
ABM'
c

PgQlETAPI QIN TOATE Ț»RltE. UNIȚI-V* I
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In cinstea glorioaselor evenimente

ANIVERSAREA ELIBERĂRII Șl CONGRESUL PARTIDULUI

Angajare plenară in marea întrecere
SE NAȘTE 

UN NOII SUCCES
Colectivul sectorului IV 

al minei Petrila manifestă 
O preocupare susținută, in 
pregătirea din timp a vi
itoarelor capacități produc
tive.

Din prima zi a lunii fe
bruarie. brigada de pregă
tiri condusă de 2Vnton Bo- 
cos a atacat în ambele sen
suri, preabatajul de culcuș 
fii unui viitor abataj frontal 
numărul 20, iar prin condi
țiile de deservire optime 
create brigăzii în zilele de 
repaus ale săptămînii pre
cedente — formațiile de 
electro-lăcâtuși din sector 
au montat* aici utilajul de 
transport necesar, transpor
toare metalice TR-2 — bri
gada reușește să obțină a- 
vansâri zilnice superioare 
fcelor realizate pînă acum.

Un om hotărit, un miner de inițiativă — brigadierul Ion Sima, de la mina Vulcan, înconjurat de cîțiva 
dintre ortacii săi.

Consecvența 
unui colecfiv fruntaș

La cantitatea de 462 tone de cărbune extrase pes'e plan 
in prima semiaecadă a lunii februarie de explotarea minie
ră Dilja, sectorul III participă cu peste 300 de tone.

Colectivul sectorului III este, de altfel, fruntaș pe mină I 
de cîțiva ani. titlu bine meritat și în aceste prime două luni 
dacă ne gindim că numai in ianuarie a extras peste plan
1 660 tone cărbune de bună calitate.

Realizările obținute de acest sector -sînt rezultatul muncii 
entuziaste și fertile a brigăzilor de mineri conduse de 
Ștefan Ghioc — care obține cu regularitate depășiri de peste
2 țone/post la productivitatea muncii — Pavel Tașpadi — 
înscris pe graficul întrecerii cu depășiri medii de 800 
kg/post la același indicator — și Mihai Cozma cu depășiri 
medii de peste 500 kg/post. obținute în mod ritmic față de 
productivitatea muncii planificată.

In ultimul timp, datorită bunei organizări a producției . 
și a muncii, sub îndrumarea maiștrilor mineri principali, 
Emeric Nagy, Ion Dănet și a maistrului miner Ion Sîrbu. 
brigăzile dc mineri care lucrează în raionul de exploatare 
din stratul V au reușit să extragă lunar pînă la 2 500 tone 
cărbune, în loc de 1 500 cit reprezintă sarcina dc plan.
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Ședința Comitetului miniștrilor
J* -> ->

apărării ai statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia

în zilele d? fi și 7 februarie 
ac., in capitala Republicii 
Socialiste România, București, 
a avut loc ședința ordinară a 
Comitetului miniștrilor apără
rii ai statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

La lucrările Comitetului au 
luat parte miniștrii apărării 
ai statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, co

mandantul suprem al Forțe
lor Armate Unite și șeful Sta
tului major al Forțelor Arma
te Unite,

La ședință au fost examina
te probleme privind activita
tea curentă a organelor mili 
tare ale Organizației Tratat i 
lui de la Varșovia.

Ședința Comitetului miniș
trilor apărării s-a desfășurat

intr-o atmosferă prietenească, 
:n spiritul Înțelegerii recipro- 
■ o a tuturor participanților.

Asupra problemelor discu
tate au fost adoptate hotărfri 
puse de acord.

Ședința a fost prezidată de 
nini-trul apărării naționale 

al Republicii Socialiste Româ
nia, general de armată Ion 
loniță.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
va face o vizită oficială

în Republica Arabă Libiană
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. va face o vizită o-

ficială in Republica Arabă 
Libiana, in cursul lunii fe
bruarie 1974. la invitația pre

ședintelui Consiliului Coman
damentului Revoluției, colo
nel Moamer El Geddafi.

Cu emoție cu stîngăcie, dar pe-un drum sigur...

limic din măre- 
' fia muntelui 

cu crestele i- 
maculate, reci și 
insensibile nu dove
dea că jos, in a- 
dincurile pămînlului, 
cea mai invincibilă 
forjă — omul — ta
ie in stratul de căr
bune literele ce 
compun alfabetul ce
lei mai bărbătești 
munci — MINERI
TUL. Clnd colivia 
a Început să coboa
re vertiginos, freamă
tul oamenilor de lin
gă mine avea in el 
in mod vizibil o ma
re sete de adine. Im
presia că pătrund in 
necunoscut, mi-a fost 
Împrăștiată in cite- 
va clipe de prezenta 
omului care și-a con
struit in adincurile 
pămintului un ade
vărat oraș cu străzi 
— cu galerii — care 
se întretaie specta
culos și se continuă 
pinâ la abataje.

La orizontul 518 al 
minei Vulcan, in pe
rimetrul 
III, l-am 
minerul

sectorului ' 
inlilnit pe 
Ion Sima,

brigadierul care Îm
preună cu ortacii săi 
a dat anul trecut 
1000 tone de cărbu
ne peste plan. Era

_

în abatajul cameră 
nr. 5 din stratul 3, 
blocul 3, împreună 
cu o parte din orta
cii din brigadă.

Oamenii sini cu
prinși intr-o indes
tructibilă unitate in
tre muncă și pa
siune I Aveau să-mi 
confirme această le
gătură vorbele băr-

tor și numai la a- 
bat a jele cameră. Să 
șli|i că mina selec
tează oamenii mai 
mult decit alte În
treprinderi. Rămin 
aici numai cei căro
ra le place munca as
ta a minerilor. Cu 
minerii șeii de 
schimb Ștefan Țirvui-

de cărbune ex- 
peste plan în 

trecut. în cele 
de cărbune 

care 
lui Ion Si- 
exlras

mineru- 
brigadă 
Glasul 

vorbele 
des- 
linia 
unui

balului, ale 
lui șef de 
ION SIMA, 
lui domol,
calculate mi-au 
tăinuit sincer , 
ascendentă a i 
destin :

— In urmă cu 
ani am ’ venit 
la mina Vulcan, 
rect din comuna Tar- 
na Mare, județul Salu 
Mare. Cei 11 ani re
prezintă pentru mine 
anii de ucenicie, și 
de meserie, ani de 
muncă la același sec-

11 
aici, 

di-

Chia- 
miner 
lucrez 
mul fi 

Rezultatele bune 
obfi- 

ne-au legat su- 
brigada 

am iosl și sîn- 
un grup de oa- 

care ne-am in
și ne infelegepi. 
mul(i mineri ca- 

vor să vină la

A intrat în tradiția 
Consiliului Organizați
ei pionierilor de la 
Școala generala nr. 1 
Petroșani de a organiza 
trimestrial „Ziua activu
lui pionieresc". Această 
zi este considerată De 
bună dreptate de către 
pionieri școala conduce
rii și îndrumării activi
tăților pionierești din 
detașamente și unități. 
Recenta acțiune care a 
avut loc la școala amin
tită. a scos in evi
dență felul cum co
mandamentul unității a 
știut să stabilească acti- 
vit-'ile metodice,gradul

Bibliotecile fac parte din 
multiplele mijloace prin care 
sindicatele — și nu numai ele 
— desfășoară munca politico- 
cducativă de masă pentru dez
voltarea conștiinței socialiste 
Ș'_ culturalizarea salariaților. 
Cînd aceste unități de cultu
ră sînt bine organizate, ele 
pot influența opțiunile citito
rilor în alegerea cărților. le 
pot atrage atenția asupra căr
ților de valoare. Fie că este 
vorba dc cartea beletristică 
sau științifică, fie de cea so- 
cial-politică programul orică
rei biblioteci nu poate fac. 
abstracție dc două probleme 
esențiale și anume ■ aprovizio
narea cu un bogat fond de 
cărți și atragerea unui număr 
cit mai mare de cititori.

Fiindcă în cele ce urmează 
ne referim în mod special 
la literatura social-politică 
vom face cîteva considerații • 
în legătură cu această pro
blemă.

In ce măsură pătrunde 
cartea social-politică în rîndul 
cititorilor și. îndeosebi. în 
rîndul tinerilor locatari de la 
căminele muncitorești alo ex
ploatărilor miniere din Valea 
Jiului ? Pe această temă am 
întreprins o investigație în 
rîndul bibliotecarilor, a acti
viștilor U.T.C. și. bineînțeles, 
a tinerilor.

La clubul muncitoresc din 
Aninoasa există o bibliotecă 
cu 22 300 volume, din care, 
un număr foarte mare îl re
prezintă literatura social-po-

liticâ. Biblioteca dispune de 
un s” itiu corespunzător pen
tru depozitarea și prezenta
rea cărților, dar nu are o sală 
de lectură atît de necesară 
pentru o astfel de unitate dc 
cultură. Bibliotecara Elisabe- 
ta Tivadar și-a alcătuit m 
instrument de informare uti
lă a cititorilor : fișierul ..Do
cumente de partid si de stat" 
in care figurează seria de vo
lume din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ..Rom‘>-;a 
or drumul construirii socie- 
râții socialiste multilateral 
lezvoltate” precum și cărți, 

broșuri, documente de partid, 
articole din presă.

Biblioteca din 
desfășoară o susținută activi
tate de popularizare a cărții, 
organizează recenzii, simpozi
oane. prezentări dc cărți. A- 
ccastă activitate este sprijini
tă de intelectualii si activiștii 
din comună Bibliotecara a 
considerat necesar sâ amena
jeze și o vitrină în care sînt 
expuse materiale legate de te
matica învățămîntuîui de 
partid.

Legătura bibliotecii cu citi
torii se realizează prin rețea
ua sa de colaboratori din ca
drul grupelor sindicale, a or
ganizațiilor U T C.. a stației 
de radioficare de la mină. Cu 
Autorul activului obștesc, se 
*rganizează acțiuni la căminul

Ziua 
activului

pionieresc
tone 
trase 
anul 
îOO tone 
peste plan pe 
brigada 
ma le-a 
luna ianuarie a. c. La 
rezultatele bune ale 
brigăzii, care au im
pus-o printre frunta
șele sectorului III, 
au contribuit și mi
nerul șef de schimb 
Vasile IlieȘi ajuto
rii mineri Ioan Per
la și Ion Răcșan, va
gonetarul 
Constantin, 
miner Dumitru 
lărcan. crescut 
in meserie 
ani de minerit in sub
teranul minei Vul
can, a elogiat și 
iaplele 
Ion Sima.

Brigadierul comu
nist Ion Sima ne zi
cea că „oriunde ai fi. 
trebuie să muncești, 
să invingț obstacole
le și să-fi îndepli
nești datoria". In 
ceste vorbe se 
Hau de fapt treptele 
înțelegerii și afirmă
rii pe care Ion Si
ma a urcat continuu.

in

Vasile
Maistrul 

Tă- 
și el 

in cei 18

el
ortacilor lui

că și Dumitru 
buru. ajutorul 
Dionisie Balas 
împreună de 
ani.
pe care le-am 
nul 
fleleșle. In 
asta 
tem 
meni 
teles 
Sint 
re 
noi in brigadă.

„Iată unde s-au a- 
fla! eforturile con
cretizate in cele 1000 subredacția Vulcan

să vină

„Mama întreabă... copilul cîștigă"
H Ieri, la școala generală nr. 5 din Vulcan a avut
B loc o întîlnire fructuoasă, intre mame, profesori, învă- 
B țători și medicul Sergiu Drăgan. Discuțiile, deosebit
■ de interesante, s-au axat pe tema „Mama întreabă, 
B profesorii, învățătorii, medicul, răspund, copilul ciș_
■ tigâ“. Acțiunea a fost pregătită dc învățătoarele Laura 
B Barbu și Zenobia Huruială. membre ale Comitetului
■ orășenesc al femeilor din Vulcan.

La mina Uricani

RITMICITATEA — imperativ atît în 
procesul de extracție cit și 

în creșterea capacităților de producție
Deși colectivul minei Uri

cani și-a îndeplinit sarcinile 
de plan pe parcursul a șapte 
luni ale anului trecut, totuși, 
la sfîrșitul intervalului men
ționat. a înregistrat o restan
ță însemnată față de preve
derile de plan.

Adunarea reprezentanților 
salariaților minei a analizat 
recent cu simț de răspundere 
cauzele care au generat „că
derile" celorlalte cinci luni 
și au împiedicat obținerc-a 
unor rezultate mai bune, pe 
măsura adevăratului potențial 
al acestui colectiv. Spunind 
..rezultate mai bune" ne re
ferim la faptul că în cursul 
anului trecut colectivul minei 
a obținut multe succes? in îm
bunătățirea organizării de an
samblu. Au fost modernizate 
tehnologiile de lucru din aba

taje și în circuitul de trans
port. s-a înregistrat o crește
re a ritmului de execuție a 
lucrărilor de deschideri și 
pregătiri. Aceste succese, ca 
și activitatea rodnică depusă

tatea sa curentă și cu prilejul 
ședințelor extraordinare, co
mitetul oamenilor muncii a 
analizat problemele tehnico- 
economice cele mai ardente, 
cu implicații directe asupra

Adunări generale 
ale oamenilor muncii .

in 7 luni din cursul anului, 
au fost rodul muncii perseve
rente desfășurate de majori
tatea salariaților minei, coor
donării exercitate de comite
tul oamenilor muncii sub în
drumarea organelor și organi
zațiilor de partid. In activi

eficienței economice, cum ar 
fi utilizarea optima a forței 
de muncă și a personalului 
auxiliar, stadiul dc execuție 
a lucrărilor de deschideri in 
perspectiva creșterii produc
ției In anii viitori, organiza
rea activității atelierului mi-

nei în vederea preluării unor 
sarcini sporite în ceea ce pri
vește producția de piese de 
schimb și recondiționarca 
utilajelor, adoptarea măsuri
lor ce se impun și activizarea 
întregului personal in vederea 
reducerii consumurilor speci
fice de materialo, energie și 
carburanți, activitatea de pro
tecție a muncii etc. Demn de 
subliniat este faptul că acti
vitatea comitetului oamenilor 
muncii a fost corelată cu cea 
a consiliului de control mun
citoresc și a comisiilor pe do
menii și s-a bazat pe o largă 
participare.

In rîndul obiectivelor puse 
in funcțiune în acest timp 
pot fi menționate două insta
lații de transport. montarea 
de noi cabluri de înaltă tensi
une și conducte de aer com
primat de diametre mari. în 
vederea îmbunătățirii alimen
tării cu energie electrică și 
a aerajului locurilor de muncă. 
Toate acestea. împreună cu 
o mai bună aprovizionare a 
locurilor de muncă și o asis
tență tehnică corespunzătoare, 
au făcut posibile însemnate 
sporuri de producție realizate 
in abataje de brigăzile condu-

C. IONESCU

(Conlinuore in pog. a 3-a)

ci-

Gheorghe POPESCU, ■
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Aninoasa

Cornel HOGMAN

de activizare și mobili
tatea in mișcare a fie
cărui pionier. Cei pes
te 130 de pionieri cit nu
mără activul, cu haine
le de sărbătoare întru
niți într-o sală de clasă, 
care-i primește cu plă
cere dc fiecare dată, au 
audiat expunerea „Din 
istoria organizației pio
nierilor”. ilustrată cu 
materiale din presa vre
mii care reflectă activi
tatea organizațiilor de 
copii din țara noastră. 
In continuare, pe grupe 
de clase ținîndu-se sea
ma de particularitățile 
de vîrstă și nivelul cu
noștințelor. s-a trecut la 
desfășurarea activități-

(Continuare în pag. a 3-a)
(Cont, in pag. a 3-a)

„Oameni și fapte din anul XXX“
Concursul nostru de preselecție

Ziarul nostru organizează im preună cu 
un concurs de preselecție cu tema „OAMENI 
XXX“. Reportajele, portretele pre cum și alte relatări pot fi 
ziarului începînd de la data de 15 februarie pînă la 20 martie.

Cele mai izbutite vor fi publi cate și vor primi premii și mențiuni. 
Dintre câștigătorii concursului vor fi recomandați și candidați pentru 
concursul de admitere la Facultatea de ziaristică.

Foto : Gh. PĂUNIntrarea in oraș.

FARMECUL ȘI 
RESPONSABILI 
tAtile STUDEN

ȚIEI

Recent, aula Institu
tului de mine din Pe
troșani a cunoscut o 
animație deosebită : 
in fața a mai bine de 
500 de studenți me
dicul LICINIU CÎN- 
DEA a făcut o intere
santă expunere care a 
abordat domenii de un 
real interes pentru 
cei prezenți. Sub ge-

nericul „Studenție și 
etică studențească", 
studentul de ieri, spe
cialistul de astăzi a 
pus în discuție marile 
responsabilități ce ca
racterizează anii stu
denției priviți ca o 
perioadă de intense 
acumulări de cunoș
tințe, de formare a 
personalității. premi
se ale unei integrări 
profesionale si socia
le rapide încă din 
primii ani de muncă.

Această reușită ex
punere s-a încadrat 
in ansamblul acțiu
nilor cu caracter ideo
logic întreprinse de 
C.U.A.S.C. din insti
tut.

CONSTRUCȚII 
IN MINIATURA

In cadrul Liceulu 
din Uricani sub con 
ducerea maistrului 
Iosif Lucaci. șefii 
sectorului E. G. L 
Uricani, a luat ființf 
■■orcul ..Micii meșteri 
nari" la care partici
pă un număr destul de 
mare de elevi. Aceș
tia se \or iniția în 
construcția de mache
te.

PENTRU EFEC
TUAREA TRANS
PORTURILOR PAR

TICULARE
Kăspunzind unor in

tense solicitări ale 
populației, Autobaza

filiala Uniunii ziariștilor
ȘI FAPTE DIN ANUL 

trimise

în ziarul nostru 
de azi:

„DIALOG 7ETAȚENESC“

Q „Gospodina" in căutarea 
rețetelor de succes.

C* Grupaj de note critice.
Q Din poșta redacției.

(pagina a 2-a)

$ Intoleranța față de aba
teri - expresie a răspun
derii comuniste.

$ Programul săptăminal TV.

(pagina a 3-a)

T. A. nr. 3 Petroșani 
pune la dispoziția ce
lor interesați, în cursul 
fiecărei săptămîni, un 
număr de <i autoca
mioane.
•uarea
ransporturi.

ta, numărul 
autocamioane. 
nate exclusiv trans
porturilor particula
re, poate fi sporit du
pă solicitări.

pentru efec- 
diferitelor 

Simbă- 
accstor 
desti-

EXCURSIE

In zilele de 22—24 
februarie 1974. comite
tul U.T.C. de la E.M. 
Uricani organizează 
o excursie pe ruta Pe-

troșani — Tg. Jiu — 
R. Vîlcea — Pitești, 
Cimpulung — Brașov 
— Făgăraș —Sibiu 
Sebeș — Siineria — 
Hațeg.

Printre popasuri
le principale pot fi 
enumerate cele de la 
Sinaia și Brașov, un
de vor fi vizitate Cas
telul Peleș și Poiana 
Brașov, și Sibiu, un
de tinerii uteciști vor 
vizita Muzeul Bruc - 
kenthal.
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Pentru ușurarea muncii femeilor

Femeile sint. pe lingă mame, 
și soții, soloricrte in ' 
deri sau instituții, au 
din cele mai diverse, 
funcționorâ pinâ la 
de locomotiva, 
dei

intreprin- 
meserii 
de la 

mecanic 
Ele participă 

octiv, competent, nemijlo
cit la crearea valorilor materi
ale șî spirituale ale societății. 
Din oceosto reolitote se naște 
ca o necesitate de prim ordin 
usurorea muncii casnice a fe
meilor, prin diverse modalități, 
astfel incit din bugetul lor 
de timp gospodăria sâ nu le 
răpească dm orele destinate 
refacerii și perfecționării forței 
dn muncă, culturii și odihnei. 
Să ne oprim, deci, lo una din 
modalitățile de economisire o 
timpului lor.

Preparatele și semipreporo- 
tele . Gospodino", au o părut 

pe piață cu 
cițiva ani in - - 
u mă. Cu toate 
acestea, lo noi 
în municipiu 
..Gospodina" se 
pare ă fi moi 
puțin priceDută 
pentru că o 
rămos la fel 
de ..neexperi- 
mentato" ca 
in primă ti» 
și in orga

nizare. și 
in rețete. șî 
în reclama. Abia acum încep 
so se organizeze raioane spe
cializate de tipul „Gospodinei" 
in unitățile alimentaie, (Lupeni. 
unitatea nr. 77), pe lingă sin
gura unitate specializată 
(nr. 4) din municipiu, la Pe
troșani. In ultimă instanță se 
poate trece cu vederea orga
nizarea spațiilor, căci nu o- 
cesta este motivul principal 
ol insuccesului preparatelor. 
Căci, iată cum stau lucrurile 
..acasă" la două unități : uno, 
desfăcînd cu, sau ^ără plăce
re, preparate și semipreparate 
culinare, alto specializată „in 
materie".

Prima unitate vizitată a fost 
alimentara nr. 77 din Lupeni, 
condusă de responsabilii Nico- 
loe Florea și Gheorghe Mag
da. Ne-a surprins plăcut un 
raion profilat în preparate si 
semipreparate. ca și ordinea 
și goma bogată de sortimen
te. Spunem bogatG, făcind 
comparație cu alte unități în 
core am intrat și om văzut ca. 
de-ar fi să ne hrănim cu pro
duse „gospodina", atunci, zil
nic am fi sortiți să servim la 
prinz numai sarmale și ardei 
umpluți.

Unitatea nr. 77 Lupeni ofe
ră pe lingă sarmale și ardei 
umpluți, încă nouă sortimente : 
salată orientală, salată de 
beuf, piftii, caltaboși, pui 
pane, șnițel etc. Pentru că nu 
prea aveau succes în fața cum
părătoarelor, am rugat-o pe 
vinzâtoareo Maria Lăzăreanu, 
să ne spună părerea, în caii- 

k_ _ _ _ _ _ _

de
economie

tate do. . gospodină ;
- Nu știu cum sint la gust 

sormalele că nu am consumat 
niciodată, dar salata de beuf, 
piftiile, sint foarte gustoase. 
In general restaurantul ..Cina" 
ne onorează comenzile. Iar 
ceea ce nu vindem intr-o zi, le 
dăm inapoi. Astfel toate prepa
ratele 
drept, 
tocată, 
te. Am 
am primit pentru 
nici restaurantul.

Am înregistrat ,.i aârerea lo 
varășului Gheorghe Magda, 
care ne-a răspuns în dubla lui 
calitate, lata primo părere ex
primată in calHoteo de... con
sumator :

- Știți, cind măninc salată 
de beuf, imi place să mai gâ-

sint proaspete. E 
nu avem carne 

preparate din peș- 
comandat, dar nu 

că nu are

nici moi mult nici moi puțin 
decît 64 de sortimente, 
schimb, această listă nu 
cunoscută in unitățile de 
facere cu amănuntul.

..Gospodina" specializată din 
Petroșani (unitatea nr. 4) s-a 
dovedit o fi Io data vizitei 
noastre, moi puțin... 1 
decît cea din Lupeni. 
pentru că vinzâtoareo 
(in timpul programului) 
afiș (lînaă lacăt) . „Si 
piață". 
Foarte 
Tereza 
vindut 
deși 
respectivă - 2 februarie 
gurau numai cinci... 
tele sarmale

rețelelor de succes
sese prin ea și puțină carne ; 
la fel e și cu sarmalele.

Și in calitate de șef adjunct 
ol unității :

- Deși vinzarea a fost slabă, 
acum s-a mai înviorat, ne 
descurcăm. In general, cei 
care ne aprovizionează nu ne 
fac greutăți, și pentru a fi si
guri de calitatea și prospe
țimea preparatelor am propus 
conducerii noastre ca periodic 
să facă analiza lor de labora
tor.

La restaurantul „Cina", care 
aprovizionează și alimentara 
nr. 68 am stat de vorbă cu 
bucătăreasa șefă, luliana 
Nagy :

- Preparatele le facem con
form rețelelor, așa că nu pu
tem pune la salată mai multă 
carne, sau la sarmale. Apoi, 
nici noi nu avem întotdeauna, 
de toate. Carnea o primim 
tranșată, din ea trebuie să 
facem de toate ; pește nu 
avem deloc, icre la fel. Cu 
alte cuvinte, nu avem tocmai 
produsele care au succes la 
cumpărători. Noi am mai făcut 
și alte preparate, nescrise pe 
listă - gogoși, tăieței — care 
s-au bucurat de succes, și vom 
mai face. Revenind la calita
te, nu zic că uneori prepara
tele sint mai puțin gustoase. 
Dar, în asemenea cazuri, i-am 
spus tovarășului Magda, să ni 
le înapoieze - nu ne supă
răm ; ce-i drept e drept.

Aflăm de la „Cina" că lista 
de bucote a „Gospodinei" este 
foarte diversificată : cuprinde

Multe s-au mai construit . . 
orașul Petrila. Printre reali
zările din ultimii ani se nu
mără citeva blocuri de locuin
țe. o grădiniță de copii cu 
cărnii. o școală modernă, o 
piafă Are orașul Petrila pia
ță ? Are 1 Dispune piața de in
stalație electrică ?
Nici nu se
parca pentru

Desigur 1 
putea altfel. $i 
a demonstra că

0 practică
Instalarea unei lamilii într-o 

locuință nouă ar trebui su fie 
întotdeauna un prilej de satis
facție, de protundă bucurie 
pentru cei care beneficiază de 
condijii optime oierite de un 
apartament in bloc. Spunem 
că. ar trebui să constituie un 
astfel de prilej gîndindu-ne la 
tofi locatarii care, pe baza re
partițiilor primite, s-au mu
tat recent in noile blocuri din 
cartierul Aeroport.

Din păcate lucrurile nu stau 
totdeauna așa. Nu stau, pen
tru că anumite cerințe și o- 
bligatii care revin prin con
tract șantierului de construc
ții nu au fost nici de dala a- 
ceasia respectate. Esle vorba 
în primul rind de clauza care 
prevede obligajia executantu
lui de a preda toate obiective
le cu sistematizările și amena
jările exterioare
trotuare, alei, căi de 
spre stațiile de autobuz 
punctele gospodărești.

Datorită unei practici nesă
nătoase, încelătenilă de multă 
vreme în relațiile dintre bene-

terminale :
acces 

și

Pentru că de la Uricani 
nă la „Vîscoza" Lupeni, 
există nici un magazin 
I.C3. Produs-.’ industriale, 
hotăriî înființarea unei ase
menea unități la Bărbâteni- 
S-a hotărît, a fost acordat și 
spațiul necesar. Dar din pă
cate. spațiul nu se amenajea-

Au sosit buteliile.

locatarilordintre < umpărători e ser- In discuția
..la domici-serviți

șoferul-dis-

Petruș, retribuitor Turei

liu“ dc către

să fie

Ioc, alții urineazăvil pe

în magazine ?...

hornicâ 
Intil. 
avea

(liană lacăt)
Am așteptat, a venit, 

amabilă,
Moldovan,

vreo zece
pe comando

tovorațo 
aveo dc 
sortimente, 
din

Nellpsl- 
și ardei umpluți, 

piftii, caltaboși. 
Cind am intre- 
bat-o de clătite 
s-a dovedit de 
o sinceritate 
dezarmantă: nu 
știa că se poa
te comando și 
așa ceva. To
tuși, violarea 
(de cind este 
ea la unitate, 
din 6 decem
brie 1973) mer
ge bine, lumea 

pare mulțumită.
Cel puțin, după părerea gos
podinei Koti Adamoși :

- Destul de des cumpăr de 
aici, mai mult carne tocată și 
sint foarte mulțumită ; prețu
rile sint convenabile.

Nici aici nu se onorează 
comenzile de icre, șnițel semi 
preparat, sortimentele din 
pește. Aceeași situație - sor
timente puține și mereu ace
leași — este pretutindeni, în 
toate alimentarele municipiu
lui.

W
Pe scurt, ce „rețete" 

bui să folosească „Gosoodina" 
pentru a-și înviora activitatea, 
pentru a căpăta prestigiul și 
încrederea cumpărătorilor ? De- 
;igur, și extinderea rețelei, cum 
spunea intr-un interviu recent 
acordat ziarului nostru, tova
rășul Constantin Secarea, di
rectorul I. C. S. pentru olimen. 
tația publică. Dai mai ales 
altceva. Mai ales diversifica
rea sortimentelor... și aceasta 
în realitate (nu numai pe 
hîrtie). Apoi, pentru a ciștigo 
încredere, produsele trebuie 
să fie proaspete și neapărat 
mai gustoase ca ale oricărei 
gospodine. La „rețetele" de 
succes, se mai poate adăuga 
apoi, mai multă fantezie in re- 
clomă (o prezentare 
atrăgătoare), igiena 
și vînzării produselor, 
ireproșabilă.

estetico 
păstrării 

servire

Uneori, lipsa de timp a gospodinei e 
compensată dc op. rativitalea vinzătoare- 
lor din magazinele noastre. Dar lipsa 
(absența) aglomerației nu înseamnă întot
deauna operativitate. Citcodată ea se mai 
numește... sărăcie de sortimente, și atunci 
se produce și sărăcia de clienți.

Alteori, gospodarul ii face un prețios 
serviciu, scutind-o de așteptarea la rind. 
In clișeul nostru, o unitate unde criza 
dc timp a gospodinei este înțeleasă : 
raionul de carne din cadrul complexului 
comercial din cartierul 8 Martie, Petrila.

D/N POȘTA REDACȚIEI

marcat in nenumărate rin-

duri pentru promptitudine

și operativitate.

blocului și a unui teren de 
joacă pentru copii, ca și pen
tru menținerea ordinei și li
niște! și păstrarea amenajări
lor gospodărești din jurul i- 
mobilulpi.

In continuare, a fost ; 
noul comitet de locatari.

Prilejul acestei ședințe 
fost folosit de tovarășul 
Gheorghe Dragu. președintele 
asociație! de locatari nr. 1 
Petrila, prezent și el in mij
locul locatarilor, pentru a le 
expune prevederile din Le
gea nr. 5/1973 privind obliga
țiile organizațiilor de stat 
re închiriază locuințe și 
chiriașilor în legătură 
întreținerea, repararea 
folosirea fondului locativ. 
Au fost relevate totodată de 
același vorbitor. îndatoririle 
ce revin locatarilor in direc
ția utilizării raționale si eco
nomisirii combustibilului și 
energiei electrice. Pe lîngă 
latura organizatorică, ședin
ța a avut un însemnat rol in 
mobilizarea 
blocul nr. 11 
nor obligații 
însemnat rol

Locatarii blocului nr. 11 
din cartierul „8 Martie" al 
orașului Petrila au făcut re
cent bilanțul activității pc a- 
nul 1973. In fața locatarilor 
a fost prezentată dc către pre
ședintele comitetului de bloc. 
Constantin Ionescu. darea de 
seamă din care a reieșit că ce
le 40 de familii au efectuat în 
anul trecut, in cadrul acțiu
nilor de muncă patriotică, 
sute de ore la amenajarea zo
nelor verzi cît și pentru în
treținerea curățeniei și a or- 
dinei in spațiile de folosință 
comună ale blocului. Respon
sabilii de scară — Maria Că- 
țan, Gheorghe Darie și Vasi- 
lica Piroșca —, au fost în 
fruntea tuturor acțiunilor or
ganizate cu cetățenii.

In cadrul discuțiilor, la care 
au luat parte locatarii 
Bodenlosz. 
Alexandru

ales Aș dori ca, in numele pă
rinților a sute și sute de ele
ve din școlile generale ale 
municipiului, prin intermediul 
ziarului, sâ pun o întrebare... 
întreprinderii comerciale de 
stat pentru mărfuri indus
triale : cind vom găsi, noi, 
părinții, in magazine, ...pîn- 
ză „Baziaș" sau „Panama" și 
etamină ? Aș dori un răspuns 
precis. Am bătut drumurile, 
dintr-un magazin în altul, de 
atîtea ori. și eu și prietenele 
mele, tot mame, pentru că la 
școală li se cer cu insistență 
aceste materiale fetelor, la 
orele de lucrări practice și nu 
avem de unde lc procura... Ne 
sini foarte necesare in tot ca
zul. Și nu numai elevelor. Și 
mamelor, femeilor, care sînt 
casnice și îndrăgesc lucrul ele 
mînă broderiile folclorice, 
le sînt necesare I Cînd vom 
găsi, oare, in cantități sufi
ciente. aceste mărfuri pe pia
ța • municipiului ? Repet, aș 
ciori sâ primesc un răspuns 
cît de cît precis, nu să ni se 
răspundă că.........atunci cînd
vor veni, se vor găsi si în ma
gazine" !

Paza bună,
cel mai eficient

Ionica FIERAR»

Ce-ar fi s-o facă
Petru GĂINĂ, 

corespondent

cu
Și

copi- 
de eco- 

electrică, 
răspund

ca- 
ale

noapte de noapte, pia- 
'z dc 

becuri 
credefi 
mărfuri 
cumpă- 

nocturni 1

locatarilor din 
la respectarea u- 
și îndatoriri un 
educativ.

IORDACHESCU

Eugenia JURCA
Cine trage învățămintele ?

a-
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peste foc.
și pompierii dar fo- 

era deja localizat. Pagu-

Emilia DUCK,
str. f> August, bloc 3 ap. 5 

LONEA

iluminatul funcționează irepro
șabil, 
la este iluminată feeric 
nu mai pu[in de 4 
MARI. Nu cumva să 
că in piafă se găsesc 
expuse spre vinzare. 
rători și vinzători
Dc fapt, acum, in miez de iar
nă, mărfuri nu slnt nici ziua, 
darămite noaptea. Becurile cu 
pricina ard așa „de dorul lelii" 
incă din anul trecut, de pe 
vremea cind pe acest teren a 
fost amenaja! „Orașul 
ilor“. Grozav „spirit c 
nomie“, la energie 
demonstrează cei ce 
de iluminatul public al orașu
lui Petri la I 
pe buzunarul

loan 
Vasilica Piroșca, 
Netea, Andrei 
alții, s-au rele- 
rezultatele bune 

cît și deficiențele existente, 
îndeosebi din partea unități
lor prestatoare de servicii pen- 

populație — E.G.C. 
E.G.L. Totodată s-au 

și unele propuneri pri- 
îmbunătățirea pro

gramului de distribuire 
a apei calde, pentru ame
najarea trotuarului din fața

i

„conservant"
La articolul ..Paza bună", 

cel mai eficient ..tonser- 
vanf. apărut in ziarul 
..Steagul roșu" nr. 7 530 din 
20 ianuarie 1974. B.A.T.P S. 
din cadruj C.C.P. ne răs
punde următoarele • .Cele 
relatate în articol sint rca- 
yle; cartofii insilozați în 
plus la cantinele Vulcan, 
și Petrila. sint necesari al
tor cantine (Lonca. Dîlja. 
Livezeni, Aninoasa, Lupeni 
și Uricani) care nu au spa
țiu suficient de însilozarc- 
Recent, cantinele Livezeni, 
Casa de oaspeți și Aninoa
sa au ridicat de la Vuhan 
cartofi (circa f» 000 ket. 
Problema cartofilor dc 
calitate ..îndoielnică" a 
fost rezolvată la Uri
cani. Atît noi, cit și con
ducerile administrative a- 
le exploatărilor miniere, 
am luat toate măsurile ne
cesare ‘ pentru a asigura o 
aprovizionare corespunză
toare cantinelor miniere, 
fondul de marfă urmînd a 
fi păstrat conform reguli
lor igienico-sanitare".

ttciar și constructor, s-a 
petuat acest procedeu de pre- 
dare-primire a noilor blocuri 
de locuinfe iară ca amenajări
le amintite să fie executate. 
Uneori, nici după recepția de- 
iinRivă lucrările respective nu 
se mai execută.

Intre obiectivele recent pre
date beneficiarului, iără fața
dele și amenajările exterioa
re, se numără și blocurile E 
1-1 cu 30 apartamente, G 1-1 și 
-G 1-2, ambele cu cite 66 apar
tamente. Deci 162 de familii 
străbat zilnic distanta de la 
intrarea in bloc, pină la cea 
mai apropiată alee asialtată, 
călcînd prin noroaiele ce 
domnesc pretutindeni in jurul 
acestor locuințe. Este un 
spectacol dezagreabil sa-i 
vezi pe biefii oameni înotind 
in noroiul pe care numai ne
păsarea factorilor amintifi il 
menfine.

Oare chiar atît de ușor au 
fost uitate obligațiile din con
tract ? iar beneficiarul se 
mulțumește cu spectacolul a- 
minlit ?

Duminică 3 februarie a. c., 
in jurul orei 6 și 30 minute, 
m-am trezit pentru a lua o 
pastilă intrucît sînt puțin su
ferind. Cu o cale am dat și 
perdeaua la o parte ca să 
văd cum se prezintă vremea. 
Era întuneric încă. Vreme 
închisă și umedă. Vecinii dor
meau. Firesc, era o diminea
ță de zi liberă. Cît pe-aci să 
las perdeaua, cind am zărit 
lumină in podul familiei Zol- 
tan. N-au trecut decît cîteva

H. C.

deschide

singur. Altminteri pînă 
acum unitatea ar fi deschisă 
și cetățenii n-ar mai fi ne- 
voiți sâ parcurgă atiția kilo
metri pentru orice- mărunțiș. 
Așa stînd .lucrurile cumpără
torii se întreabă 
re: cind se va 
tuși, magazinu] 
teni ?

in contînua- 
deschide to- 
din Bărbâ-
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• CONSTANTIN IVANUȘ, MINA LO- 
NEA. Arri mai discutat. Referitor la ul
tima dv. scrisoare, cea în care este vorbi) 
despre realizările sectorului IV. vă pre
cizăm că ea nu a putut fi valorificată 
prin publicare din lipsă de spațiu dar și 
din cauză că nu ați indicat perioada la 
care se raportează rezultatele. Vă reco
mandăm mai multă operativitate în cule
gerea datelor. în redactarea și trimiterea 
scrisorilor : aveți grijă ca totul să fie clar 
exprimat; scrieți numele oamenilor citeț, 
cu majuscule.

> O. NELUȚU ȘI A LIT ELEVI DE LA 
GRUPUL ȘCOLAR PROFESIONAL LU
PENI : Aducem problema drumului spre 
grupul școlar profesional, care după cum 
spuneți dv. este complet desfundat, în 
atenția consiliului popular și a celorlalți 
factori de resort ai orașului Lupeni pentru 
a stabili din limp măsurile necesare în 
vederea trecerii la efectuarea reparațiilor 
imediat ce timpul o va permite. Deocam
dată atît.
• EMERIK MUNTEANU, PENSIONAR, 

PETROȘANI: Nu există motive pentru
atita Îngrijorare.

> AUREL FIȘTER, ANINOASA : Am 
mai avut în față, de curînd, și alte scri
sori care conțineau unele reproșuri la 
adresa Secției dc distribuire a energiei 
electrice Petroșani. Ne-am făcut datoria 
și le-am comunicat, prin ziar, S. D. E. E. 
Petroșani, iar autorilor scrisorilor le-am 
dat asigurările primite. Facem același

lucru și cu sesizarea dumneavoastră refe
ritoare la stîlpul de la care sînteți alimen
tați cu energie electrică și care mai stă 
..in picioare" doar datorită proptelor apli
cate din toate părțile. Și asta nu de o 
lună, două, ci de peste un an do zile. 
Sperăm ca S.D.E.E.P. s-o rupă odată cu 
postura dc... stîlp al indolenței in care 
s-a situat față de solicitările dumnea
voastră.
• RODICA GUTA. PETRILA. PRIN 

SIMION BELCIUG. Nu putem ocoli ade
vărul. Dumneavoastră nu ați reușit să 
formulați clar și, mai ales, citeț ce vreți 
să spuneți cu privire la ..subunitatea (!?) 
alimentară nr. 29 Petrila"’. Dacă nu re
nunțați. treceți, vă rugăm i?entru lămuri
rile necesare pe la redacție, ori solicitați 
altcuiva să vă facă corespondența. Bine
înțeles, mai bogată și mai clar caligrafi
ată.
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secunde și flăcările au izbuc
nit ridieîndu-se deasupra 
coperișului. Casa ardea.

Am avertizat vecinii deoa
rece dinspre casa cuprinsă 
de flăcări nu se auzea nici o 
mișcare. Cum știam că în fa
milia respectivă sînt mai 
mulți ..muzicanți" îi credeam 
la vreo nuntă. Mă temeam 
insă ca focul sâ nu surprindă 
în somn copiii familiei Zol- 
tan. Trebuia acționat. Cind 
s-au trezit cei deasupra căro
ra incendiul lua amploare, 
cum era de așteptat, unii au 
început să strige după fur
tun. alții după pompieri al
ții în general după ajutor. 
Intre timp pompierii fusese
ră anunțați printr-un vecin 
care mergea la serviciu. 
Apa. cum știți, era închisă. 
Noroc că avem o fîntînă în 
curte. Am procurat găleți și. 
am început să scoatem apă. 
Gălețile pline erau transpor
tate peste terenul altui vecin 
pe calea cea mai scurtă și tur
nate peste foc. Au sosit 
prompt 
cui 
bele nu au fost mari, dar pu
teau

tut vîntul. Aș mai vrea să a- 
daug că familia Zoltan a ve
nit în cartierul nostru acum 
cițiva ani. A cumpărat un 
mic teren aici pe care și-a fă
cut un fel de casă. Ocupația 
ei constă în colectarea și va- 
valorificarea do sticle și bor
cane. A avut și un cal și 
grajd pentru el După dis
pariția calului, grajdul a fost 
transfomat în locuință. S-a 
mai construit și un fe] de 
șopron care, dacă nu venea 
iarna, se transforma în casă 
de locuit. Familia se dezvol
tă, copiii cresc. Asta nu ar pre
zenta nici un inconvenient. 
Rău este că nici una dintre 
cele trei construcții utilizate 
de această familie nu are coș 
de fum. Fumul din sobe se 
evacuează printr-o metodă 
originală. Sub tavan s-a fă
cut o gaură prin care a fost 
scos orizontal un burlan
xact sub streașină. Și. una 
din urmările acestui sistem 
am trăit-o în dimineața de 3 
februarie a. c.

Cam atît despre cele ce s-au 
întîmplat. ca și despre con
cluziile ce se desprind 
marginea unui < 
strada Ștefan cel

Dacă ați veni
mai des.

e-

să fie.
...Noroc 

fereastră, 
un noroc.

că m-am uitat prin 
Și a mai fost încă 
Anume că nu a bă-

Derutați de
Dorim sâ facem cunoscute 

nemulțumirile locatarilor din 
blocul nr. 3, str. Jiului, Uri
cani. Am sesizat timp dc cî
teva luni S.D.E.E. defecțiunea 
ivită în funcționarea ilumina
tului pe casa scării din blo
cul în care locuim. Proba
bil e arsă vreo siguranță. La 
S.D.E.E., ni s-a spus că nu se 
ocupă ei cu așa ceva. Să mer

caz de
1 Mare.

Carol
pensionar.

pe
pe

ANDRAȘ,
Petroșani

„du-te, vinoH

gem ]a E.G.L. Dc la E.G.L. 
am fost îndrumați la S.D.E.E. 
Acest du-te-vino ne-a deru
tat și ne-a determinat sa ne 
adresăm redacției în sperau 
ța că pe această cale unul din 
cei doi factori va veni, în 
sfîrșit. să ne facă reparația 
necesară.

Un grup de locatari din 
Uricani, blocul 3, sc. I

Pe marginea articolului 
..Dacă ați veni mai des și 
pe... neanunțate!" apărut 
în ..Steagul roșu” nr. 7 533 
din 24 ianuarie a.c., condu
cerea Bazei de aproviziona
re, transport și prestări de 
servicii din Centrala căr
bunelui Petroșani (sub 
semnătura tov. Vilhelm 
Kleibel) ne comunică:

„Preocuparea noastră, a 
conducerilor administrative 
ale exploatărilor miniere 
din Valea Jiului cit și a 
personalului cantinelor mi
niere este îndreptată în di
recția satisfacerii tuturor 
cerințelor abonaților noș
tri. Desigur, unele dintre 
cantine au reușit mai mult 
in această direcție, altele 
mai puțin. Reușita acestui 
țel depinde. în bună măsu
ră, de felul cum responsa
bilii și bucătarii cantinelor 
știu sâ folosească produse
le agro-alimentare și condi
țiile ce le au la dispozi
ție. Vom indica responsa
bililor noi să pretindă bu
cătarilor efectuarea desă- 
rării verzei, a ardeilor de 
umplut, a celorlalte mu
rături sau produse conser
vate, înainte de punerea lor 
în consum.

In privința unor proble
me de dotări, sperăm că ex
ploatările vor da și în vii
tor același ajutor, pentru a 
asigura condiții cît mai pro
pice ..................
lui 
re a

Mulțumindu-vă ,_____
spijinul acordat, vă asigu
răm câ vom depune si noi. 
alături de conducerile 
ploatârilor miniere 
viitor, tot interesul 
tru continua îmbunătăți
re a activității cantinelor 
miniere".

desfășurării 
de pregătire 
meselor.

procesu- 
și servi-

pentru

ex- 
în 

pen-
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Intoleranța fata dc abateri,
expresie a

E®tc cunosc 

scop întăriri ,i 
partid, a raspui 
îndeplinirea 
statutare, câ <Mi 
ter educativ, u 
timpi r.'na ah

ip
pi

ipl

dreotarea celui sancțioi 
acest context se inscr 
toria flecarul organiz 
bază, a fiecărui .-omu 
a veghea cu strâșni 
drepturile statutare ale 
brilor dc partid sâ nu 
nici o formă încălcate 
tâ cerință fundamenta 
principiu, impune in 
timp o altă dbligație, 
de importantă, ca alun 
un membru dc partid, 
bate de la regulile si î 
le vieții de partid, cînd încal
că disciplina și nes»coteșt- 
îndatoririle sale sâ se ia o 
atitudin

Pi

In

mă. sâ nu fie to- 
abateri. Tolera -

- nu este o atitu-

tare a mnanismu- 
în mod greșit in- 

, unii. Dimpotri- 
aduce prejudicii 

intereselor oa-
muncii, dăunează 

partidului nostru, 
socialiste.

rea lipsurile 
dine comu 
tâ o roanife 
lui. așa cum 
țeleg poati 
vă. aceasta 
societății, 
menilor 
activității
construcției

Este limpede deci, câ in a- 
ceastâ problemă nu trebuie 
admise nici un fel de conce
sii. Acest lucru l-au înțeles 
< comuniștii organizației de 
bază nr. 12 C. din cadrul sec
torului transport de la mina

SPITALUL
ORĂȘENESC

VULCAN

angajează

prin concurs

II.C.M. 2 351/1969. Salariza
rea conform H.C.M 890/1973.

giu sînt cele prevăzute de
Condițiile de studii și sta

Activitate intensă la halda sectorului Livezcni al minei Dil.ia. Se culbutează zilnic sule de vagotiete încărcate 
cu piatra — rod al strădaniilor minerilor de a deschide noi magistrale subterane. Foto . B. MIHAI

răspunderii comuniste
Lnpcni carec. in adunarea ge- râtul s>a oprii și la lipsurile

partid din luna ia- biroului organizației cie bazâ.
pus în dezbatere care a t<olerat aceste mtini-se achită comuniș- fostiri.

inilc i nerod ințatr. Coca c? trebuie roținut ca
tind de la cerințele pe
■ Ir incumbă înaltul titlu 
membru de partid. Tre-

VIAȚA 
DE PARTID

buie spus că această adunare 
generală convocată după a- 
pariția unui material critic 
in ziar și a măsurilor discipli
nare luate de comitetul do 
partid pe sector a avut o e- 
ficiențâ deplină.

Bine pregătit dc biroul or
ganizați'i de bază referatul 
prezentat cit acest prilej a 
scos in evidență abaterile sâ- 
vîrșite dc unii membri de 
partid printre care se numără 
Nicolae Cojocaru. care la pre
cedenta adunare generală a 
părăsit sala motivind că „el 
are tr< buri mai importante la 
club" apoi loan Ba lași. Ion 
Mitrca și Arpad Szell, care în 
mai multe rînduri au lipsit 
fără motiv do la adunările ge
nerale.

Criticând comportarea acestor 
membri ai organizației refe-

ACȚIUNILE Cil CARTLA>

SOCIAL-POLITICA
(Urmare din pag. 1)

tinerilor nefamiliști. Recent, 
la acest cămin a fost prezen
tată cartea ..Nicol a e 
Ceaușescu — biografie și texte 
selectate- de M. Hamelet. tra
dusă din limba franceză și 
apărută în Editura politică — 
ne informează bibliotecara. 
Tinerii au solicitat să se mai 
organizeze astfel de acțiuni. 
Totuși la acest cămin întâmpi
năm multe greutăți in ceea ce 
privește popularizarea litera
turii. Ne lovim mereu de iner
tia comitetului de conducere 
al căminului, nu ne ajută su
ficient nici organizația de ti
ne ret.

La biblioteca clubului mun
citoresc din Lonea s-au orga
nizat expoziții de cărți, dia
loguri cu cititorii, simpozioa
ne și prezentări de cărți so- 
i':al-politicc. După cum ne in- 
•’ormează bibliotecara Maria 
Nagy, cărțile care se referă la 
frumusețile și bogățiile patri- 
• 1. la trecutul glorios de luptă 
:.] partidului, la realizările de 
seamă ale socialismului sînt 
foarte mult căutate de tine
rii de la căminele muncito
rești. Noi am organizat pen
tru tineri multe acțiuni ca de 
exemplu dezbateri pe margi
nea volumului „Omagiu to
varășului Nicoiac Ceaușescu,: 

cărții ..Momente și portre
te de neuitat". în sprijinul 
oopularizării literaturii a ve
nit și expoziția cărții social- 
politice în incinta exploatării 
Lonea care a stat deschisă 
peste două sâptămîni. Tată ce 
ne declară in acest sens tova-

rășul Sergiu Boiță, difuzorul 
voluntar al minei : „expoziția 
a fost vizitată de peste 1 000 
de salariați. s-au cumpărat 
cărți in valoare de peste 4 000 
lei cuprinzînd foarte multe 
titluri*.

Pentru tineri ca și pentru 
cei care locuiesc in căminele 
muncitorești, ne informează 
tovarășul loan Buciuman, se
cretarul comitetului U.T.C. de 
la E. M. Lonea. organizăm dez
bateri pe tema unor cărți ca 
-Tineretul și familia”, 
Jiului — file de istoric’ 
cumente ale P.C.R.". 
foarte preferate cărțile 
domeniul eticii și moralei co
muniste. ale umanismului și 
atitudinii înaintate față de 
muncă. Am vrea ca biblioteca 
noastră să fie și mai bine a- 
provizionatâ cu noile titluri 
care par și pe care le vedem 
în librăriile din municipiu.

Reținem din scurta noastră 
investigație câ eficiența mun
cii cu cartea social-politică 
depinde in mare măsură de 
modul cum activiștii culturali, 
toți factorii educaționali știu 
să integreze aceste acțiuni în 
întreaga muncă politică de 
masă ce se desfășoară la ex
ploatările miniere. Este nece
sar deci, ea atit comitetele 
sindicatelor cit și organizațiile 
de tineret, conducerile clubu
rilor si bib’iotecile să desfă
șoare o susț'nută muncă po
litică cu cartea. Vor trebui 
căutate forme si metode noi, 
inter -sânte și atractive prin 
care să se popularizeze cartea 
social-politică. îndeosebi 
rindul tineretului.

pentru 
ciplina d

..Sin ten 
recunoscut 
Ion Miirca 
și merităm 
muniștii au 
întrebe dacă 
greu sâ luăm parte )a adu 
rea generală. }a viata organi
zației. Considerăm sancțiunea 
un ajutor și ne angajăm sâ ne 
îndreptăm11.

Mulți comuniști care au 
luai cuvin tul. printre ci r- l^i- 
zăr Pop. au criticat biroul 
organizației dc bază care nu 
a luat măsuri ferme pentru 
ca toți membri de partid 
să-și îndeplinească sarcinile 
ce le revin. Prea ușor s-a 
trecut cu vederea peste aces
te manifestări, ceea ce a adus 
un deserviciu atit celor in 
cauză cil și organizației, pu
terii sale du mobilizare.

Reținînd ca o idee esențială 
concluzia desprinsă din adu
narea 
încă 
ți unea 
ternic rol educativ, 
buie sâ se aplice < 
tor celor 
împiedica 
greșeli și 
abaterile 
nea tovarășul loan Predoșan, 
secretarul comitetului de 
partid de la sect. XII înseamnă 
a lăsa pasivitatea, lipsa de 
răspundere și indisciplina să 
prolifereze slăbind in acest fel 
potențialul de acțiune al or
ganizației de partid. Ori cu 
acest lucru nu se poate îm
păca nici un comunist, nici o 
organizație de partid.

vinovaț
in cuvlntul 
Și Arpad

sancțiuni 
dreptul 

nouă n

generalâ, subliniem 
o data faptul că sanc- 

de partid are un pu- 
, că ea tre- 
ca un aju- 

în cauză pentru a 
comiterea unor 

mai grave. A lăsa 
nesancționate spu-

H. CORNEL

S

® intendent

RITMICITATEA
(Urmare din pag. 1)

se do Vasile Agh< ^hesei, 
Pi o.opie Moatcr, Nicolae 
ștefan. Jenică Nâstase, Ghuor- 
ghe Nichita. Gheorghc Scor
pie și Ioan Nichițelea sau la 
deschideri și pregătiri, dc 
brigăzile conduse d ■ Constan
tin Gheorghiu, Constantin 
Grădinarii. Aure) Șoșoi și 
mulți alții.

Și. totuși, mina Uricani. care 
și-a afirmat pe depljn în 
cursul anului trecut în repe
tate rînduri potențialul uman 
și tehnic dc care dispune. în
registrează restanțe atit in 
ceea ce privește producția 
extrasă, cit și în realizarea 
unor indicatori sintetici im
portanți cum ar fi productivi
tatea muncii și prețul de cost.

Explicația acestui fenomen 
constă, după cum a reieșit din 
dezbateri. in ncritmicitatca 
care a caracterizat activitatea 
de producție, in oscilațiile care 
au intervenit de la o lună la 
alta in realizarea sarcinilor 
de plan. Cauzele care au gene
rat neritmicitatea procesului 
do producție converg, în gene
ral. spre același domeniu : de
ficiențele organizatorice, care 
au continuat să se mai mani
feste pe alocuri și au făcut 
ca bilanțul de sfîrșit de an

sâ nu fie din toate punctele 
dc vedere la inălțiui. a sarci- 

’nilor. Aii existat gr. ulăți în 
aprovizionarea cu materiale, 
piese de schimb și utilaje, 
după cum a reieșit și din in
tervențiile brigadierilor Jeni
că Nâstase. Ghcorgne Brînzan, 
a șefilor sectorului III, ing. 
Dumitru Penciu, și sectorului 
IV. ing Mihai Fritsch. Lami
natele au sosit in cantități 
și sortimente reduse, fapt 
care a creat greutăți in exe
cutarea pieselor de schimb și 

, a confecțiilor metalice în ca
drul atelierului mecanic (ing. 
Ștefan Țipțer. șeful sectorului 
electromecanic). Va trebui a- 
cordatâ o atenție mai mare 
calității producției, ca factor 
esențial al creșterii eficienței 
economice. în condițiile in 
care normele de calitate vor 
fi mai bine corelate cu condi
țiile reale de zâcămînt (ing. 
loan Todea, șeful serviciului 
planificare).

Vorbitorii au relevat însă 
și importantele resurse de 
care dispune mina, resurse 
care, prinlr-o mai bună valo
rificare, vor permite îmbună
tățirea în continuare a activi
tății de producție. Tehnicianul 
Vasile Matei, șeful sectorului 
I. brigadierii Procopie Moater. 
Constantin Grădinaru, Vasile 
Agherghesei au subliniat ro
lul deoscoit care îl are buna 
organizare și s-au angajat, pe 
baza analizei posibilităților e- 
xistente. să depășească sub
stanțial sarcinile do plan 
revin colectivelor pe care 
conduc.

Activitatea de protecție 
muncii desfășurată anul tre
cut în cadrul minei a fost 
apreciată ca mulțumitoare, 
acest domeniu aflîndu-se în 
rîndul preocupărilor perma
nente ale conducerii minei, 
ale tuturor salariaților. Dată 
fiind importanța sa deosebită, 
protecția muncii va trebui să 
constituie și in anul 1974 un 
criteriu principal de aprccic- 

activității de ansamblu.

„Este necesar să desfășurăm o 
muncă susținută pentru creș
terea gradului de securitate a 
muncii, sublinia ing. loan 
Pompiliu, inginer șef cu pro
bleme de aeraj și protecția 
muncii, și să ne bazăm pe 
sprijinul întregului colectiv 
in realizarea optimă a acestui 
deziderat profesional și so
cial de importanță majoră. 
Pentru îmbunătățirea condiți
ilor de muncii din subteran 
este necesară o amplă acțiune 
d«« iniărire a răspunderii pro
fesionale a tuturor categori
ilor de salariați".

Impulsionarea ritmului de 
execuție a lucrărilor dc des
chideri și pregătiri, problemă 
abordată, dar insuficient dez
bătută. constituie, de aseme
nea, o sarcină de cea mai mare 
însemnătate a anului 1974 
Rezultatele care se așteaptă 
in acest domeniu vor trebui 
să depășească prevederile a- 
nului curent, asigurîndu-se 
recuperarea parțială a restan
țelor anului trecut și asigura
rea dezvoltării capacității de 
producție a minei la nivelul 
exigențelor impuse de crește
rea rapidă a producției de 
cărbune cocsificabil în anii 
viitori.

Colectivul minei Urjcani 
• va trebui, do asemenea, să-și 

continuo oreocunărilo n n'ru 
îmbunătățirea alimentării cu 
energie electrică și pneumati
că a locurilor' do muncă, rea- 
lizîndu-se pe această calo o 
creștere a productivități’ 
munci! la fronturile de lucru 
din subteran, la fel ca și 
mai bună gospodărire 
giei electrice.

Dezbaterile rodnice 
dunăre au orilejuit 
rea sarcinilor 
stau în fața comitetului 
menilor muncii, a tuturor 
salariat'lor minei Urjcani în 
vederea satisfacerii într-o 
măsură tot mai maro a nece
sităților de cărbune cocsifica
bil ale economiei naționale.

INSTITUTUL DE CERCETĂRI
Șl PROIECTĂRI MINIERE

PENTRU HUILA
PETROȘANI

concurs pentru ocuparea urmă
toarelor posturi în activitatea

de cercetare și proiectare
• medic internist și medic radiolog ;

® ingineri, tehnicieni și proiectanți în 
specialitățile : exploatări miniere, electro
mecanică minieră, prepararea cărbunelui 
și topografie minieră.

Concursul va avea loc la sediul I. G. P. M. H. din str.
M. Viteazu, nr. 3, in data dc 20 februarie 1974.

Condiții de angajare conform Legii nr. 12/1970.

le

Ziua activului pionieresc
(Urmare din pag. 1)

La muncă patriotică

stăviliri dc

cu 
Și 

de

pentru cursurile de calificare C.F.R.
o

a ener-

din a- 
ialona- 

Drinrinalo car?
oa-

Examene de admitere

A-(anul III).

LUNI, 11 FEBRUARIE

pentru16.30

viitoare

R A L

Comoara 
(episodul

socialiste. 
Din tată in

17.30
17.35

animalelor.
Telex.
Curs de limbă franceză 
(lecția 80).

de poezie.

Un grup de peste 30 u te
istă de la E. M. Lupeni a par- 
ieipat Ia acțiunea de muncă 

x;.irioricâ organizată in subte
ran. în zilele de sîmbătă șt 
duminică, pentru descongesti
onarea galeriilor,
materiale și colectarea de fier 
vechi.

In cadrul acestei acțiuni au 
suprafață nume-

roase armături, transportoare 
și stilpi hidra îlici care nu 
mai erau folosiți în subteran-

Prin noile cantități de fier 
vechi colectate sporește reali
zarea angajamentului pe care 
comitetul U.T.C. pe mină l-a 
luat in cinstea marilor eveni- 

istorice și politice din

lor model pregătite de 
detașamentele claselor a 
IV-a B și a Vil-a D. Ac
tivitățile organizate 
un conținut patriotic 
educativ, prezentate 
cele două detașamente, 
au satisfăcut exigențele 
tot mai crescînde ale 
pionierilor din activ. E- 
le au constituit un mo
del de organizare a ac
țiunilor concepute spre 
cinstirea mărețelor e- 
venimente clin viața po
porului și patriei noas
tre. din acest an — a- 
niversarea eliberării pa
triei s> Congresul parti
dului Pionierii nu vor 
uita mult timp activita
tea ..Un vis măreț, un 
vis de aur. un vis reali-

zat“, prezentat de deta
șamentul clasei a Vil-a 
D, urmat de un emoțio
nant montaj muzical-li- 
terar ..Unirea face pute
rea" precum și drama
tizările prezentate de 
clasa a IV -a B „Ocaua 
lui Cuza". ..Bun de șa
gă" și „Bun de inimă". 
..Moș Ion Roată și Cu
za Vodă" și altele. De 
remarcat faptul câ in 
cadrul activităților prac
tice s-a insistat mult pe 
activitatea grupelor de 
pionieri, scoțîndu-se în 
evidență locul grupei în 
structura detașamentu
lui. Alături de pionieri, 
au participat comandan
ții instructori de deta
șamente care sînt ală
turi totdeauna de mari
le acțiuni ale copiilor.

Regionala de Căi Ferate Timișoara ține 
examene de admitere pentru școlile de gra
dul I mișcare (acari-frînari-manevranți) cu 
durata de 3 luni, în fiecare sîmbătă, în 
cursul trimestrului I 1974 la Centrul de Ca
lificare C.F.R Timișoara și la stațiile C.F.R. 
Arad, Caransebeș. Reșița Nord, Simeria și 
Petroșani, unde se fac și înscrierile.

Se primesc absolvenți a 4 — 8 — 10 
clase școala generală, vîrsta 18 — 43 ani. 
cu 
la

domiciliu] în centrele de mai sus și pînă 
60 km de locul de muncă.

Acte necesare înscrierii : certificatul 
naștere în original și copie : certificatulde 

școlar original și copie : adeverință de să
nătate eliberată de circumscripția medicală 
de care aparțin : rezultatul examinării me- 
dico-psihologice efectuată la policlinica 
C.F.R. : certificatul de cazier iudiciar.

Pe timpul școlarizării, elevii primesc 
anumite drepturi și avantagii despre care 
se pot cere informații la Centrul de Califi
care C.F.R. din Timisoara, strada C. Radu
lescu Nr. 1. telefon 2.13.01. sau 1.49.50.. 
interior 779 sau 305. sau la orice stafi'' 
C.F.R.

REGIONALA DE CĂI FERATE
TIMIȘOARA

DUMINICA, 10 FEBRUARIE

Deschiderea programu
lui. Gimnastica pentru 
toți.
Cravatele roșii — Am
basadorii pionierici. 
Film serial.
din 13 case 
II).

11.15 Documentar TV — Ne- 
cunoscuții munți ai 
Buzăului (film).

11.35 Publicitate-.
11.40 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei. 
13,00 Album duminical. 
16.00 Magazin duminical.

Stadion — rubrică de 
reportaje din sportul 
de mase. Baschet mas
culin : Steaua — Dina
mo București (repriza 
a Il-a) înregistrare dc 
la Sala sporturilor 
r c-asca.

17.00 Film
truiatul (Episodul 
VIIT-lea).

17.35 Publicitate.
17.40 Cîntare patriei. Concurs 

interj udețean. 
VT-a. Trans- 
din București 

Participă

studenților din 
Corul Sindii 
vâțămîn’. din 
județul Vaslui 

19.0C urnea copiilor. Păpuși 
și copii.

19.30 Telejurnal. Sâptămîna 
politică internă și in- 
t< rnaț onalâ în imagini. 

20.00 Opereta sau... revista. 
22.00 Telejurnal.
22.10 Duminica sportivă.

MARȚI, 12 FEBRUARIE

9.00 Teleșcoală — Materna- 
(consultații pentru 

elevii ciasci a VIIl-a) 
Inegalități. inecuați' 
(I). Geografi'

tic<
a Intîlnire cu aventura 

și cu știința. Film do
cumentar.
24 de ore.

19.30 Telejurnal. (reluare). Căldura. •serra". Spectacol de ții pentru elevii clasei 10,20 Istoria operetei (relu-
20,00 Revista economică TV. 16,00 — 17.00 Lecții TV varietăți realizat în a VIII-a). are).
20,30 Teatrul liric TV — pentru lucrătorii din studiourile RAI dc la 16.15 Geografie (anul V). 10,35 Telecinemateca (relu-

Faust și Margareta. agricultură. Creșterea Roma. Orașele și satele din are).

Flo-

19.20
19.30
20.00
20.30 Povestea

serial: Pis
ai 20.40

coral
Etapa a 
misiune 
și Iași. Participă : Co
rul Școlii generale nr 
5 din Craiova, județul 
Dolj : Corul Casei de 
cultură din Buzău. 
Corul Liceului militar 
„Dimitric Cantemir". 
Corul de cameră al ,15

Emisiune in limba ma
ghiară.
Publicitate.
Interpretul preferat — 
Surorile Fircea din Bra
șov.
1 001 de seri. Pik și Tik. 
Telejurnal.
Panoramic științific, 

unui cfntec.
„Trandafirul" și „Ioane. 
Ioane1*.
Revista literar-artisticâ 
TV. Spectacol de poe
zie patriotică și revo
luționară organizat d^ 
Revista litcrar-artistică 
TV la Rm. Vâlcea

Rornan-foileton. Ger
mina . Ecranizare in 5 
episoade a romanului 
lui Emile Zola. ' alîza- 
tă dc studiourile de tc- 
I. viziuni r.gk-Zf BBC 
Episodul I ..Minerii". 
24 de ore.

torni
9.45 Exte 

română 
lografic 
simbolic 
actuală.

gă (în lectura iui 
hail Sad nț 

10.00 Curs de li 
nă. Lecția

10.30 Curs de 1 Lance
ză. Lecția 79 (reluare' 
Virstele peliculei (re
luare).

16.00 — 17.00 Lecții TV pen
tru lucratorii din agri
cultură Viticultura

17.30 Telex.
17.35 Curs dc limbă rusă 

(lecția 78).
18.05 Curs d ■ limbă engleză 

(lecția 77).
18.35 Vetre folclorice — 

Nuntă la Dfleni (film).
18.55 Oaspeți români la Fes-

Principiii' 
in ortografi- 

Amintiri din 
de Ion Crean-

JOI, 14 FEBRUARIE

11.00

■ pentru
gjr sâptămîna 

viitoare

MIERCURI, 13

9.00 Teleșcoală 
cere în 
Suporturi 
Ui (I).

9,15 Geografic 
Orașele și 
R.

FEBRUARIE

— Introdu- 
iriformatică. 

de informa-

(anul IV). 
satele din 

S. România.
9,35 Electrotehnică (Pregă- 

t: re tel > n i că - p rod 11 c (i vă > 
Mașini electrice.

18.05 Micii meșteri mari.
18,30 Istoria operetei. Batis

ta de dantelă de Jo
hann Strauss.

18.45 Dialog — Teoria mar- 
cusianâ a ,.omului uni
dimensional".

19,10 Tragerea Pronoexpres.

— 17,00 Teleșcoală.
Chimie 
torni în spațiu. 
Geografic (clasa 
V-a). Poluarea mediului 
înconjurător.
E1 ec t roteh n i că (P regâ 
tire tehnică producti
vă). Mașini electrice.

17.30 Telex.
17.35 Curs d< limbă germa 

nă. Lecția 79.
18.05 Publicitate.
18,10 Teleglob.
18.30 Interpreți îndrăgiți : 

Elena Barbu-Roizen și 
Nicolae Sabău.

18.45 întrebări și răspunsuri
19.15 Publicitate.
19.20 1 001 do seri Pik și Tik
19.30 Telejurnal.
20.00 Seară pentru tineret. 

Turneul emblemelor.
21.25 Floarea din grădină, 

cu public.

R. S. România.
16.35 Pagini din istoria 

triei. Castelul II 
doara.

17.30 Emisiune in limba ger
mană.

19,10 Tragerea Loto.
19.20 1 001 de seri. Pik și Tik.
19.30 Telejurnal.
20.00 Eroina de la Tîrgoviș- 

te.
20.20 Film artistic. Mi se 

spune ..Cîntărețul ade
vărului' Producție a 
studiourilor mexicane. 
Film muzical în premi
eră pe țară cu Elvira 
Quintana și Alvaro 
Zermeno.

21,55 Douăzeci și cinci 
minute cu Fred 
Barney într-un nou e- 
pisod.

22.20 24 de

de
Ș»

ore.

39.20

19.05

tivalul ziarului ..Uni 10,00 Curs dc limbă engleză
ta" de a Veneția. (lecția 77) — reluare.
Baladă pentru acest pâ- 10.30 Curs dc limbă rusă
mint. Muntele Cozia, (lecția 78) — reluare.
1 001 de seri. Pik și Tik 11.00 Film pentru tineret

16 FEBRUARIE
Concurs

SiMBATĂ.

19,20 1 001 de seri Pik și Tik
19,30 Telejurnal

transmis în 
la Sala Te;

direct de 
ntrtilni liric

9.00 De la Alfa
Enciclopedie

la Omega, 
pentru

20.00 Semnături în cartea din Constanța. școlari.
satului. 22.15 .4 cte ore 9,30 Film serial Pistruiatul

20.15 Teleuin niateca : Cerul (reluarea episodului
galben. Premieră pe VINERI, 15 FEBRUARIE VII).
țară. 10 05 Bucureștiul necunos-

21,55 Mina și cei... 40 de 16,00 — 17.00 Te'leșcoaiă. cut. Muzeul Gh. Tat-
balerini dc la „Sahalo 16.00 Matematică (consulta- tarescu.

Jazz cu formația 
Guido Manusardi. 
Telex.
Caleidoscop cultural- 
artistic.
Din țările 
Familia, 
fiu...

18,35 Studioul
Poveste de iarnă. Spec
tacol literar-muzical- 
coregrafic.

19,10 Un nod de cale ferată 
— reportaj.

19,20 1 001 de seri. Pik și Tik.
19,30 Telejurnal.
20.00 Cîntecul săptâmînii. 

România mea.
20.05 Tele-enciclopedia. Co

mori în arhivele româ
nești. Secolul lai Peri- 
cle (If). Rodeo.

20,45 Film serial. Columbo. 
Diagnostic contra diag
nostic.

22,15 Telejurnal.
22.25 Top 74 la O.R.T.F.: Sa

cha Distel, Stephan Gra- 
phely. Johny Halliday, 
Jean-Pierre Cassel și 
Gilbert Becaud.

22,40 C.întece de petrecere și 
romanțe cu Georgeta 
Stânescu, Nicolae Flo
rian .și Victor Predes- 
cu.
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^Ultimele știrL® @ Ziarul libanez „An Nahar“

ROMÂNIA, ȚARĂ CARE 
ACTIV ÎN LUME"JOACA UN ROL

GENEVA Guvernul britanic a hotărit Canalul dc Panama

Conferința penfru securitate
și cooperare în Europa

dizolvarea Parlamentului
UN NOU TRATAT?

CIUDAD DE PANAMA

Intervenția șefului delegației României
și organizarea de noi alegeri

GENEVA 7 — Coresponden
tul Agerpres. Comeliu Vlad, 
transmite : In cursul zilei de 
joi a avut loc o ședință a Co
mitetului do coordonare a 
Conferinței pentru securitate 
și cooperare, care a elaborat 
programul pe următoarea pe
rioadă a lucrărilor conferinței, 
in actuala lor fază — de re
dactare a documentelor fina
le. Programul prevede atît 
ședințe ale organelor princi
pale (Comitetul de coordonare 
și comisiile pentru securitate, 
cooperare economică și coope
rare culturală), cît și ale or
ganelor subsidiare. în care se 
elaborează prevederile .con
crete privind principiile ce 
trebuie să guverneze relațiile 
dintre statele participante, a- 
piicarea acestor principii, pro
blemele militare ale securită
ții. precum si multiplele as
pecte — și măsurile concrete 
în acest sens — ale așezării 
pe baze noi a schimburilor 
de valori materiale și spiritu
ale interstatale.

Participanții s-au referit și 
la probleme legato de coor
donarea mai eficientă a efor
turilor pentru realizarea de 
progrese în toate sectoarele 
care fac Obiectul dezbaterilor.

In cadrul discuțiilor, șeful 
delegației României, ambasa-

dorul Valentin Lipatti, a rele
vat sarcinile importante ce 
revin Comitetului do coordo
nare ca organ politic major in 
această fază a Conferinței 
pentru asigurarea bunului 
mers și îndrumarea activități
lor comisiilor potrivit unei 
concepții unitare, de ansam
blu. asupra securității și co
operării europene. Vorbitorul 
a remarcat că acestui organism 
ii rovine importanta misiune 
de a concentra rezultatele di
feritelor unități de lucru ale 
conferinței, in vederea fructi
ficării optime a eforturilor dc 
căutare a formelor adecvate 
în care să-și găsească reflec
tarea acordurile ce se vor re
aliza. In acest cadru. Comite
tul urmează să elaboreze mă
surile privind organizarea ce
lei de-a treia faze a Confcrin-

ței. care — așa cum preconi
zează multe state — urmează 
sâ se desfășoare la nivel înalt. 
In acest scop — a subliniat 
reprezentantul României — 
este necesar ca programul ac
tivităților pe perioada urmă
toare sâ prevadă un număr 
corespunzător dc ședințe pen
tru ca acest comitet sâ-și poa
tă duce Ia împlinire mandatul 
încredințat de miniștrii de ex
terne.

Conform programului adop
tat, Comitetul de coordonare 
urmează să se întrunească din 
nou la 21 februarie, pentru a 
continua dezbaterea privitoa
re la cel de-al 4-lea punct al 
ordinii dc zi. referitor la mă
surile instituționale ale Con
ferinței și crearea unui grup 
de lucru care să examineze in 
detaliu această problemă.

LONDRA 7 — Coresponden
tul Agerpres. Nicolae Plopea- 
nu, transmite : Joi la amiază, 
după ședința extraordinară a 
cabinetului, desfășurată sub 
președinția primului ministru 
Heath, la Londra a fost anun
țată oficial hotărîrea guvernu
lui dc a dizolva Parlamentul 
și dc a organiza noi alegeri, 
la 28 februarie.

In mod practic, Parlamentul 
își va înceta activitatea vi
neri, după ce, joi după-amia
ză, Camera Comunelor a a- 
doptat ultimele hotărîri ale 
acestei sesiuni.

Campania electorală va în
cepe imediat, noul Parlament 
urmînd să se întrunească la 
12 martie.

Primul ministru Heath a fă
cut apel la minori sâ amine 
pînă după alegeri declanșarea 
grevei naționale, prevăzută să 
înceapă sîmbătă noapte. Răs
punsul la această propunere 
urmează a fi comunicat, vi
neri. după ședința Consiliului 
executiv al Sindicatului mine
rilor.

Potrivit opiniei observato
rilor politici, campania elec
torală va fi deosebit 
cordatâ.

Joi dimineața ziarul 
Telegraph" a publicat 
unui sondaj do opinie : 
sută din cei chestionați au a- 
nunțat că vor vota pentru la
buriști. 39.5 la sută — pentru 
conservatori, iar 16 ]a siltă 
pentru liberali.

de in-

..Daily 
datele 
42,5 la

ș

TURCIA

de încredere acordat cabinetului
prezidat de Bulent Ecevit

ROMA 7 — Corespondentul 
Agerpres, Radu Bogdan, trans
mite : După două zile de dez
bateri. care au însumat peste 
17 orc de discuții, reuniunea 
la nivel înalt a liderilor celor 
patru partide membre ale co-

Insula Grenada și-a proclamat 
independența i

ST. GEORGES 7 (Ager
pres;. — Joi. la miezul nopții, 
ora locală (04.00 GMT). la 
St'. Georges, capitala Insule: 
Grenada. (Marea Caraibilor), 
a fost proclamată indepen
dența acestui teritoriu față 
de Marea Britanic.

Insula, cu o suprafață de 
325 km pâtrați. are o popu
lație de 110 000 locuitori, în 
majoritate descende.iți din 
familiile de sclavi.

Grenada. — descoperită la 
15 august 1498 și vîndutâ de 
o companie franceză guver
natorului Martinicăi, Du 
Paquet — a fost încorporată 
în imperiul colonial francez 
în 1674. C'u doi ani mai tîr- 
ziu, în 1676, insula a fost 
cucerită de englezi și apoi 
recucerită de francezi, cu 17

ani înainte de a redeveni 
colonie britanică prin trata
tul de la Versailles din 1783.

In 1967. Grenada primește 
statutul de teritoriu auto
nom, problemele referitoare 
la politica externă și la apă
rare răminind de resortul 
guvernului Marii Britanii. In 
mai 1973, o delegație condu
să de premierul Eric Gairy 
și de liderul Partidului Na
țional — de opoziție —, Her
bert Blaize, vizitează Lon
dra. pentru a negocia acor
darea independenței insulei. 
Cu acest prilej se stabilește 
data de 7 februarie 1974 
ca Ziua independenței Gre
nadei, punîndu-se. astfel, 
capăt, unei dependențe față 
de Anglia, de peste trei se
cole.

aliției guvernamentale de 
centru-stînga s-a încheiat în 
cursul scrii dc miercuri. Prin
cipalul său rezultat, după cum 
remarcă observatorii politici, 
este acela că, în urma com
promisului la care s-a ajuns, 
spectrul unei crize dc guvern 
a fost, cel puțin pentru mo
ment, înlăturat, reprezentan
ții partidelor dcmocrat-creș- 
tin, socialist, socialist demo
cratic și republican manifes- 
tîndu-și disponibilitatea de a 
susține, în continuare, actu
ala formulă guvernamentală.

Reafirmînd obiectivele de 
fond ale colaborării lor, în
dreptate spre garantarea sta
bilității cadrului politic demo
cratic. apărarea și respectarea 
instituțiilor democratice, pro
movarea unei înnoiri sociale, 
cele patru partide — se spune 
în documentul publicat la în
cheierea întîlnirii — au hotă
rit să susțină acțiunea guver
nului, al cărui obiectiv constă 
în combaterea fenomenelor 
inflaționiste și a creșterii con
tinue a costului vieții, apăra
rea și dezvoltarea producției 
și a utilizării forței de muncă, 
înfăptuirea unor investiții 
in sectoarele productive și in 
favoarea unor proiecte de re
forme sociale, legate de poli
tica de dezvoltare.

ANKARA 7 (Agerpres). — 
Adunarea națională a Turci
ei a acordat votul de încre
dere guvernului de coaliție 
format din reprezentanți ai 
Partidului Republican al Po
porului și Partidului Salvă
rii Naționale. Dintr-un număr

dc 373
235 au 
tra și doi s-au abținut.

Votul dc încredere acordat 
cabinetului
lent Ecevit pune astfel capăt, 
oficial, crizei guvernamen
tale din Turcia.

de deputați prezenți. 
votat pentru. 136 con-

prezidat de Bu-

Acțiuni greviste în Italia
ROMA 7 (Agerpres). — Pes

te un milion de lucrători ita
lieni din industriile metalur
gică, chimică, textilă și ali
mentară au declarat, joi. gre
ve pe termene variind între 
două și opt ore in semn dc 
protest' față de tergiversările 
înregistrate în cadrul nego
cierilor dintre sindicate și 
patronat, avind drept obiect 
aprobarea unor proiecte dc 
îmbunătățire a condițiilor de 
viață și dc muncă ale persona
lului.

In același timp, activitatea 
industrială a fost întreruptă 
la Milano. în urma chemării 
la grevă lansate de cele trei 
mari centrale sindicale — 
O.G.I.L., C.I.S.L.,
— pentru susținerea 
ziției sindicatelor în

vor începegocierile ce 
vineri cu membrii guvernu
lui. Aceste negocieri au in
vedere o arie mai largă de
probleme, cum ar fi o poli
tică mai rațională a prețurilor, 
adoptarea unei orientări noi 
in problema investițiilor, dez
voltarea regiunilor sudice ale 
țării și realizarea rapidă a 
unor reforme cu caracter so
cial.

U.I.L.
po-
ne-

PREMIERI I. REPUBLICII 
BANGLADESH. M iiibur Rah
man, a primit delegațiile 
străine care participă la Iu-, 
crârile primului Congres al 
Ligii Tineretului Awami. Din 
România, a participat delega
ția C. C. al U.T.C. condusă dc 
George 
biroului 
secretar 
nicipal

vorbirile pe care le-a avut cu 
conducătorii acc-stor țări.

Ghenoiu. membru al 
C.C. al U.T.C. prim
ai Comitetului Mu- 
București al U.T.C.

DATORITĂ AMPLORII 
LUATE DE MIȘCAREA AR
MATĂ DE ELIBERARE, 
efectivele armatei regimului 
de la Salisbury vor fi consi
derabil mărite — se spune 
intr-o declarație dată publi-

COMISIA CONSULTATI
VĂ PENTRU PROBLEME 

: ȘI BUGETA- 
ORGANIZAȚIEI 

a 
a-

PENTRU 
FINANCIARE 
RE A 
UNITĂȚII 
hotărit să 
jutor de 
dolari Republicii Guineea — 
Bissau, anunță agenția M.A.P. 
O.U.A. a instituit, de aseme-

AFRICANE
acorde un 

aproape 500 000

derală Germania a de
pășit 600 000 de persoa
ne. ceea ce reprezintă 2.8 la 
sută din populația activă a 
țării, a anunțat Biroul federal 
al muncii.

SOCIETATEA SCRIITORI
LOR —
zat, 
din 
Republicii I 
nia.

Cu această ocazie. Claude 
Aubry. vicepreședintele So
cietății și director al Biblio
tecii publice din Ottawa, a 
împărtășit auditorilor impre
sii din timpul călătoriei sale 
in România.

CANADIENI a organi- 
la Centrul universitar 
Ottawa o seară dedicata 

Socialiste Româ-

| PE SCURT * PE SCURT

citații de guvernul lui Ian 
Smith.

EXTREMISTA 
AU- 

..FREE I- 
și-a asumat răs- 

pentru atentatul 
asupra unui auto-

PREȘEDINTELE R. S. F. 
IUGOSLAVIA, Iosip Broz Ti
to, s-a înapoiat, joi. la Bel
grad, după vizitele efectuare 
în India. Bangladesh, Nepal 
și Siria. Intr-o scurtă decla
rație făcuta pe aeroport pre
ședintele și-a exprimat sa - 
tisfacția în legătură cu con-

ROBERT BYRD. senator 
democrat din partea statului 
Virginia de Vest, a cerut, 
joi. Administrației Nixon să 
reia relațiile 
normale 
ca sprijinitor 
terne ' ________
multe probleme. Byrd a de
clarat in Senat că ..există pu
țină logică in perpetuarea lip
sei de legătură dintre guvernul 
Statelor Unite și cel din Ha
vana”.

nea, un fond special de spri
jinire a luptei 
tru eliberarea 
cestei țări de 
portugheză.

armate pen- 
totală a a- 

sub ocupația

MIȘCAREA 
NORD — IRLANDEZA, 
TOINTITULATĂ 
RELAND", 
punderea 
comis luni 
car ce transporta soldați din 
forțele de ordine britanice, 
provocînd moartea a 11 per
soane. Grupul respectiv este 
afiliat la aripa provizorie a 
Armatei Republicane Irlan
deze (I.R.A.), iar atentatul s-a 
produs în localitatea York
shire.

diplomatice
cu Cuba. Cunoscut 

al politicii ex- 
administrației în

13 PERSOANE 
RIT, ! 
GRAV 
mare 
autobuz 
la 
xicului.

AU MU
ȘI 22 AU FOST

RĂNITE ca ur- 
a prăbușirii unui

: intr-o prăpastie de
Jiquipilas, din sudul Me-

IN CURSUL LUNII IANU
ARIE A. C., numărul șomeri
lor din Republica Fe-

CENTRALA GENERALĂ 
A OAMENILOR MUNCII 
DIN HONDURAS s-a pronun
țat in favoarea măsurilor în
treprinse de guvernul pre
ședintelui Oswaldo Lopez Ar- 
rellano pentru dezvoltarea 
economică a țării in confor
mitate' cu interesele națio
nale — se arată intr-un do
cument dat publicității la 
Tegucigalpa.
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PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Fata din Istambul : 
Republica : Conspirația ;
PETRILA: Jandarmul la 
plimbare : LONEA — Mi
nerul : Nunta de aur ; ANI- 
NOASA : Adio Petersburg ; 
VULCAN : Un om in sălbă
ticie : LUPENI — Cultural : 
Despre o anume fericire; 
Muncitoresc : .Afecțiune ;
URICANI: Eliberarea.

5,00 Buletin de știri ; 5,05 
Drumeție folclorică muzi
cală ; 6,00 Radioprogramul
dimineții ; 8,08 La micro
fon. melodia preferată ; 9,00 
Buletin de știri ; 9.20 Or

chestra „Pandelașul" din 
Brăila ; 10,00 Buletin de
știri ; 10,10 De la debut la
consacrare : 10.30 Sănătatea;
10.45 Din folclorul muzical
al popoarelor; 11.00 Bule
tin de știri ; 11,05 Partid,
pavăza mea ; 11,20 Turneu... 
pe portativ ; 12,00 Buletin de 
știri ; 12,05 Intilnire cu me
lodia populară și interpre
tul preferat : 12,35 Ansam
bluri studențești ; 13,00 Ra
diojurnal : 13,15 Concert
de prinz : 14.00 Buletin de
știri ; 14,05 Varietăți muzi
cale : 14,40 Dorul meu și-al
mîndrei mele ; 15,00 Buletin 
de știri ; 15,05 Divertis-club : 
16,00 Radiojurnal : 16,15 Pie
se corale ; 16,25 Miorița :
16.45 Discul zilei ; 17,00
Buletin de știri ; 17,15 Pen
tru patrie ; 17,40 Cîntă Ioa
na Radu ; 18.00 Orele serii:
20,00 Concert de muzică 
populară ; 20,30 itinerar la

harta țării ; 20,40 Muzică pe 
adresa dumneavoastră ; 21,00 
Buletin de știri : 21.30 Con
semnări : 22.00 Radiojurnal; 
22.30 Bijuterii muzicale ; 
23,00-3,00 Estrada nocturnă ;

că economisită11 ; Radiore- 
portaj la oțelăria electrică 
hunedoreană ; 19,10 Poș
ta melodiilor — muzi
că ușoară la cererea 
ascultătorilor : 19,30 „Ca
dran cetățenesc*1 ;

STUDIOUL TIMIȘOARA

18,00 Actualitatea radio : 
18,10 Program de cintece și 
jocuri populare din Banat; 
18,30 „Vitrina cărții” : Cu
rier editorial timișorean- 
Cartea în uzină — aspecte 
privind activitatea biblio
tecii tehnice a Combinatu
lui siderurgic Hunedoara : 
18,40 Muzică din operele 
lui Richard Wagner ; 19,00 
Jurnalul marii întreceri — 
cincinalul înainte de ter
men —- Din cuprins : Iniția
tive pe coordonatele efi
cienței ..O șarjă pe lună e- 
laborată cu energie electri

&
16,00—17,00 Teloșcoală. 
16,00 Matematică (consul's 

ții clasa a VlII-a)
16,15 Biologie (anul III) 

Fiziologia analizatoru
lui acustic.

16,35 Literatura română . 
Vasile Alecsandri — 

I. bardul de la Mirceșli
17,30 Emisiune în limba 

germană.
19,10 Tragerea loto.
19,20 1001 de seri. Pik și Tik.

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

7 
(Agerpres). — La palatul le
gislativ ...Justo Arosemena", 
din Ciudad dc Panama, secre
tarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger — sosit aici în 
prima sa vizită oficială într-o 
țară latino-amcricană și omo
logul său panamez, Juan An
tonio Tack, au semnat „Decla
rația comună de principiu", 
conținind principiile dc bază 
asupra cărora cele două guver
ne interesate au convenit să-și 
întemeieze viitoarele negoci
eri, in vederea realizării unui 
nou tratat privind Canalul dc 
Panama și zona adiacentă.

In document se prevede că 
negocierile privind trecerea 
progresivă sub jurisdicția Re
publicii Panama a căii inter- 
oceanice și a teritoriului dis
putat vor fi inițiate înainte 
de sfîrșitul anului cureqt. Tex
tul tratatului ce va interveni 
între guvernele de la Wa
shington și Ciudad de Pana
ma îl va înlocui pc cel sem
nat in 1903, care oferea Sta
telor Unite dreptul de admi
nistrare perpetuă a Canalului 
și a zonei înconjurătoare.

Cele două părți sînt de a- 
cord că există necesitatea unui 
nou tratat intermediar, de 
durată limitată, prin care să 
se restituie statului panamez 
jurisdicția asupra Canalului și 
a zonei adiacente și care să-i 
asigure ..o parte echitabilă" 
din beneficiile rezultate din 
administrarea drepturilor de 
trecere între Atlantic și Paci
fic.

BEIRUT 7 — Corespon
dentul Agerpres. Crăciun 
Ionescu transmite : „An Na- 
har", cel mai mare cotidian 
libanez in limba arabă, pu
blică, Ia 7 februarie, un ar
ticol. dedicat politicii exter
ne a României.

Articolul, însoțit dc 
fotografia președintelui
Nicolae Ccaușcscu, este inti
tulat „România, (ară care 
joacă un rol activ in lume". 
Articolul este semnat de un 
cunoscut ziarist libanez, Ab
dul Karim Abul Nasser.

Autorul scrie că in ultimii 
ani activitatea politică și di
plomatică românească a fost 
însoțită dc numeroase co
mentarii in întreaga lume 
datorită faptului că România 
a jucat și joacă un rol activ

„Omul

in principalele probleme ale 
vieții internaționale. Activi
tatea sa internațională a de
monstrat nu numai că are 
un astfel de rol, dar că este 
și aptă să-l joace.
care a dat acest rol Româ
niei — subliniază ziarul — 
este prcșcdintelo Nicolae 
Ceaușescu".

După ce amintește diferite 
aspecte ale relațiilor dintre 
România și țările arabe, au
torul afirmă că „noul rol 
pe care România este che
mată să-l joace în cadrul 
situației actuale din Orien
tul Apropiat face 
legrantă din rolul 
România l-a jucat 
că in majoritatea 
lor internaționale 
te".

parte in- 
pc care 
și îl joa- 
problcme- 
importan-

Consfătuirea conducătorilor organelor 
de coordonare naționale 

din țările socialiste participante 
la programul „Intercosmos"

HAVANA 7 (Agerpres). — 
La Havana a avut loc consfă
tuirea ordinară a conducători
lor organelor dc coordonare 
naționale din țările socialiste 
participante la programul 
„Intercosmos*1.

La consfătuire au participat 
reprezentanți din Bulgaria, 
Cehoslovacia. Cuba, R. D. Ger
mană, Mongolia, Polonia, Ro
mânia, Ungaria și Uniunea 
Sovietică.

Au fost analizate rezultate
le lucrărilor ce se efectuează 
în cadrul programului de co
laborare a țărilor participante 
în domeniul fizicii 
telecomunicațiilor 
meteorologiei cosmice, biolo
giei și medicinei cosmice. Con
sfătuirea a evidențiat dezvol-

cosmice, 
cosmice,

tarea cu succes a colaborării 
țârilor participante în aceste 
domenii.

Pînă în prezent, au fost lan
sați zece sateliți de tip „Inter
cosmos**. Numai în perioada 
care a trecut de la preceden
ta consfătuire a conducători
lor organelor de coordonare 
naționale, au fost lansați sate
liții „Intercosmos-?". „Inter- 
cosmos-8". „Intcrcosmos-Co- 
pernic-500*', „Intercosmos-10", 
peste zece rachete meteorolo
gice și, de asemenea, au fost 
efectuate o serie de alte lu
crări comune.

Participanții la consfătuire 
au examinat măsurile necesa
re pentru elaborarea progra
mului de colaborare „Inter
cosmos11 pe anii 1976—1980.

Programul guvernamental 
de stimulare a activității

R. F. G.

economice
BONN 7 (Agerpres). — Ca

bine tul vest-german a aprobat, 
miercuri, programul guverna
mental de stimulare a activi
tății economice și de accele
rare a investițiilor publice 
pentru asigurarea locurilor de 
muncă, în contextul în care 
numărul șomerilor a depășit, 
in ianuarie, cifra dc 600 000. 
Planul guvernamental preve
de alocarea, in acest scop, din 
bugetul statului, a sumei 
600 milioane de mărci.

Rezultatele definitive 
ale alegerilor parlamentare 

din Costa Rica
SAN JOSE 7 (Agerpres). — 

Partidul Eliberării Naționale 
din Costa Rica, de guvernă- 
mînt, a obținut, la alegerile 
parlamentare desfășurate la 
3 februarie. 27 de mandate în 
Adunarea Legislativă. organ 
legislativ suprem unicameral, 
format din 57 dc deputați, in
formează agenția Prensa La
tina. Urmează. în ordine. Par- ’

de

Raportul asupra situației e- 
conomice a țării, prezentat ca
binetului și aprobat în cursul 
acestei reuniuni, arată că rit
mul de creștere economică al 
R.F.G. se va situa, pe anul 
în curs, între 0 și 2 la sută, 
față de 5,5 la sută în 1973. Pa
ralel, șomerii vor reprezenta, 
în medie anuală, aproximativ 
2 la sută din totalul forței de 
muncă, față de 1.2 la sută 
anul trecut, în timp ce infla-

ția va crește cu 8-9 la sută 
(7.2 la sută în 1973).

Referindu-se la efectele ac
tualei crize energetice asupra 
situației balanței de plăți a 
țării — în mod constant exce
dentară în ultimii ani —, ra
portul menționat apreciază că, 
în 1974, aceasta va fi echili
brată. situație net inferioară 
celei de anul trecut, cînd a 
fost înregistrat un excedent da 
9,4 miliarde mărci.

Echipajul lui „Skylab-3“ 
revine pe Terra

ticlui Unificării Naționale, cu 
17 mandate, și Partidul Națio
nal Independent, care fără să 
fi fost reprezentat în Aduna
rea Legislativă înainte de a- 
ceste alegeri, a obținut cinci 
locuri. Alte opt mandate sînt 
repartizate între partidele Ac
țiunea Socialistă, Renovarea 
Democratică. Socialist, Demo- 
crat-crcștin și Democrat.

Reluarea lucrărilor Comitetului 
de negocieri comerciale al G.A.T.T.

GENEVA 7 — Coresponden
tul Agerpres. Comeliu Vlad, 
transmite : La Palatul Națiu
nilor au fost reluate lucrări
le Comitetului de negocieri 
comerciale al Acordului gene
ral pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.), însărcinat cu fixa
rea cadrului și procedurilor 
noii runde din cadrul nego
cierilor G.A.T.T. Participanții 
la tratative urmează să stabi
lească programul de lucru al 
comitetului și al grupelor 
sale, care se ocupă de pro
bleme privind produsele 
tropicale, produsele agricole, 
obstacolele tarifare și obsta
colele netarifare.

Delegația României la ne
gocieri este condusă de Mircea 
Petrescu, ministru consilier

al Misiunii permanente a țării 
noastre pe lingă Oficiul Națiu
nilor Unite de la Geneva.

Observatorii de presă apre
ciază că. după realizarea unui 
compromis asupra modului de 
abordare a problemelor agri
cole și încheierea acordului 
privind reglementarea comer
țului cu produse textile, exis
tă indicii încurajatoare în 
legătură cu desfășurarea ulte
rioară a negocierilor G.A.T.T.

HOUSTON 7 (Agerpres;. — 
Astronauții americani Gerald 
Carr, Edward Gibson și Bill 
Pogue, aflați la bordul labo
ratorului spațial „Skylab", au 
continuat, miercuri, pregătiri
le în vederea revenirii pe 
Pămînt. Conducătorul zboru
lui, Neil Hutchinson, a anun
țat, în cursul unei conferințe 
de presă ținute la Centrul 
spațial dc la Houston, că cei 
trei au reușit să plaseze, mier
curi, laboratorul pe o orbită 
cu 13 kilometri mai înaltă, 
pentru a prelungi râmînerea 
lui în Cosmos o perioadă pînă 
la șapte sau zece ani. Aceas
tă manevră a echipajului — 
a precizat el — va 
piloților misiunii 
,.Apollo-Soiuz“. din iulie 1975, 
să viziteze laboratorul ameri
can. De asemenea, pasagerii 
navelor spațiale ce vor zbura 
în Cosmos, pe la sfîrșitul a- 
cestui deceniu, vor putea con
stata ce s-a întimplat. între 
timp. în interiorul laboratoru
lui și cum a rezistat el timpu
lui și intemperiilor cosmice

permite 
comune

— ceea ce prezintă, oricum, 
un interes de loc de neglijat 
pentru oamenii de știință.

Agențiile de presă anunță 
că. de acum, cei trei cosmo
naut i au împachetat toace 
materialele cuprinzînd date 
asupra cercetărilor efectuate 
în cursul acestei misiuni de 
84 de zile și urmează să £;e 
aduse pe Pămînt. Ele cuprind 
75 000 de fotografii ale Soa
relui și cometei Kohoutek, 
19 240 de fotografii ale Pă- 
mîntului, circa 30 000 metri 
de bandă de magnetofon și 
materiale privind cercetările 
medicale și de altă natură. Se 
estimează că s-a adunat o 
contitate apreciabilă de docu
mente caro îi va ține pe sa- 
vanți ocupați o îndelungată 
perioadă de timp.

După cum s-a mai anunțat, 
amerizarea urmează să aibă 
loc vineri, la ora 15.17 GMT, 
în Oceanul Pacific, în apro
piere de San Diego, Califor
nia, unde a și fost detașată 
nava „New Orleans",

19,30 Telejurnal.
20,00 România — anul XXX 

— revistă social-poli- 
tică TV.

20,40 Surpriza serii : Lola.
20,55 Film artistic : Baladă 

pastorală (film ceho
slovac). Premieră pe 
țară.

22,15 24 de ore.

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani + 5 
grade ; Paring — 1 grad.

Minimele : Petroșani + 2 
grade; Paring —6 grade.

Grosimea stratului dc ză
padă la Paring : 70 cm .

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme în
chisă și umedă cu precipita
ții intermitente sub formă 
dc ploaie și lapoviță. Vîntul 
va sufla slab pînă la potri
vit din sud.

„Oameni ai străzii"
WASHINGTON (Agerpres). 

— Revista franceză ,,L' Ex
pres" relata, recent, că te
ritoriul Statelor Unite este 
străbătui, în lung și în lat, de 
adevărate cohorte de „oa
meni ai străzii". Majoritatea 
cetățenilor americani cred 
că este vorba de grupuri de 
hipies, cu care seamănă, 
altiel, la înfățișare, prin pă
rul lor lung și pantalonii de 
doc uzați pe care îi poartă.

Dormind in grădinile pu
blice, sub scări și, în cel 
mai fericit caz, în azilurile 
de săraci, ei sînt la iei de 
înstrăinați ca și de predece
sorii lor hipies, dar, spre 
deosebire de aceștia, nu din 
motive 
zentînd, in general, 
sărace ale societății și popu
lației de culoare ei sînt. de 
obicei, necalificați sau au o 
calificare greu utilizabilă pe 
piața muncii. Respinși de 
„stilul" de viață american, ei 
nu știu 
ze unei 
dorește, 
lor lui 
iesor de 
Universitatea 
cest „popor 
se aseamănă 
vagabonzii din 
cil cu 
contemporani.
melor 
numărul

milion, toți avind mai puțin 
de 25 de ani.

Ninsori abundente 
în Anglia

de

filozofice. Repre- 
păturile

cum să se reintegre- 
socielăți care nu-i 
Potrivit aprecieri- 
Henry Miller, pro- 
științe sociale la 

Berkeley, a- 
al străzilor" 

mai mult cu 
anii ’30, de- 

beatnicii și hipiesii
Potrivit pri- 

aprecierl statistice, 
lor este de peste 1

LONDRA (Agerpres). — 
In cursul zilei de miercuri, 
în cea mai mare parte a te
ritoriului Marii Britanii au 
iost semnalate ninsori abun
dente. Regiunile din nordul 
țării au iost in mod special 
aiectate. numeroase șosele 
Hind blocate de stratul gros

Faptul divers
g

Londra, unde 
din abundență, cir- 

autovehiculelor a

resnes, din apropiere de 
Paris, a iost eiectuată, 
miercuri, o operație de gre
fare a inimii. Pacientul — 
un bărbat în virslă de 45 de 
ani — suie rea 
timp 
care 
prin 
nale

de mai mult
de o afecțiune cardiacă 

nu a putut fi tratată 
mijloacele convențio- 
cunoscute.

Meteorit
avind apreciabila vîrstă 
de 4,6 miliarde de ani

de zăpadă. La 
a nins 
culația 
fost îngreunată.

Vremea proastă a fost în
soțită in largul coastelor bri
tanice de iurluni deosebit 
de violente, care au pus în 
diiicultate unele nave. Car
goul cipriot „Prosperity" a 
eșuat pe un recii. Toți mem- 
bii echipajului au lost sal
vați.

Operație de grefare 
a inimii

PARIS 7 (Agerpres). — la 
spitalul din localitatea Su-

WASHINGTON (Ager
pres). — In urmă cu cițiva 
ani, mai exact la 8 februa
rie 1969, s-a dezagregat în 
atmosferă un meteorit de 
proporții serioase, părți din 
el căzind în apropierea u- 
nui sat situat in nordul Me
xicului. Locuitorii au iost 
speriați de un zgomot asur- 

lumină orbi
toare. Au fost adunate apro- 

tone de res
turi ale meteoritului și pu
se la dispoziția Institutului 
de tehnologie din Califor
nia. In prezent, după cițiva 
ani de cercetări asidue, oa
menii de știință de aici au 
făcut cunoscut rezultate 
de-a dreptul senzaționale. S-a 
dovedit că este vorba de un 
meteorit avind apreciabila 
virslă de 4,6 miliarde de ani, 
el fromîndu-se in perioada 
creării sistemului solar și 
rătăcind, în continuare prin 
spațiul cosmic...

zitor și de o

ximativ două
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