legea 27/1066 republicată.

• loan Șchiopu, Vulcan. 
Instanța judecătorească poate 
mări sau micșora obligația de 
întreținere, sau poate hotărî 
încetarea ei, după schimba
rea mijloacelor celui ”ire dă 
întreținerea sau după nevoile 
celui ce o primește — artico
lul 94, din Codul familiei 
Prin urmare, adresați-vă ju
decătoriei Petroșani.

In fiecare lună, la domi
ciliul abonaților telefonici 
din Petroșani, factorul poș
tal aduce cite o înștiințare
— aviz de plată, în care sînt 
specificate, în afara nume
lui și prenumelui, a adre
sei și numărului de telefon 
ale abonatului, debitele a- 
cestuia (abonamentul lunar, 
convorbiri loco adiționale, 
convorbiri interurbane, di
verse și... totalul'). Cum e 
și firesc, aceste avize de 
plată sînt introduse în cu
tiile poștale aflate la par
terul blocurilor, acolo unde 
există, sau sînt înminate 
direct abonaților. Nu punem 
sub semnul întrebării uti
litatea acestor înștiințări ; 
abonatul trebuie să știe 
înainte de a merge la poștă
— spre a-și achita datoria 
lunară — măcar... cîți bani 
e necesar să aibă în buzu
nar. Mai ales că. în ce pri
vește convorbirile în plus, 
acestea se înregistrează in 
totalitate după trecerea ul
timei zile a lunii preceden
te — în ianuarie a.c., de e- 
xemplu. se plătește costul 
convorbirilor loco adiționa
le și interurbane din de
cembrie anul trecut. Dacă, 
deci, abonatul, în mod nor
mal, intră în posesia avizu
lui de plată și nu vrea să 
se știe datornic, merge la 
poștă cu înștiințarea și „nu 
are... probleme--. Achită 
banii și — a scăpat ! Dacă 
insă — după cum ni se „re
clamă" în cîteva scrisori a- 
dresate redacției — se in-

tîmplă ca înștiințarea res
pectivă să se înstrăineze 
cumva (să fie introdusă gre
șit, în altă căsuță poștală 
sau un răuvoitor oarecare 
— nu trebuie să excludem 
nici una dintre aceste po
sibilități — o sustrage, iar 
abonatul respectiv, fără 
hîrtiuță „la mînă", mer- 
gînd la poștă, este întîmpi-

lui sau... hîrtia, adică avi
zul de plată (pe care poți 
să-l primești la timp dar 
să-1 „onorezi" cu întîrzie- 
re) ?...

★
„...In noaptea de 18 spre 

19 ianuarie a. c. — ne po
vestește Dumitru Chirilă 
din Petroșani, str. Unirii, 
bloc 24, ap. 1 — mama mea.

Există o abundență de 
produse alimentare, variate. 

Autoservirile din munici
piul nostru cunosc, în a- 
cest sens, o bogată afluență 
do cumpărători. De aseme
nea, zilnic, și pretențiile de
vin tot mai mari. Tocmai 
de aceea se cere o continuă 
preocupare pe linja perfec
ționării sistemului de apro
vizionare și desfacere a 
produselor alimentare. Ne
îndoios, după modul cum 
acestea se desfășoară, Ia ni
velul cerințelor actuale, oa
menii muncii din Valea 
noastră vor găsi, permanent, 
o comuniune între solicitare 
și deservire.

— telefonul acela nu mai 
există, a fost luat, a dispă
rut. Cine știe ! Mai de
parte : pe strada Indepen
denței, telefonul public nu 
avea ton. Deloc 1 M-am în
dreptat spre centrala ter
mică nr. 5. Și aici, telefo
nul nu „mergea", nu dispu
nea de ton. Ca și celelalte. 
Eram disperat. Nu știam ce 
să mai fac. Firește, fără a

■■■■■sa■■bh■■b■■■■■■■■■■■■■■■■■■a■■■■■■■■■■■■■■■■

Corectitudine și... hîrtii, 
telefoane cu toane (dar fără lan)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a■■■■■■■

nat categoric de împotrivi
rea funcționarei de la ghi
șeu. Nu vrea să accepte că 
ești în stare — tu, abonat 
care nu vrei să te știi dator
nic — să te prezinți în fața 
dinsei fără înștiințare. Nici 
un argument care să ple
deze în favoarea abonatu
lui fără aviz de plată în 
mină n-o poate convinge.

O întrebare (la care, fi
rește, așteptăm un răspuns 
autorizat) : Ce contează, în 
principal — corectitudinea, 
adică să achiți lunar. la 
timp, fără amînări penali
zate, soldul datorat poștei 
pentru utilizarea telefonu-

bolnavă, a fost cuprinsă 
subit de o puternică hemo
ragie. Trebuia să dau ur
gent un telefon la „Salvare". 
Cum știam că există tele
fon la centrala termică nr. 
2, unde lucrez, m-am repe
zit pină acolo. Zadarnic — 
telefonul nu avea ton. Am 
făcut rost de fise și am a- 
lergat pe strada Unirii, la 
telefonul public. Zadarnic 
— defect ! Am pornit mai 
departe, pe strada Viitoru
lui, spre blocul unde, la 
parter, știam că se afla un 
ghișeu poștal și unde exista 
și telefon public. Zadarnic

mai sta pe gînduri, pentru 
că era trecut de ora 2,30. 
m-am dus pe jos pînâ la 
spital. Era unica soluție !... 
Cazul s-a rezolvat, dar eu 
sînt încă supărat și mă 
gîndesc cite cazuri asemă
nătoare se pot întîmpla, în- 
tr-o noapte dc iarnă, cind 
nu ai mijloace de locomo
ție pentru deplasare rapi
dă și nici telefoane bune .. 
Cartierul e mare, se pot 
pierde vieți omenești, in
tervin nașteri, poate incen
dii, pot fi descoperite fur
turi. Cind telefoanele nu 
dau nici un semn de viață.

0 cursă întreruptă
Aflat la volanul unui 

autovehicul, circulind cu 
mare viteză prin Lupeni. 
Constantin Toader din 
Vulcan a fost nevoit să... 
„tragă" pe dreapta, după 
ce inițial nu se conforma
se semnalului de oprire 
dat de un agent de circula
ție. Ajuns din urmă s-a 
stabilit pricina ..grabei" a- 
cestui .șofer" : lipsa car
netului de conducere. A- 
cum, pentru 6 luni va sta... 
„pe butuci”...

în „vizită"...
Forțind ușa locuinței 

unui vecin care nu era 
acasă, Maria Draica din 
Uricani, de profesie... fă
ră, l-a păgubit pe megieș 
de... 2 litri de vișinatâ. De
și condamnată — cu sus
pendarea executării pe
depsei — la 3 luni închi
soare. fapta comisă n-a fost 
de loc... vLșinie. I-a lăsat 
totuși un ,.gusta amar, de
și probabil, vișinata era 
dulceagă...

în „voiaj“ 
de reeducare...

Ioan Grigorc din Ivănești 
— Vaslui, cu ultimul do
miciliu în Aninoasa, Gri- 
gore Mitrofan și Gheor
ghe Oliva, angajați ai E.M. 
Petrila au fost depistați 
călătorind nu de mult fă
ră bilet pe C.F.R. Vor tre
bui — de data aceasta cu 
..bilet" în regulă — să exe
cute un „voiaj" de cîteva 
săptămâni cu „trenul re
educării"...

Cpt. Toma FALON,
N. GHERGHIN, 

judecător

cum poți să intervii prompt, 
la spital, maternitate. Ia 
pompieri sau la miliție ? 
Cum ? Dacă considerați — 
a dat să-și încheie monolo
gul interlocutorul nostru 
ocazional — că în cartierul 
Aeroport nu este neapărată 
nevoie să existe mai multe 
telefoane care să „meargă" 
oricînd ca o „Doxă", v-aș 
ruga să... nu interveniți 
niciunde !“.

...Nici nu am intervenit 
(cel puțin pină acum). Am 
considerat necesară mai 
întîi o verificare a celor 
spuse de cetățeanul D. Chi
ri lâ și, într-un raid-fulger, 
complementar altor treburi, 
prin cartierul Aeroport, am 
încercat cîteva dintre tele
foanele. . cu toane, dar fără 
ton. Relatările corespun
deau adevărului. Și era în 
plină zi. nu noaptea cînd. 
zice-se, se lucrează pe rețea 
și se mai întîmplă sâ se 
formeze numerele... aiurea. 
Telefonul de pe strada Uni
rii e defect ; cel de lingă 
ghișeul poștal și asociația 
de locatari a dispărut de
mult și nici un locatar de 
pe scara blocului respectiv 
nu știe de ce. s-au pomenit 
intr-o „bună" zi fără el ; 
celelalte telefoane cu pri
cina făceau in continuare... 
nazuri. De ce ? Solicităm 
răspunsuri urgente din 
partea celor în drept să ni 
le dea. a Oficiului de poștă 
și telecomunicații Petroșani.

Adrian CONDOR

deiermin.it
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îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă
Acționind în permanență 

pentru întărirea vieții inter
ne de partid, organizația de 
Partid a minei Lupeni exer
cită cu competența sporită ro
lul de conducător politic, des
fășoară o activitate tot mai 
fictentă p ntru mobilizarea 
atrasului colectiv |a reali

zarea exemplară a sarcinii de 
creștere a extracției de căr
bune cocsificabil In continua 
preocupare p< ntru perfecțio
narea activității organelor dv 
partid in scopul activizării 
tuturor comuniștilor. dezvol
tării spiritului dv disciplină 
$1 responsabilitate, creșterii 
combativității. fermității și 
intransigenței comuniste față 
de neajunsuri și lipsuri, comi
tetul de partid de la această 
exploatare minieră a anali
zat zilele acestea in cadrul li
nei plenare lărgite cu acti
vul — in lumina valoroaselor 
indicații date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cuvin- 
tarea rostita la consfătui
rea de lucru cu primii secre
tari cu problemele organiza
torice de la comitetele jude
țene dt* partid — stilul și me
todele de muncă ale comite
tului de partid și birourilor 
organizațiilor de bază, preocu
parea pentru realizarea sar
cinilor actuale și creșterea e- 
ficienței întregii muncii poli
tice și organizatorice dc par
tid

Referatul prezentat de to
varășul Nicolae Novac, secre
tarul comitetului dc partid 
al minei a relevat experiența 
bună dobindită dc comitetul 
dc partid și birourile orga
nizațiilor dc bază in planifi
carea muncii, pregătirea și 
desfășurarea adunărilor și 
ședințelor de partid, organiza
rea aplicării în viață a măsu
rilor stabilite. Birourile or
ganizațiilor de bază din sec
toarele IV — secretar Alexe 
Furdui, VII — secretar Ion Câ- 
șuneanu. XII întreținere — 
secretar Mircea Mâtâsâreanu, 
VIII A — secretar Anton Du- 
ban și altele reușesc să-și pla
nifice judicios activitatea, a- 
sigurind o mai bună cuprinde
re a sarcinilor esențiale cu 
care se confruntă organizațiile 
respective, prevăd in planuri 
termene și responsabilități 
concrete, antrenează la rea
lizarea sarcinilor cea mai 
mare parte a comuniștilor. 
In aceste organizații, ca ur
mare a preocupării susținute 
pentru pregătirea și desfășu
rarea la nivel corespunzător 
a adunărilor de partid, pentru 
repartizarea de sarcini con
crete comuniștilor și urmări
rea modului în care acestea 
se îndeplinesc, au fost înlă
turate multe neajunsuri și 
manifestări de indisciplină, 
membri de partid dovedind 
o mai înaltă combativitate și 
exigență in activitatea lor.

Reținînd experiența obți
nută ca un bun de preț ce 
trebuie valorificat și dezvol
tat. plenara comitetului de 
partid și-a concentrat aten
ția asupra deficiențelor care 
mai există în domeniul vie
ții interne de partid și a des
prins importante concluzii 
privind căile de îmbunătățire 
a stilului și metodelor de 

muncă. Plenara a supus li
nei ascuțite critici partinice 
o scamă de neajunsuri cum 
sint • insuficienta participa
re i unor comuniști la activi
tatea organelor din caro fac 
part ■•, sprijinul nesalisfâcâ- 
lor acordat birourilor organi- 
'ațiilor de bază dc unii mem
bri ai comitetului in organi- 

■ ir. ;i muncii pentru îndepli
nirea sarcinilor, combativi
tatea și exigența scăzută, for
malismul. in desfășurarea u- 
nor activități ș. a. care au 
avut repercusiuni negative, 
au generat manifestări dc in
disciplină și răspundere scă
zută față dc sarcinile de par
tid.

— Am participat la multe 
adunări dc partid din toate 
sectoarele minei, am urmărit 
îndeaproape activitatea lor.

Viața de partid
arăta in cuvintul său tovară
șul Ion Prcdoșan, locțiitor al 
svk re:.irului comitetului de 
pan i pe nună. .Am ajuns la 
convingerea că unele birouri 
de organizații de baza mun
cesc- bine in pregătirea adu
nărilor. iși propun măsuri bu
ne. repartizează judicios 
sarcinile, insă, in multe ca
zuri. de la o adunare la alta 
nu se urmărește îndeaproape 
cum se materializează mă
surile adoptate. Comitetul de 
partid nu a reușit să acorde 
birourilor organizațiilor dc 
bază un sprijin corespunză
tor datorită faptului că însăși 
in cadrul acestui organ sint 
unii membri care se conside
ră „onorifici". Dacă nc-am în
drepta in mai mare măsură 
atenția asupra sprijinirii bi
rourilor organizațiilor de ba
ză și am activiza in această 
direcție pc toți membrii comi
tetului s-ar obține, fără nici 
o îndoială, rezultate mult mai 
bune. Acest lucru nu s-a fă
cut pinâ acum din cauza in
activității unor membri ai 
comitetului. De aceea, propun 
ca acei membri de partid 
cure deși investiți cu încre
derea de a face parte din co
mitetul de partid se dovedesc 
inactivi, să fie analizați, trași 
la răspundere și — dacă es
te cazul — inlocuiți. La fel să 
se procedeze și in comitetele 
oamenilor muncii, organele 
de sindicat și U.T.C.. în bi
rourile organizațiilor de bază.

In spiritul exigenței și 
înaltei responsabilități co
muniste. tovarășii .Alexe Fur- 
dui, Vasile Rușitoru. Ambro
zie Berceanu. loan Sav, Ion 
Cășuneanu și alți membri ai 
comitetului au înfățișat o 
seamă de neajunsuri din ac
tivitatea organizațiilor de ba
ză opinînd pentru, intărirea- 
muncii birourilor, pentru or
ganizarea mai bună a activi
tății. repartizarea mai judi
cioasă și controlul îndeplinirii 
sarcinilor, atragerea tuturor 
comuniștilor la activitatea po
litica. întărirea ordinei și 
disciplinei.

In acest spirit partinic, ple
nara a hotârit scoaterea fo

v.irășului Augustin Belea din 
rindul membrilor suplcanți 
ai biroului si al membrilor 
comitetului de partid pc mi
na și sancționarea lui cu ..vot 
dt blam" pentru indisciplină 
in activitatea de partid și a- 
tiîndino necorospunzătoaro 
in producție, precum și ex
cluderea din rindul membri
lor dc parLid a lui loan Tân- 
eft și Andronic Iordachc pen
tru abateri grave dc la disci
plina dc partid și profesiona
lă și încălcarea normelor eti
cii comuniste.

în unanimitate, participanții 
la dezbateri au subliniat ne
cesitatea dc a se acorda o 
atenție mult sporită îmbună
tățirii activității do organiza
re și planificare a muncii, ur
măririi îndeplinirii hotărîrilor 
de partid, luării de măsuri 

care să asigure ca toți comu
niștii aleși in organele dc par
tid sau cei care fac parte din 
organele de conducere pe li
nie economică, de sindical și 
U.T.C. de la mină să manifes
te întreaga răspundere pen
tru obligațiile ce le revin, să 
participe efectiv la activita
tea colectivelor din care fac 
parte, să se activizeze toți 
comuniștii să se dezvolte spi
ritul dc răspundere și iniția
tivă al organizațiilor de ba
ză.

Pe baza analizei făcute, ple
nara a hotârit repartizarea 
tuturor membrilor comitetu
lui pe organizații dc bază cu 
sarcina dc a ajuta direct la 
îmbunătățirea activității, in
troducerea unei evidențe pre
cise a sarcinilor ce decurg din 
hotărîrile organelor superioa
re. precum și a sarcinilor re
partizate comuniștilor, urmă
rirea sistematică, prin con
troale și prezentarea de in
formări asupra modului în 
care se îndeplinesc aceste sar
cini, organizarea de activități 
pentru generalizarea expe
rienței pozitive în munca bi
rourilor organizațiilor de ba
ză. Plenara a indicat birou
rilor ca intr-un termen scurt să 
analizeze munca fiecărui 
membru din aceste organe, a- 
sigurîndu-se măsuri cores
punzătoare față dc acei care 
manifestă pasivitate. indi
ferență și delăsare în muncă.

In încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvintul to
varășul Clement Negruț, 
prim-secrctar al comitetului 
municipal de partid, care a 
apreciat modul deschis, sin
cer. constructiv și principial 
in care s-au dezbătut pro
blemele îmbunătățirii stilu
lui și metodelor de muncă, 
ambianța de,exigență și com
bativitatea partinică în care 
s-au desfășurat lucrările ple
narei, demonstrind forța și 
maturitatea politică a între
gii organizații de partid de la 
mina Lupeni. Subliniind că 
ceea ce caracterizează activita
tea organizației dc partid, a 
comuniștilor de la această ex
ploatare, sint laturile pozitive. 

preocuparea susținută pen
tru înfăptuirea sarcinilor pu
se de partid in fața minerilor, 
vorbitorul a arătat că. fără 
a subestima aceste rezultate, 
comitetul di- partid pe exploa
tare, celelalte organe de 
partid dc la mină, trebuiau 
să-și îndrepte in mai mare 
măsură atenția asupra mi
nusurilor din munca organi
zației pentru a trage conclu
zii corespunzătoare asupra 
activității de viitor.

Ocupindu-s.* de neajunsu
rile și deficiențele reliefate 
în plenară, primul secre
tar ul comitetului municipal 
a insistat asupra învățămin
telor ce se desprind pentru 
orgahcle și organizațiile de 
partid din această importan
tă unitate minieră și a mă
surilor ce trebuie luate în 
lumina indicațiilor date dt* 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta consfătuire dc lu
cru cu primii-secretari și se
cretarii comitetelor județene 
de partid. în acest context 
vorbitorul a accentuat îndeo
sebi asupra necesității în
tăririi muncii colective, par
ticipării efective a tuturor 
membrilor organelor de 
partid la rezolvarea sar
cinilor. antrenării lor la 
sprijinirea concretă a muncii 
in organizațiile de baza.

Un loc important în cuvin
tul tovarășului Clement Ne
gruț a fost acordat întăririi 
disciplinei atit în munca de 
partid cit și în producție, a- 
trăgind atenția asupra sarci
nilor ce revin in acest sens 
comitetului dc partid și bi
rourilor organizațiilor de ba
ză pentru întărirea răspunde
rii și disciplinei in rindul co
muniștilor și al cadrelor cu 
munci de răspundere în condu
cerea producției. Aceasta 
presupune o preocupare per
manentă a comitetului de par
tid și a organizațiilor de bază 
pentru rezolvarea competen
tă a sarcinilor de către toți 
aceia care au fost investiți cu 
răspunderi in organele de par
tid dar și in comitetul oame
nilor muncii și conducerile 
sectoarelor și formațiilor dc 
lucru, in organele de sindicat 
și U.T.C. Numai prin parti
ciparea acestor cadre, a tu
turor comuniștilor la rezolva
rea problemelor cu care se 
confruntă mina se pot obține 
rezultate din ce in ce mai bu
ne.

In încheiere, primul secretar 
al comitetului municipal de 
partid și-a exprimat convin
gerea că pc baza învățămin
telor desprinse din analiza 
făcută, organele și organiza
țiile de partid dc la mina Lu
peni vor ridica întreaga ac
tivitate dc partid pe o treap
tă superioară, mobilizind în
tregul colectiv de mineri la 
îndeplinirea. .exemplară .a sar.-, 
cinilor de plan pentru a in- 
tîmpina cea de-a XXX-a a- 
niversare a eliberării țării de 
sub jugul fascist și Congre
sul al Xl-lea al partidului 
cu rezultate demne de tradiți
ile glorioase ale minerilor din 
Lupeni.

G. ADAM

Răspundere și chibzuință maximă în gospodărire
(Urmare din pag. 1)

arătăm că in anul 1973 Cen
trala cărbunelui Petroșani și 
F. I L. Petroșani n-au res
pectat disciplina dc plăți în- 
registrînd plăți restante, cre
dite suplimentare cu dobîn- 
dă majorată de valori im
portante în uncie perioade 
ale anului.

Cu ocazia acordării și 
rambursării creditelor, efec
tuării decontărilor și utili
zării fondurilor la unitățile 
economice, organele bancare 
vor urmări realizarea ritmi
că a producției și desfacerii, 
respectarea cheltuielilor pla
nificate, încasarea creanțe
lor. achitarea în termen a 
obligațiilor față de buget. 

furnizori, bănci etc., iar în 
caz dc deficiențe vor lua 
măsurile prevăzute de dispo
zițiile legale. în domeniul 
utilizării fondurilor de sala
rii, se va urmări asigurarea 
dc corelații juste între indi
catorii acestui plan și se vor 
elibera drepturile de salarii 
numai pentru producția re
alizată și desfacerea asigu
rată. în cazul plăților dc ore 
suplimentaro, organele ban
care vor urmări respectarea 
dispozițiilor Codului Muncii, 
precum și dacă orelor supli
mentare le corespunde un 
plus de producție' sau pre
stări servicii.

In cursul acestui an un 
accent deosebit se va pune 
pe corelarea modului de în

deplinire a normelor dc 
muncă cu îndeplinirea indici
lor dc productivitate a mun 
cii, asigurîndu-se astfel uri 
raport just între producția 
fabricată și salariile elibe
rate. De asemenea, se va in
tensifica controlul prealabil 
la eliberarea numerarului și 
la celelalte categorii de plăți 
decît cele pentru salarii, ur 
mărindu-se ca acestea să se 
facă cu respectarea condiți 
ilor legale dc utilizare a 
fondurilor atribuite și în 
strictă concordanță cu rea
lizarea sarcinilor de plan.

Anul 1974, al patrulea an 
al cincinalului, are o însem
nătate deosebită pentru rea
lizarea cincinalului înainte 
de termen. De aceea trebuie

„Cină îndemni la muncă, să fi 
tu însuți cu ciocanul în mînă“
(Urmare din pag. 1)

gada lui Vasile Bâncilă de
pășește zilnic sarcinile de 
plan, iar mina Paroșeni se 
situează în iruntea exploată
rilor miniere din Valea Jiu
lui.

Un. exemplu ce relevă un 
adevăr și anume, cit este de 
important ca un membru de 
partid să-și dovedească prin 
iaple inițiativa, responsabili
tatea.

Ce a dus cu ei, in noul co
lectiv de muncă, comunistul 
Vasile Bâncilă? In primul 
rind, un dezvoltat simț no
vator, spirit de încredere in 
iorța brigăzii, o mai bună 
organizare a muncii, o nouă 
atitudine iață de oameni, dar 

URICANI
organizează un concurs

concentrate toate eforturile 
și mobilizate toate rezervele 
pentru îndeplinirea sub as
pect cantitativ și calitativ a 
indicatorilor cconomicu-fi- 
nanciari ce rezultă din pla
nul și bugetul de stat. în 
acest an, poporul nostru va 
aniversa împlinirea a trei 
decenii de la eliberarea țării 
noastre de sub jugul fascist 

■ i va trăi un eveniment de 
o deosebită semnificație . cel 
de-al Xl-lea Congres al 
partidului. Se cuvine să în- 
tîmpinăm aceste evenimen
te cu noi și importante rea
lizări în toate domeniile e- 
conomico-sociale prin ridi
carea activității tehnico-eco- 
nomice pe o treaptă superi
oară de eficiență.

mai ales o superioara înțele
gere a responsabilității parti
nice. Vasile Bâncilă u dus 
in același timp exemplul per
sonal, dovada conștiinței 
răspunderilor ce le incumbă 
calitatea de membru de par
tid : onorarea in modul cel 
mai conștiincios a îndatori
rilor de serviciu. El are o 
vorbă . „CI ND ÎNDEMNI LA 
MUNCA TREBUIE SĂ FI 
ru însuți cu ciocanul 
IN MÎNĂ“. Și, credincios a- 
cestui principiu moral, a 
dovedit din prima zi că vor
bele iară fapte nu au nici 
o valoare.

Nu este deloc întîmplător 
faptul că minerii l-au urmat 
cu încredere din prima zi de 
lucru.

Noi trenuri 
accelerate

Începînd cu 1 februarie 
a.c. se vor pune in circu
lație trenurile accelerate 
242 și 243 care vor circula 
pe distanța București Nord 
— Roșiori Nord — Petro
șani — Deva și retur. Cea 
de-a doua pereche de tre
nuri accelerate, cu regim 
de locuri rezervate, vor cir
cula conform prevederilor 
mersului trenurilor de că
lători. valabil de la 3 iu
nie 1973, după care : tre
nul accelerat nr. 243 pleacă 
din București Nord la orele 
5.40. sosește in Petroșani la 
11,19, pleacă la 11.23 și so
sește in Deva la 13.12; tre
nul accelerat nr. 242 pleacă 
din Deva la orele 14,23. so
sește la Petroșani la 16.23, 
pleacă la 16,28 și sosește in 
București Ia 22,02.

PRIM
(Urmare din pag. 1)

niî sindicatelor din ramura mi
nieră, petrol, geologie și energie 
electrică. Vasile Gheorghe, di
rectorul Centrului de perfec
ționare a pregătirii profesiona
le din M.M.P.G., cadre din 
conducerea C. C. P. Remarcînd 
valoarea stimulativă a con
cursului „Trofeu! minerului", 
vorbitorii au evidențiat semni
ficația activității de pregătire 
proîesionalâ și ridicarea cali
ficării oamenilor muncii în con
dițiile progresului accelerat al 
științei și tehnicii, al mecani
zării și automatizării muncii 
in industria minieră.

..Minerii din Valea Jiului, a 
spus in încheiere tovarășul 
Clement Negru/, așteaptă cu 
interes această întrecere to
vărășească a tinerilor mineri, 
fiind un stimulent în ridica
rea pregătirii și a măiestriei 
profesionale. Apreciez cum se 
cuvine această fază finală a 
concursului „Trofeul mineru-

Ă. 11
lui" care se desiășoară aici, 
la Petroșani. In condițiile re
voluției științei și tehnicii con
temporane, perfectionarea, stă- 
pînirea tehnicii este o condi
ție pentru sporirea ran
damentelor în creșterea ni
velului de viață material și 
spiritual".

In prima zi a concursului 
„Trofeul minerului" au mai 
avut loc proba scrisă elimina
torie (la Institutul de mine), 
o consfătuire a tinerilor mi
neri cu specialiști din C.C.P. 
pe tema integrării, pregătirii 
și perfecționării proiesionale 
în minerit și un spectacol fes
tiv în cinstea concurenților 
prezentat de ansamblu/ artis
tic al Comitetului municipal 
U.T.C. din Deva.

Astăzi, de la ora 17, in sa
la Casei de cultură din Petro
șani are loc proba orală în ur
ma căreia vor fi cunoscuti 
cîșligătorii celei de-a doua edi
lii a concursului „Trofeul mi
nerului".

Pregătirea și
(Urmare din pag. 1)

glie Hoțea, Constantin Po
pa. Dumitru Grosaru, Teo
dor Taloș, Nicolae Ulici 
Codescu — care, fapt ce 
merită o deosebită atenție 
pentru semnificațiile formati
ve ce le concentrează, au fost 
selecționați dintr-un număr 
de 1 418 tineri mineri cîți 
s-au prezentat la faza de masă, 
în finală se întilnesc pentru 
a-și disputa primele locuri. 40 
de tineri care lucrează in mi
nerit, la diverse întreprinderi 
și exploatări. Concursul ..Tro
feul minerului", aflat la a 
doua sa ediție, este o acțiune 
de mare valoare educativă de
monstrind prin calitatea lui. 
atît procesul real de perfecțio
nare profesională și neconte
nita lărgire a orizontului dc 
cunoștințe in specialitate, cit 
și profilul moral al tinerilor 
mineri, mîndri de meseria

perfecționarea profesională
bărbătească pe care și-au 
ales-o. animați de responsa
bilitate comunistă față de 
muncă.

..Toți tinerii — spunea tova
rășul Nicolae Ceaușescu in 
raportul prezentat la Confe
rința Națională a P.C.R. din 
iulie 1972 — trebuie ajutați 
să posede un larg orizont de 
pregătire profesională, să aibă 
o calificare complexă pentru 
a nu fi puși in situația dc a 
executa numai operații limi
tate, devenind simple instru
mente ale procesului de fa
bricație. Realizarea unei pre
gătiri multilaterale constituie 
o cerință importantă a econo
miei moderne, o condiție pri
mordială a creșterii rolului 
creator al omului in desfășu
rarea producției și, pinâ Ia 
urmă, un principiu fundamen
tal al însuși comunismului care 
presupune manifestarea poli
valentă in cimpui muncii a

fiecărui membru al societății". 
Concursul „Trofeul mineru
lui" fiind o convertire în fapt 
concret a acestor idei. este, 
pe lingă schimbul de expe
riență util, și binevenit, de o 
mare valoare stimulativă în 
perseverarea pentru însușirea 
a tot ce c nou în tehnica 
minieră pentru a fi aplicat 
in muncă cu maximă eficien
ță. Această manifestare, orga
nizată de C.C. al U.T.C., Uni
unea sindicatelor din între
prinderile miniere, petrol și 
geologie. Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologiei, conți
ne o mare vatoare teoretică 
și practică pentru intensifica
rea muncii de pregătire și 
perfecționarea profesională, se 
reclamă a fi extins și îmbo
gățit în Valea Jiului pentru 
a se transforma intr-un sti
mulativ fenomen de masă 
în cadrul exploatărilor mi
niere.

pentru ocuparea unui post de

• inginer electrumecanic
Concursul va avea loc în data de 29 ianuarie 1974 la 

sediul exploatării.

Salarizarea conform H.G.M. nr. 914/1968 și a Legii nr. 

12/1971.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ivinici 

Nicolae, eliberată de E. M. Lupeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cheța 
Nistor, eliberată de Preparația cărbunelui Lupeni. O declar 
nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Rășcanu 
Ion, eliberată de I. U. M. Petroșani. O declar nulă.

DUMINICA, 27 IANUARIE

8.30 Deschiderea programu
lui. Gimnastica pen 
tru toți.

8.40 Cravatele roșii.
9.35 Film serial. Daktari.

10,00 Viața satului.
11.15 Drumuri în istoric. 

Vechi tiparnițe româ
nești.

11,35 Publicitate.

19.30 Telejurnal. Săptămîna 
poliLicâ internă și in

ternațională in imagini.
20.10 Reportajul săptămînii. 

Etajul I. Ap. 54.
20,35 Film artistic. îndrăgos

tiți!. în distribuție : 
Antonella Lualdi, Fran
co Interlenghi. Gino 
Cervi. Premieră TV.

21,55 Autograful serii. Cu 
renumita interpretă

V-a). Valuri și maree. MIERCURI, 30 IANUARIE
9,15 Chimic (anul III). 

Zincul și mercurul. 9,00 — 11,00 Teleșcoală.
18,05
18,30

9.35 Fizică (anul III). 9.00 Album școlar. Cărți
Producerea tensiunii și manuscrise rare. 18,45
electromotoare alter 9,10 Biologie (anul III) 19.10
native. Fiziologia analizato 19,20

10.00 Curs dc limba germa rului vizual. 19.30
nă. Lecția 76 (reluare). 9,30 Interferențe științifi 20,00

10,30 Curs de limbă france- ce. Ecologia. 20,20
10,00 Curs de limbă engleză 

Lecția 75 (reluare).11,00
11.40 Bucuriile muzicii. Con- Ann Margret.

22.15 Telejurnal. Sport.
16.00

certele dezbatere ale 
Radioteleviziunii.

12.30 De strajă patriei. LUNI, 28 IANUARIE
13.00 Album duminical.
15.30 Magazin sportiv. .Sta 16.30 Emisiune în limba ma

dion" — rubrică dc ghiară. 17,30
reportaje din sportul 19.00 Interpretul preferat 17,35
de masă. Box — selec- Ana Ispas.
țiuni înregistrate din 19.15 Publicitate. 18.05
întîlnirea R.D.G. — Po 19.20 1 001 dt* seri Calimero.
lonia și avancronică la 19.30 Telejurnal. 18.35
meciul Cassius Clay — 20.00 Prim plan Ion Ma-
Joe Frazier crea. maistru la între

17.00 Film serial pentru ti prinderea dc piese
neret. Pistruiatul. Epi auto — Sibiu.
sodul VI 20.25 Povestea unui cîntec. 19,00

17,35 Publicitate. Balada lui Iancu Jianu. 19.20
17.40 Cel mai bun continuă 20.35 Rfvista literar-artistică 19.30

Un concurs de cultură TV Să nu ne uităm 20.00
generală și pregătire rădăcinile.
multilaterală, o între 21.20 Roman foileton Pot 21.40
cere deschisă între cei Bouille. Episodul V. 21.45
mai buni concurenți din 22,20 24 de ore. 22.00cele 39 de județe ale
țării și din Capitală. MARȚI, 29 IANUARIE

18,40 Muzică populară.
19.00 Lumea copiilor. Păpuși Teleșcoală.

și copii. 9.00 Geografie (clasa a

ză. Lecția 77 (reluare). 
Istoria filmului sonor. 
Cinematografia spanio
lă contemporană.
— 17.00 Lecții TV pen
tru lucrătorii din 
cultură. Cultura 
telor de cîmp.
Telex.
Curs de limbă 
Lecția 76.
Curs de limbă engleză. 
Lecția 75.
Vetre folclorice. Gugu- 
lan cu car cu mere. Un 
film despre obiceiuri, 
cîntcce și jocuri din 
zona Caransebeșului. 
Biruit-au gîndul.
1 001 de seri. Calimcro 
Telejurnal.
Teatru TA' : Istoria co
mediei.
Publicitate.
24 de ore.
Box : Cassius Clay — 
Joe Frazier. înregis
trare de la arena ..Ma
dison Square Garden" 
din New York.

Lecția 78.
Micii meșteri mari. 
Istoria operetei în per
sonaje.
.Atenție la... neatenție ! 
Tragerea Pronoexpres. 
1 001 de seri. Calimcro. 
Telejurnal.
Teleobiectiv.
Telecinemateca. Ciclul 
ecranizări după opere 
literare. Egor Buliciov

Transmisiune de Za
greb.

JOI, 31 IANUARIE

Telc.școală
16.00

16,25

Științe sociale (con
sultații). Perfecționa
rea continuă a rela
țiilor de producție și 
sociale.
Chimie (anul III). 
Zincul și mercurul.
Geografie (clasa a

achestra simfonică 
Radioteleviziunii.

20,30 Seară pentru tineret. 
22,05 24 dc ore.
22,20 Campionatele europene 

de patinaj artistic 
Proba individuală mas
culină. Transmisiune 
de la Zagreb.

SIMBÂTÂ, 2 FEBRUARIE

VINERI, 1 FEBRUARIE

16.00 — 17,00 Teleșcoală. 
16.00 *

9,00 De la alfa la omega.
9,30 Film serial. Pistruia

tul. Episodul V.
10,05 Gala maeștrilor. Pia

nistul Witold Maieu 
zinski.

10,35 Telecinemateca (relu 
are).

12,05 Bucureștiul necunoscn: 
Un sculptor al soare 
lui : Cornel Medrea.

17,30 Telex.

agri- 
plan-

rusă.

PROGRAMUL

TV pentru 
săptămîna 

viitoare

10.30 Curs de limbă rusă. 
Lecția 76 (reluare).

11,00 Film pentru tineret. 
Doar un telefon. Pro
ducție a studiourilor 
cinematografice din 
R. P Ungară (reluare) 

16.00 — 17,00 Lecții TV pen 
tru lucrătorii din agri 
cultură. Viticultura.

17.30 Telex.
17,35 Curs de limbă franceză.

și alții. Premieră TV. 
Film realizat după pie
sa de teatru a lui Ma
xim Gorki. In distri
buție Mihail Ulianov. 
Maia Bulgakova, Eka
terina Vasilieva. Zi
naida Slavina.

21,50 24 de ore. 
22,00 Campionatul'

de patinaj 
Proba dc

uropene 
artistic, 
perechi.

16.50 Matematică (consul-
V-a). Valuri și maree. tații clasa a VUI-a) 17,35 Caleidoscop cultural

17,30 Telex. Prisma. Secțiuni artistic.
17.35 Curs do limbă germa Prezintă prof. Marcel 17,55 Din țările socialiste.

nă. Lecția 77. Chiriță. 18,05 Familia.
18,05 Telcglob. Podurile Bu 16,15 Biologie (anul IIP) 18,35 Ansambluri folclorice

dapestei. Fiziologia analizato Ansamblul „Maramure
18.25 Cîntece populare cu rului viuzal. șul* din Baia Mare.

interpreți de frunte ai 16,35 Pagini din istoria pa 9.00 Cum vorbim.
folclorului : .Aneta Stan. triei. Răscoala de Ia 19,15 Publicitate.
Simion Pop. Gheorghe Bobîlna. 19,20 1 001 de seri. Calimero
Roșoga. Gheorghe Ba 17,30 Emisiune în limba ger 19.30 Telejurnal.
zar. mană. 20.00 Cîntecul săptămînii

18,40 întrebări și răspunsuri 19.10 Tragerea Loto. Cîntecul Carpaților.
• Dicționar economic 19,20 1 001 de seri. Calimero. 20.05 Teleenciclopedia.

„Eficiența activități' 19,30 Telejurnal. 20,55 Publicitate.
economice".

• Personalitate și va
loare morală.

• Cursul de educație 
matcrialist-științifică 
Religie și dogmatism

19.10 Tragerea de amortizare 
ADAS.

19.30 Telejurnal.
20.00 Bach, Beethoven.

Brahms. Ciclul B (II). 
Concert susținut de Or-

30.00 Revista economică TV.
0.20 Film artistic. Trecere 

de noapte. în distribu
ție : James Stewart și 
Audio Murphy. Premie
ră pe țară.

1.45 24 de ore.
.00 Campionatele europene 

de patinaj artistic. 
Proba de dans. Trans
misiune de la Zagreb.

21.00 Film serial. Columbo. 
„Explozia". Cu Peter 
Falk, Roddy McDowall. 
Ida Lupino. Anne 
Francis.

22.10 Telejurnal.
22,20 Campionatele europene 

de patinai artistic. 
Proba individuală fe
minină. Transmisiune 
de la Zagreb.
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Revista egipteană „Rose El-Youssef CONFERINȚA PENTRU SECURITATE
Șl COOPERARE IN EUROPAdespre relațiile economice româno-arabe

Prima expoziție economică 
românească la Havana 

și-a închis porțile

CAIRO 24 — Coresponden
tul Agerpres. Nicolae Lupu. 
transmite : Sub titlul ..Re baze 
principiilor respectării indepen
denței și suveranității națio
nale se dezvoltă relațiile eco
nomice româno-arabe". revis
ta egipteană „Rose El — You
ssef" publică un articol în ca
re face o prezentare de an
samblu a colaborării economi
ce dintre Români?. și < îc’c 
arabe. In cursul ultimilor 
—arată revista — relațiile dc 
colaborare româno—arabe au 
cunoscut o continuă dezvolta
re, concretizată prin creșterea 
substanțială a schimburilor 
comerciale, prin dezvoltarea 
cooperării economice și tehni
ce.

Volumul schimburilor co
merciale intre România și ță
rile arabe — subliniază revis
ta — a crescut do la 150 mi
lioane dolari. în 1971, la 233 
milioane în 1972, și la 275 mi
lioane dolari în 1973. Pentru 
anul 1974 se prevede crește
rea cantității de mărfuri ro
mânești destinate piețelor a- 
rabe, in așa fel, îneît volumul 
schimburilor comerciale din
tre România și statele respec
tive să depășească cifra dc 
350 milioane dolari.

In același timp, importurile 
românești din țările arabe au 
crescut de la 46 milioane do
lari. în 1971, la aproximativ 
100 milioane dolari în 1973.

Revista subliniază, totodată, 
faptul că România contribuie

dc o manieră eficace la dez
voltarea economiilor naționa
le ale statelor arabe. Se men
ționează, în acest sen- 
giptul a primit din 
țării noastre credite avanta
joase în valoare de 100 mi
lioane dolari și câ, în același 
timp. România participă la 
realizarea unor obiective in
dustriale egiptene de marc 
importanță, cum ar fi fabrica 
dc produse sodice de la Ale
xandria, fabrica dc acid sul
furic de la Abu Hamrawein.

Revista subliniază, dc ase
menea. cooperarea fructuoa
să româno-egipteană realizată 
în domeniul construcțiilor 
mașini prin asamblarea 
tractoare, autoturisme de 
ren.

că E- 
partca

de 
dc 
te-

ORIENTUL APROPIAT

Formarea unei comisii tripartite
pentru coordonarea operațiunilor

de dezangajare la Suez

Comunicatul 
conferinței 

pentru 
cooperarea 

arabo-africană

ela- 
loatc

care 
des-

plasat 
lor.
pentru 
securității, pentru 
și cooperare.

subliniat

TEL AVU . s). —
Cu priit
ultimele zile de ia kilometrul 
161. pc șoseaua Cairo — Suez, 
dintre reprezentanții armatelor 
egipteană și israeliană. a fost 
formată o comisie tripartită 
compusă din ofițeri egipteni, 
israelieni și reprezentanți ai 
O.N.U. — informează agenția 
France Presse. Comisia va avea 
ca sarcină coordonarea opera
țiunilor logistice care implică 
dezangajarea forțelor militare 
egiptene și israeliene la Suez 
și replierea unităților israe
liene pe noi linii, la este de 
Canal. Aceste operațiuni — 
precizează agenția citată — 
urmează să se desfășoare în 
trei faze succesive: replierea 
forțelor israeliene, preluarea 
pozițiilor lor — în sectoarele 
evacuate — de către reprezen
tanții O.N.U. și, în cele din 
urmă, intrarea forțelor egip
tene în sectoarele evacuate.

CAIRO 24 (Agerpres). 
Șefii statelor majore ale 
țelor armate egiptene și isra- 
eliene au semnat, joi. în 
cursul întilnirii lor de la ki
lometrul 101 de pc șoseaua 
Cairo — Suez, un plan militar 
detaliat privind dezangajarea 
forțelor color două țări de-a 
lungul ~ - - - -
transmit 
United 
Planul. < 
cepînd 
pentru î 
israeliană din partea dc sud 
a malului vestic al canalului, 
concomitent cu reducerea 
efectivelor trupelor celor două 
părți în zonă.

Documentul semnat este re
prezentat dc o hartă, cuprin- 
zind modalitățile concrete de 
dezangajare. Generalul Ensio 
Siilasvuo a relevat că. în fe
lul accesta. „s-au încheiat cu 
succes conx-orbirile de la ki
lometrul 101".

for-

Canalului Suez — 
t agențiile Reuter și 
Press International, 
care va fi aplicat în

de vineri, prevede, 
început, o retragere

CAIRO 24 (Agerpres). — In 
comunicatul dat publicității la 
încheierea lucrărilor conferin
ței pentru cooperarea arabo- 
africană. care a avut loc. în 
zilele de 22 și 23 ianuarie, la 
Cairo, se arată că au fost ho
tărî te mai multe măsuri eco
nomice destinate să vină în 
ajutor țărilor africane afecta
te de creșterea prețurilor la 
produsele manufacturate im
portate. în acest sens, con
ferința a hotărît să grăbească 
crearea băncii arabe pentru 
dezvoltarea economică a Afri
cii. să sporească capitalul a- 
cestcia. pentru moment, la 195 
milioane dolari, să creeze un 
fond de dezvoltare cu un ca
pital de 200 milioane dolari.

Pc dc altă parte, conferința 
a subliniat în comunicatul fi
nal necesitatea de a aprovi
ziona țările africane potrivit 
nevoilor lor efective dc petrol.

GENEVA 24 — Corespon
dentul Agerpres, Corneliu 
\ Iad, transmite; Activități
le Conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Euro
pa intra, treptat, în faza 
borării documentelor in 
organele sale dc lucru.

.Astfel, in subcomisia 
examinează principiile

ti na te să guverneze relațiile 
dintre statele participante 
s-au încheiat dezbaterile ge
nerale și s-a hotărit începerea 
procesului de redactare a do
cumentului asupra principi
ilor. Discuțiile care au avut 
loc in ultimile ședințe asu
pra clauzelor generale pri
vind interpretarea și aplica
rea principiilor au relevat do
rința tuturor delegațiilor de 
a se da o expresie clară și 
precisă hotăririi statelor par
ticipante dc a pune in practi
că aceste principii în ansam
blul relațiilor dintre ele. in 
toate domeniile cooperării re
ciproce, indiferent de regi
mul lor social-politic, de mă
rimea sau de nivelul lor de 
dezvoltare. In cursul dezbate
rilor au fost relevate intere
sele comune ale țărilor par
ticipante dcf a depune, in con
tinuare, eforturi in vederea 
eliminării neîncrederii și ne
înțelegerilor. în vederea dez
voltării cooperării reciproce, 
in interesul popoarelor lor, 
al întregii umanități.

Documentul cu privire la 
principii — au subliniat nu
meroase delegații — trebuie

în contextul eforturi- 
depuse in întreaga lume, 

menținerea păcii și 
destindere 

In acest sens, 
s-a subliniat că edificarea 
securității in Europa nu atin
ge securitatea altor state și 
continente și este strins lega
tă de menținerea păcii și se
curității în zonele învecinate, 
îndeosebi în Mediterana. Nu
meroși participanți au evi
dențiat importanța respectă
rii principiilor în ansamblul 
lor, avînd în vedere indivizi
bilitatea principiilor și nece
sitatea dc a le interpreta și 
aplica în contextul lor.

Delegațiile au subliniat, 
dc asmeenea. idcca contribu
ției țărilor participante 
creșterea rolului O.N.U. 
ce privește salvgardarea 
dependenței și suveranității 
tuturor țărilor împotriva ori
cărei agresiuni sau imixti
uni din afară.

In cadrul dezbaterilor, de
legatul român Ion Diaconu 
a subliniat necesitatea ca do
cumentul ce va fi adoptat cu 
privire la principii să enun
țe în primul rînd obiectivul 
fundamental — acela de a 
contribui la îmbunătățirea re
lațiilor 
cipante și de a asigura con
dițiile 
trăiască 
de orice amenințare sau de 
atingere a securității lor.

Cu piulcjul 
aniversării Unirii 

Principatelor 
Române

PARIS 24 — Corespon
dentul Agerpres, Paul Diaco- 
nescu, transmite : Cu pri
lejul aniversării Unirii 
Principatelor Române, am
basadorul țârii noastre la 
Paris, Constantin Flițan, a 
oferit o scară culturală ro
manească, la caro și-a dat 
concursul o formație de mu
zică populară condusă 
Ionel Budișteanu.

HAVANA 24 — Corespon
dentul Agerpres. Mihai I-abian- 
transmite : 
economică 
Republicii Socialiste 
nia la Havana și-a închis por
țile, după ce, limp dc 10 zile 
18 întreprinderi dc comerț 
exterior din țara noastră au 
prezentat, pe o suprafață dc 
I 500 metri pălrați, produsele 
principalelor ramuri ale eco
nomiei naționale a României 
socialiste. Expoziția a fost vi
zitată de peste 50 de delegații 
de specialiști, consilieri și ex- 
perți dc la întreprinderile dc 
comerț, exterior cubaneze și 
din ministerele cu profil eco
nomic, fiind perfectate nume
roase contracte, care totalizea
ză mai multe milioane dc lei 
valută. Interesul publicului 
larg din capitala Cubei s-a 
concretizat printr-o masivă 
afluență zilnică dc vizitatori.

Prima expoziție 
și industrială a 

Romă-

care a făcut ca, în 10 zile, nu
mărul persoanelor care au tre
cut pragul expoziției să fie dc 
peste 150 000. Astfel, se poate 
spune că flecare al zecelea 
locuitor al capitalei Cubei a 
avut prilejul să cunoască ex
ponatele românești.

Expoziția economică și in
dustrială a României de la Ha
vana se înscrie în cadrul ac
țiunilor menite să promoveze 
mai buna cunoaștere a poten
țialului celor două țări, între 
care se dezvoltă continuu re
lații dc colaborare șl coopera
re reciproc avantajoase. Prir» 
valoarea contractelor încheiate 
și prin numărul mare de vi
zitatori, expoziția este unanim 
apreciată ca un eveniment de 
mare importanță în promova
rea schimburilor comerciale 
și a colaborării dintre Româ
nia și Cuba.

★
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Deturnarea unui 
avion columbian

la 
in 
hi

dintre statele parti-

în care popoarele să 
în pace, la adăpost

Succesele repurtate de forțele patriotice 
și de poporul cambodgian

VIZITA 
PREȘEDINTELUI 
TITO ÎN INDIA

DELIII 24 — Coresponden
tul Agerpres, I. Puținelu, 
transmite : Președintele R.S.F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, 
întreprinde, începînd dc joi, 
o vizită oficială dc șase zile 
în India, unde se va intîlni 
cu președintele V. V. Giri și 
va purta convorbiri cu primul 
ministru, Indira Gandhi.

WASHINGTON 24 (Ager
pres). — Intr-un mesaj pri
vind problemele energici pre
zentat, miercuri. Congresului, 
președintele Richard Nixon a 
exprimat speranța că viitoa
rea conferință, de la 11 fe
bruarie. a celor opt mari țări 
industrializate „va duce, even
tual, la o mai marc coopera
re internațională în domeni
ile conservării energici, cer
cetării. situației prețurilor, 
explorărilor petroliere și 
politicii monetare".

Rupînd tradiția și ocupin- 
du-sc de propunerile sale lc-

gislative privind energia în
tr-un mesaj separat de cel a- 
supra „stării uniunii". care 
urmează să fie prezentat la 
30 ianuarie, președintele a 
cerut Congresului suma de 
1.8 miliarde dolari pentru a 
finanța, în anul fiscal viitor, 
cercetările și producția de e- 
nergie. El a enumerat, tot
odată, măsurile pe care le-a 
luat și cele pe care dorește 
ca să le voteze Congresul 
pentru ca S.U.A. să facă față 
imediat dar și pe termen lung 
crizei dc energie.

AMMAN 24 (Agerpres). — 
Guvernul iordanian, accep
tând să ia parte la lucrările 
Conferinței de la Geneva pen
tru pace în Orientul Apropiat, 
a fost dc acord și cu partici
parea Organizației pentru E- 
liberarea Palestinei (O.E.P.) — 
se arată într-un comunicat di-

fuzat de postul dc radio 
man și reluat dc agenția 
ted Press International, 
purtător de cuvînt al 
vernului hașemit a precizat 
că „regele Hussein a declarat 
că Tordania nu se opune par
ticipării O.E.P. la Conferința 
de la Geneva într-o 
fază".

® © © ®

Am-
Uni-

Un 
gu-

viitoare

HAVANA 24 fAgerpres). — 
Un avion columbian de tipul 
„Viscount", aparținînd com
paniei ...Aeropesca". a aterizat 
la Havana fiind deturnat’ în 
timp ce efectua o cursă spre 
Bogota, informează agenția 
Prensa Latina. La bordul a- 
paralului se află 12 pasageri 
și cei cinci membri ai echipa
jului.

CAMBODGI.A 24 (Agerpres). 
— Agenția khmeră de infor
mații (AKI) a transmis un 
bilanț, al succeselor repurtate, 
în anul 1973, pe plan militar 
și economic do foițele armate 
patriotice și dc poporul cam
bodgian pe fronturile de luptă 
și in vastele zone eliberate ale 
țării.

Relevând dejuaarea mane
vrelor regimului lonnolist dc 
a obține un așa-zis „compro
mis" care să asigure perpetua
rea dominației sale șubrede 
în regiunile pe care le mai 
controlează, bilanțul arată că. 
lovind puternic inamicul, for
țele de eliberare khmere au 
eliberat ample spații din zona 
cursului inferior al Mekongu- 
lui, din
Kompong Cham, precum 
din regiunea 
Au mai fost 
naționale nr. 
nile
6 și

districtuală, și alte regiuni 
strategice.

Concomitent cu aceste suc
cese militare, în spatele fron
tului de luptă, cooperativele 
agricole ale populației din 
zonele eliberate au obținut 
recolte bune. Relevînd că a- 
ceste sucese demonstrează jus
tețea cauzei pentru care mi
litează forțele patriotice spri
jinite de populație, A.K.I. su
bliniază că patrioții cambod- 
gieni sînt hotărîți să înfăp
tuiască sarcinile de luptă pe 
care și le-au propus pentru 
sezonul uscat al anului 1974.

regiunea orașului 
Și 

rîului Tonle Sap. 
eliberate șoselele 
2 și 3 și porțiu- 
ale șoselelor nr.

Peste 1OOOOO

nordice
7, orașul Leach, capitală

bolivieni în grevă generală
de muncitori

AMBASADORUL ROMÂ
NIEI LA KHARTUM. Florian 
Stoica, și subsecretarul la Mi
nisterul Afacerilor Externe 
sudanez. Fadl Obeid, au 
schimbat instrumentele de ra
tificare a convenției consulare 
încheiată între Republica So
cialistă România și Republica 
Democratică Sudan.

O DECLARAȚIE
torului de externe al Republi
cii Vietnamului de Sud infor
mează că avioane americane 
au efectuat zboruri de recu
noaștere deasupra unor zone

a Minis- COMITETUL EXECUTIV 
AL SINDICATULUI MINE
RILOR BRITANICI s-a pro
nunțat. joi, pentru declanșa
rea unei greve pe scară na
țională a lucrătorilor din mi
nele de cărbuni. Hotărîrea

go Peron după atacul între
prins de o organizație teroris
tă autointitulată „Armata re
voluționară a poporului". îm
potriva cazărmii din orașul 
Azul.

LA BELGRAD a
nată, joi. convenția 
dintre Republica 
România și Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia.

fost sem- 
consulară 
Socialistă

NORODOM SIANUK. șeful 
statului Cambodgia. aflat la 
Hanoi. împreună cu membri 
ai Guvernului Regal de Uni
une Națională și cu alte ofici
alități cambodgiene, cu prile
jul sărbătoririi Anului Nou 
lunar (_TET“). a luat parte, 
alături de înalte oficialități 
vietnameze. la manifestări 
ocazionate de această sărbă
toare.

din provincia Binh Long afla
te sub controlul ~ 
Revoluționar
R.V.S.

Guvernului 
Provizoriu al

ARMATE ALE 
GUINEEA-BIS-

urmează să fie supusă votului 
celor 280 000 membri ai sindi
catului.

FORȚELE 
REPUBLICII 
SAU au doborît, in cursul a- 
cestei luni, trei elicoptere ale 
colonialiștilor portughezi — 
se arată într-un comunicat al 
Partidului African al Indepen
denței și Insulelor Capului 
Verde (PAIGC), difuzat la 
Dakar.

GUVERNATORUL PRO
VINCIEI ARGENTINIENE 
BUENOS AIRES, Oscar Bide
gain. împreună cu membrii 
guvernului provincial, a de
misionat ca urmare a critici
lor severe formulate la adre
sa autorităților locale de că
tre președintele Juan Domin-

MUHAMMED ULLA, fost 
președinte al Adunării Națio
nale a Republicii Populare 
Bangladesh și. provizoriu, șef 
al statului — după demisia 
primului președinte al acestei 
țări. Abu Sayeed Chowdhury, 
— a fost ales, la 24 ianuarie, 
președinte al Republicii Popu
lare Bangladesh.

LA PAZ 24 (Agerpres). — 
Peste 100 000 de muncitori bo
livieni se află in grevă gene
rală. Ea a fost organizată în 
semn de protest față de re
centa hotărîre a autorități
lor de la La Paz de a majo
ra cu 140 la sută prețurile la 
unele produse alimentare 
de bază și față de politica e- 
conomicâ a guvernului Ban
zer.

Capitala țării. La Paz. este 
virtualmente paralizată și în
treaga 
un val 
termen

țară este cuprinsă de 
de greve declarate pe 
nedefinit, notează a-

genția Prensa Latina. In o- 
rașul Cochabamba — impor
tant centru industrial al țării 
— au avut loc ciocniri între 
muncitori și forțele de ordine, 
ce s-au soldat cu rănirea mai 
multor persoane și arestări e- 
fectuate în rindurile maselor 
muncitoare nemulțumite.

Ministrul ' '
ter Castro.
..guvernul < 
unor persoane participante 
la demonstrații, organizate ca 
un prim pas spre o revoltă 
populară".

do interne. Wal- 
. a declarat că 
a dispus arestarea 

persoane

Cotidianul „Le Monde" pu
blică o suită de articole con
sacrate situației economice, 
politice și sociale a Marii 
Britanii.

Este pentru prima oară de 
la utlimul război mondial, 
cînd tulburările economice 
și sociale din Marea Brita
nic coincid cu o ..criză in
ternațională majoră" — pe-

regiunile avansate sau pentru 
alte țâri occidentale. Pentru 
ajutorarea regiunilor rămase 
mai în urmă din punct de 
vedere economic, guvernul 
Heath a instituit restricții a- 
supra amplasării de între
prinderi în regiunile avan
sate.

Dc la venirea sa la pu
tere, guvernul Heath a în-

DIN PRESA STRĂINĂ

AUTORITĂȚILE DE 
SEUL au efectuat noi 
țări sub acuzația de „violare 
a prevederilor măsurilor de 
urgență". Cele 11 persoane 
arestate sînt reprezentanți ai 
cultelor care au criticat poli
tica antipopulară a regimu
lui sud-coreean.

LA 
ares-

HOUSTON 24 (Agerpres1). — 
Pentru a doua zi consecutiv, 
sistemul de stabilizare al la
boratorului spațial american 
„Skylab" a funcționat defec
tuos. joi. ceea ce a determinat 
centrul de control de la Hous
ton să anuleze un program de 
observații terestre. Directorul 
zborului. Neil Hutchinson,
precizat că giroscopul nr. 2, a 
cărui funcționare capricioasă

a

nuria de petrol. O serie de 
cauze fac ca Anglia să fie 
afectată de criza energetică 
mai mult decît oricare altă 
țară occidentală. Printre ele 
sînt : lipsa oricărei planifi
cări în economie, refuzul 
sistematic al întreprinderilor 
de a accepta „amestecul sta
tului", instabilitatea lirei 
sterline, consecințele aderă
rii Marii Britanii la C.E.E., 
între care, slăbirea relați
ilor ei cu Commonwealthul, 
în sfîrșit, dezechilibrul 
în dezvoltarea regiunilor. In 
ultimii trei ani. odată cu 
instalarea platformelor de 
forare a petrolului din Ma
rea Nordului, o serie de 
regiuni au început să renas
că, pe baza noilor cerințe. 
Se remarcă insă ezitarea în
treprinderilor de a-și angaja 
capitalurile în regiunile 
„sensibile", care constituie 
și focare de nemulțumire so
cială, preferința lor pentru

cercat să stăvilească inflația 
prin măsuri menite să com
bată creșterea prețurilor. A- 
ceastâ inflație, comună tu
turor țărilor dezvoltate, s-a 
manifestat mai ales în Marea 
Britanic în anii 1972 — 1973 
la prețurile produselor ali
mentare. O parte din măsu
rile antiinflaționiste între
prinse de Heath intîmpină 
însă rezistența patronatului 
britanic, care este puțin dis
pus să lase guvernul să-și 
extindă politica de blocare 
a prețurilor. Sectoarele sale 
cele mai dinamice — finan
țele, sectorul imobiliar, pro
dusele alimentare, confecți
ile — sînt în mod clar mai 
preocupate să facă investi
ții fructuoase pe continent, 
decît să participe la ridica
rea regiunilor subdezvoltate 
ale țării.

(„Le Monde")

îngrijorează din ce in ce mai 
mult pe responsabilii progra
mului, „cedează 
dar sigur", 
precauție. NASA 
deja, după cum s-a anunțat, 
începerea cu trei zile mai 
devreme a pregătirilor in ve
derea amerizării. Astfel, nava 
de recuperare, „New Orleans", 
va părăsi portul San Diego, 
sîmbătă. îndreptîndu-se spre 
zona de amerizare, situată la 
aproximativ 400 km distanță, 
în Pacificul răsăritean. Echi
pele dc recuperare urmează a 
fi gata pentru efectuarea ope
rațiunii la 29 ianuarie.

încet-încet.
Ca o măsură de 

a hotărit,

1001 de seri. Băiatul 
de pe afiș.
Telejurnal. La cotele 
anului XXX.
Interpretul preferat: 
Nicolae Sabău și cîn- 
tecele Maramureșului. 
Orele uzinei.
Film artistic. Tatăl 
meu, zugravul.
24 de ore.

VINERI 25 IANUARIE

STUDIOUL TIMIȘOARA

VINERI, ANU XRIE

de 
po-

Și 
Al 

12,00

de seară ; 
de știri : 0,03- 
nocturnă;
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Ultimele 6 minute ; 
Republica : Cind legendele 
mor; PETRILA : Tecum
seh ; LONEA — Minerul : 
Sacco și Vanzetti : ANINOA- 
SA : Maria Stuart : VUL
CAN : Infailibilul Raffles ; 
LUPENI — Cultural : Cu 
cărțile pe față : Muncito
resc : Tu. eu r i micul Pa
ris ; URICANI : Ordonan
ța Slemenko.

ferată ; 9,00 Buletin de știri; 
9,30 Memoria pămîntului ro
mânesc : 10,00 Buletin de
știri ; 10,05 Itinerar folclo
ric muzical : 10,30 Muzică 
ușoară ; 11.00 Buletin
știri : 11,05 Din muzica 
poarelor; 11,15 Litera 
spiritul legii : 11,30
Partidului drag nume : 
Discul zilei: 12.15 Recital de 
operă ; 12.30 Intîlnire cu
melodia populară si inter
pretul preferat : 13,00 Ra
diojurnal ; 14,00 Integrala
lucrărilor pentru pian : 15.00 
Buletin de știri ; 15,05 Ra-
dioanchetă economică : 15,20 
Piese de estradă ; 16,00 Ra
diojurnal ;
populară ; 
ceului de

1,30 Bijuterii muzi- 
22,00 Radiojurnal : 

Concert
24,00 Buletin
3,00 Estrada

SIMBATA, 26 IANUARIE

6,00—6,30 Actualități
muzică. SPORT i SPOR T

5,00 Buletin de știri ; 5,20 
Dragi mi-s cin tecul și jocul; 
5,50 Muzică ușoară : 6.00
Radioprogramul dimineții : 
8,08 Matineu muzical ; 8.30 
La microfon, melodia pre-

16,15 Muzică 
16,35 Corul Li- 
muzică ; 17.00

Pentru patrie ; 17.30 Cîn-
tece de viață nouă și jocuri 
populare; 18,00 Orele serii; 
20,00 Zece melodii prefera
te ; 21,00 Revista șlagăre-

18.00 Actualitatea radio ; 
18.10 Muzică populară de 
pe Valea Mureșului ; 18,30 
Vitrina cărții. Din cuprins: 
O recenzie la volumul „Sec
țiuni literare", de Eugen To- 
doran. Prezentarea cărții 
„Arta de a citi", de Emile 
Faguet. Un interviu despre 
fondul de carte veche al bi
bliotecii municipale din A- 
rad : 18.40 Program do
coruri și duete din opere ; 
19,00 Jurnalul marii între
ceri — cincinalul înainte de 
termen ; 19.10 Poșta melo
diilor — muzică populară 
la cererea ascultătorilor;
19,30 „Cadran cetățenesc".

16,00—17.00 Teleșcoală.
16.00
16,15

16,35

17,30

19.10

Matematică. Piramida. 
Biologie (anul III). Ac
tivitatea nervoasă su
perioară.
Științe sociale. Modi
ficări în structura so
cială a țării. Omogeni
zarea națiunii noastre 
socialiste.
Emisiune în limba ger
mană.
Tragerea Loto.

Valbrile temperaturii în
registrate in cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 2 
grade ; Paring — 6 grade.

Minimele: Petroșani —2 
grade ; Paring — 8 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea ră- 
mîne închisă și umedă. Pre
cipitații slabe sub formă de 
lapoviță și ninsoare. Dimi
neața. pe alocuri se va sem
nala ceață. Vint slab din 
sectorul nordic.

LONDRA 24 (Agerpres). — 
De la centrul de control din 
Plymouth se anunță că echi
pajul iahtului ..Great Britain 
II" conduce detașat în cea 
do-a treia etapă (Sydney — 
Rio dc Janeiro) a „Cursei în 
jurul lumii". Din calculele fă
cute reiese că această ambar
cațiune urmează să sosească 
în ’ cursul zilei dc astăzi la 
Capul Horn, avînd un avans 
dc circa 500 de mile față de 
col dc-al doilea clasat, echi
pajul „Adventure" ( 
Pe locul trei se afla 
II" (Mexic), urmat dc 
Louis" (Franța).

dc-a treia întilnire cu echipa 
reprezentativă a țării-gazdă. 
Baschctbaliștii brazilieni au 
cîștigat cu scorul dc 76—72 
(39—38). în primele două me
ciuri. victoria a revenit, de 
asemenea, formației brazilie
ne.

sărituri cu schiurile de la 
trambulină contînd pentru 
„Marele premiu al Națiuni
lor". A cîștigat elvețianul 
Hans Schmid care a realizat 
225,2 puncte. Au urmat în 
clasament Klepatschi (U.R.S.S.) 
— 214.1 puncte și Jacoberger 
(Franța) — 213,1 puncte.

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

fotbal 
amatori

(Anglia).
„Ayula 

? „Grand

24 (A-RIO DE JANEIRO 
gerpres). — Selecționata mas
culină de baschet a U.R.S.S., 
aflată în turneu în Brazilia, 
a susținut la Sao Paulo cea

ISTANBUL 24 (Agerpres). 
— La Istanbul a avut loc me
ciul internațional do 
dintre echipele dc 
ale Turciei și Greciei contînd
pentru campionatul european. 
Gazdele au terminat învingă
toare cu scorul dc 2—0 (1—0) 
prin punctele marcate dc Aii 
în minutele 7 și 65.

SAINT MORITZ 24 (Ager- 
pres). — La Saint Moritz (El
veția) s-a desfășurat al doi
lea concurs internațional de

PARIS 24 (Agerpres). 
Competiția 
masculină de handbal rezer
vată echipelor de tineret va 
reuni, intre 8 și 14 aprilie la 
Teramo (Italia1), echipe din 9 
țări care au fost repartizate 
în trei grupe. Selecționata 
României va juca în primfț 
grupă alături de echipele 
Braziliei și Argentinei. Din 
grupa a 2-a fac parte : Fran
ța, Italia și Maroc, iar în 
grupa 3 vor juca Spania, 
Portugalia și Canada.

internațională
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