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REDRESĂRII
Colectivul de muncitori, teh

nicieni și ingineri ai minei Lo- 
nea au pornit o aprigă bătălie 
cu rămînerile în urmă, cu mi
nusul cumulat la producția dc 
cărbune în prima jumătate a 
anului. Muncind cu rîvna ca
racteristic minerească, ei au 
reușit să încheie luna iulie cu 
realizarea integrală a planului 
la producția de cărbune pă
șind astfel hotărît la redresa
re.

Două dintre sectoarele 
nei. respectiv II și IV, 
ținut 
luna 
dînd 
nară 
tone

mi- 
au ob- 

succese remarcabile în 
care abia s-a încheiat 
în plus peste sarcina lu- 
1 557 și respectiv 1802 

cărbune. Brigăzi Ca cele

conduse de loan Timiș, Iosif 
Bartha și Gheorghe Balica din 
sectorul II sînt colective de 
mineri a căror hărnicie este 
recunoscută de întreaga mină, 
iar în luna trecută aportul lor 
la succesul colectiv s-a mai sim
țit o dată, fiecare brigadă dc- 
pășindu-și sarcina proprie.

In sectorul IV al minei, con
dus de inginerul Aurel Mar- 
han. în luna care s-a încheiat 
au fost înregistrate adevărate 
recorduri de producție la ma
joritatea brigăzilor, îndeosebi 
în ultima decadă, ca răspuns 
imediat la hotărîrile adoptate 
dc Conferința Națională a parti
dului, hotărîri care au de
clanșat un viu entuziasm în

rindurile minerilor îndcmnîn- 
du-i la traducerea în faptă a 
sarcinilor Conferinței. 984 tone 
cărbune — aceasta c producția 
de cărbune extrasă peste plan 
de brigada de frontaliști con
dusă dc Mjclea Ioan HI, obți
nută prin depășirea în medie 
cu 440 kg/post a randamentului 
planificat prin foaia dc acord. 
Acest spor de producție echi
valează cu 4 cicluri de avan-

r

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului dc Stat al Repu
blicii Socialisto România. n 
primit, joi după-amiază, în sta
țiunea Ncptun, pe tovarășul 
Jeno Fock, membru al Biroului 
Politic nl C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Ungare, caro, la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român și a Consiliu
lui dc Miniștri al Republicii 
Socialiste România își petrece 
concediul de odihnă în țara 
noastră.

In cadrul întrevederii s-a

exprimat satisfacția pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare multilateralii din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncitoresc Socia
list Ungar, dintre Republica 
Socialistă România șl Republica 
Populară Ungară, convingerea 
că clc se vor întări în continua
re în interesul celor două po
poare Și țări, al unității miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale, al cauzei socia
lismului. An fost abordate, dc 
asemenea, unele probleme ac
tuale ale situației infcrnațlona-

Intrcvcderea s-a desfășurat 
într-o atmosferă dc caldă prie
tenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnit cu tovarășul 

Knud Jespersen

sare, ceea ce consmuie 
majorare cu două cicluri a 
gajamentului inițial luat dc mi
nerii brigăzii. Asemeni lor. la 
aceleași cote înalte ale reali
zărilor se situează și succesul 
brigăzii din abatajul cameră 
condus dc Hristache Borș, ca
re a extras cu 768 tone mai 
mult decît sarcina lunară pre
liminată. Pe seama creșterii 
randamentului realizat față dc 
cel planificat cu 270 kg/post, 
brigada condusă dc Zaharia 
Bălăuță sc așează pe același 
podium de onoare al întrecerii 
ca și ortacii celorlalte două 
brigăzi din sector.

Aceste rodnice realizări, co
lectivele lonenc le dedică săr
bătorii lor — Ziua minerului și 
cinstesc prin fapte minerești 
ziua de 23 August

Rezultate bune la toate 
ramurile de activitate 

ale 1.1. L. Petroșani
Datele bilanțului încheiat la 

sfîrșitul lunii iulie la între
prinderea de industrie locală 
Petroșani atestă rezultatele 
demne de consemnat obținute 
de harnicul ei colectiv la toa
te ramurile de activitate Și 
sortimentele de produse ce fac 
obiectul planului de producție 
al unității. La producția glo
bală și marfă, spre exemplu, 
sarcinile de plan pe luna iulie 
au fost depășite cu 6,1 respectiv 
cu 5 la sută, iar cumulat pc

perioada de 7 
an, , .
sarcinilor de 
indicatori este 
pectiv, 105 la sută. Bilanțul e- 
vidențiază convingător efec
tele pozitive ale măsurilor lua
te de conducerea întreprinde-

Pe unda succesului

lunj din acest 
proporția de realizare a 

plan la aceiași 
de 104,6 res-

aeraj — o 
arhitectura 
— poale 

grefa biografii esențiale, de
finitorii. Acolo, in mină, im- 
plintat în stratele dure, pe- 
trificate de milenii, acestuia, 
săpătorii adincului ii spun 
„f întina fără sf ieșit". Faptul 
e știut și aproape că n-ai ne
voie de topograf. Și totuși se 
apelează la el. Inginerul E- 
milian Meiuș, directorul ex
ploatării, vrea să fie cit mai 
exact. „Suitorul de sub riul 
Bonei, amplasat central, cu 
profil de 7,2 metri pătrați, 
este destinat aerajului gene
ral al minei, suitor la care 
vor fi montate ventilatoare 
de 5 000 mc pe minut". Spu
sele nu au surprins, deși mi 
s-a părut că sînt luat păr
taș la o demonstrație nouă, 
abstractă, pe care aveam s-o 
înțeleg mult mai tirziu, in 
suitorul de la orizontul 783. 
Era ciudat că îmi mențineam 
îndrăzneala de a crede, în 
cele cîteva ore pe care le 
petrecusem in curtea minei 
și in însemnările scurtisime 
pe care mi le sugeraseră in
ginerii după ce, firește tot ei, 
propuseseră acest consult. Nu 
întotdeauna reporterul are 
ocazia să lege îmbinările lexi
cale cu profunzimea faptelor 
la care participă. Este vorba 
de un suitor, de care este 
legat viitorul celei mai tinere 
exploatări miniere: Bărbă- 
teni. Se spune astăzi, cind 
legătura cu suprafața este 
făcută, că cei 200 de metri 
liniari supați de brigada mi
nerului ALEXANDRU SZI
LAGYI — cu ll ortaci —

nu reprezintă după Opinia u- 
nora, un record : 200 metri 
liniari, in ciuda acestei cifre, 
care au fost supați intr-un 
timp relativ scurt, am zice, 
— “ : —''-;i de

brigada s-a angajat 
cinstea „Zilei mine-

timp relativ scurt, am 
fără să exagerăm cituși 
puțin, 
ca in ---------- -------
rului", să termine la zi lu
crarea. Altfel, ci nici nu pu
teau să conceapă Acum, cind 
au terminat — cu 12 zile 
mai devreme (este vorba de 
dala cind au luat cunoștință 
de acest frumos rezultat) — 
eforturile se pot conjuga la 
trecut: am avut o aprovizio
nare, o pușcare și o evacua
re a sterilului și mai ales 
organizarea concretă a schim
burilor bună.

se-

•;oi, 3 august. tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, s-a înlîlnit cu tovară
șul Knud Jespersen, președin
tele Partidului Comunist din 
Danemarca.

La întrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, 
crctar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej s-a făcut un 
schimb de informații în legă
tură cu activitatea și preocu
pările Partidului Comunist 
Român și Partidului Comunist 
din Danemarca. In cursul con
vorbirii s-a evidențiat hotărî- 
rca comună de a extinde re
lațiile de prietenie $1 colabora
re dintre P.C.R. și P.C.D., po
trivit intereselor celor două

partide și popoare, ale unită
ții mișcării comuniste și mun
citorești. A fost exprimată do
rința comună de a se dezvolta 
raporturile politice, economice 
și tehnico-științifice dintre Re
publica Socialistă România și 
Danemarca.

Intllnirca a prilejuit, dc a- 
semenea. un schimb de păreri 
în problemele actuale ale vie
ții internaționale, ale luptei 
forțelor revoluționare, democra
tice, progresiste, a frontului 
antiimperialist pentru instau
rarea unui climat de pace, co
operare și securitate în Euro
pa și în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

malul piriului Bonei, 
*» „străpun- 

l-ani 
un 
o-

Pe malul pirt 
acolo unde 
sese" suite

ADUNĂRILE GENERALE
ALE OAMENILOR MUNCII

pentru înfăptuirea programului

Ing. GHEORGHE FEIER, 
secretar al Comitetului municipal de partid

Vibrează încă viu in inimile tuturor oame
nilor muncii din Valea Jiului chemările adre
sate de conducerea partidului întregii națiuni 
de a acționa hotărit pentru înfăptuirea măre
țului program elaborat și adoptat de Conferin
ța Națională a partidului, dc* a se realiza cin
cinalul înainte de termen. Opțiunile imediate 
.șl de perspectivă ale vastului program sînt re
date cu multă claritate in magistralul Raport 
prezentat la Conferința Națională a partidului, 
în care tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : 
„Noi ne propunem să asigurăm o dezvoltare 
multilaterală a societății. înflorirea tuturor la
turilor vieții sociale, atît a economiei cit și a 
științei și culturii, perfecționarea conducerii, 
formarea omului nou. promovarea eticii și e- 
chității socialiste". Idealul societății socialiste 
și comuniste înscris în programul de acțiune 
elaborai de partid este servit de o politică re
alistă susținută și unanim aprobată de întregul 
nostru popor.

In aceste zile de intensă activitate comuniș
tii și toți oamenii muncii din Valea Jiului, 
continuă să studieze și să-.și însușească istori
cele documente ale Conferinței Naționale pen
tru ca. in cunoștință de cauză, să fie în mă- 
sură a le aplica in mod creator și a contribui 
astfel Ia făurirea unei societăți cu o puternică 
dezvoltare economico-socială, la ridicarea con
tinua a nivelului bunăstării materiale și spiri
tuale a celor ce muncesc.

Așa cum bine este cunoscut. Raportul și do
cumentele Conferinței Naționale a partidului 
au dat o înaltă apreciere măsurilor stabilite 
de Congresul al X-lea al P.C.R., pentru înfăp
tuirea și perfecționarea structurilor organiza
torice și a metodelor de perfecționare a con
ducerii. De mare anvergură și corespunzător 
cerințelor, sînt considerate schimbările petre
cute în organizarea și conducerea mecanismu
lui economic; constituirea centralelor indus
triale, instituirea formelor colective de condu
cere cu participarea largă a maselor de sala- 
rlațl pe toate treptele ierarhiei economice, 
simplificarea relațiilor pe verticala și orizon
tala structurii organizatorice a economiei, a- 
doptarea unor importante legi și acte norma
tive care vin să statueze o concepție înaintată 
in desfășurarea vieții social-economice.

Ca parte integrantă a perfecționărilor ma
jore aduse mecanismului de conducere a so
cietății, adunările generale ale oamenilor mun-< _____

Comitetului Central al Partiduluisuitorul,
Szilagyi, 

uscățiv, 
nu ride nici- 

semne nu-

găsit 
om 
mul 
odată" __
mai de ortaci știute. Se pu
nea ultima armătură. La cîți- 
va metri mai jos, acolo unde 
„hemoragia pămintului" ii 
mai ținea în loc, apa se re
vărsa încă. Inșiruiți pe um
blătoare, ca niște „umbre 
vii", peste care apa, acel 
mii' pămîntiu, curgea fără 
oprire, inqreunind orice miș
care, Petre Olteanu și loj1 
Nichita, așteptau clipa hotă- 
rită de „șef". Orele, minute
le, 
timp 
fort.

pe 
voinic, 
„care 

făcind

de 
e- 
de

fiecare picătură 
e marcată de 
Cu apa nu e 

glumit. Asemenea „avalanșe"

Dem. D. IONAȘCU

(Continuare în pag. a 2-a)

In legătură cu încetarea din viață a tovarășului John 
Marks, președintele Partidului Comunist Sud-African, mem
bru al Comitetului Executiv Național al Partidului Con
gresul Național African din Africa de Sud, exprimăm parti
dului dumneavoastră sentimente dc adîncă compasiune și 
sincere condoleanțe.

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 

3 AUGUST 1972

în dezbatere publică

PROIECTUL DE LEGE 
privind remunerarea după 

cantitatea și calitatea muncii 
în unitățile de stat

La depoul de locomotive Petroșani

ii
PROIEC1 
consoli- 

eticii 
patria

CUVÎNT
(Continuare în pag. a 2-a)

STRĂLUCIREA
>

A Importante economii 
de combustibil

Animat de dorința de a munci cu o eficiență mereu 
sporită, colectivul dc muncă al Depoului de locomotive Pe
troșani, a reușit să înscrie în bilanțul realizărilor pc prime
le 7 luni ale anului in curs o însemnată economie de com
bustibil. Astfel, datorită grijii permanente a mecanicilor și 
fochiștilor față de utilizarea rațională a locomotivelor, de 
reducerea normelor tehnice dc consum, pe parcursul aces
tui an s-au economisit 1 36G tone combustibil convențional, 
corespunzător remorcării, cu locomotivele cu abur, a unui 
număr dc 430 perechi de trenuri pe distanța Petroșani—Si- 
ineria—Petroșani.

Printre cei ce au adus un aport deosebit in obținerea 
acestei merituoase realizări se numără mecanicii PAVEL 
REVITEA, IOAN OPREA I . VASILE SUCIU, CAROL IANOȘI. 
ION PURCARU. NICOLAE CACEA și fochiștii CONSTANTIN 
BALDOVIN. BĂIUT VINTILĂ. ȘTEFAN CONCAR și RA 
DU RADU.

satisfacție am luai 
n nOU 
menit să 

bazele principiului 
și echității socialiste in 
noastră. Este vorba de proiectul 
acelei legi care sugerează, încă 
din titulatura sa, preocupările a- 
sidue olo conducerii de partid și 
de stat de a promova depline 
condiții pentru afirmarea per
sonalității umane în dubla 
calitate de proprietari și pro
ducători ai bunurilor societății 
socialiste : LEGEA REMUNERĂRII 
DUPĂ CANTITATE Șl CALITATEA 
MUNCII IN UNITÂJILE DE STAT.

Desigur, este dificil să fac in 
cîteva cuvinte, fie chiar și un re
zumat al acestuia, fie chiar numai

DE ADEZIUNE
o trecere in revistă, a principale
lor prevederi. Am reținut însă, cu 
deosebire, unele prevederi care 
lipsesc din precedentele sisteme 
de salarizare. Actualul sistem de 
salarizare, prevede noul proiect, 
asigurind remunerarea în raport 
de contribuția adusă la crearea 
bunurilor materiale și spirituale 
necesare societății, urmărește toto
dată să evite apariția unor deca
laje prea mari între veniturile in
dividuale, a unor contraste nejusti
ficate in nivelul de trai, ca și 
tendințele de nivelare a venituri
lor provenite din muncă. Așezat pe 
principiile eticii și echității socia-

liste, noul sistem de salarizare 
stabilește asemenea proporții în
tre-salariile diferitelor categorii de 
personal incit acestea să cores
pundă cît mai deplin cerințelor 
echității socialiste. Sînt prevederi 
noi care premerg și prefigurează 
o nouă etapă a dezvoltării țării 
noastre, o etapă în care noi, mi
nerii, vedem realizarea unui în
semnat pas pe calea celei mai 
avansate societăți omenești - co
munismul.

loan PETRESCU 
miner șef de brigadă 

E. M. Dilja

Program I
I

de apariții |
I

pentru

bogat

editoriale

cii au fost verificate de viață, ele primind de 
acum pe deplin atestarea de FORUM MUN
CITORESC PROFUND DEMOCRATIC IN CA
RE CUVlNTUL, GÎNDIREA, INIȚIATIVA, SA- 
IARIAȚILOR — PROPRIETARI AI MIJLOA
CELOR DE PRODUCȚIE ȘI PRODUCĂTORI DE 
BUNURI MATERIALE — AU UN CADRU 
LARG ȘI PROPICE DE AFIRMARE puțind 
participa la luarea deciziilor hotăritoare pen
tru bunul mers al activității economice, pentru 
prosperitatea socială.

In perioada 28 iulie — 20 august a.c. adună
rile generale ale oamenilor muncii sini chema
te să analizeze — potrivii exigențelor Confe
rinței Naționale — modul cum și-au îndeplinit 
rolul lor in viața unităților economice, a insti
tutelor de specialitate, cum au mobilizat orga
nele colective de conducere masele de sala- 
riați, potențialul uman și material la îndepli
nirea sarcinilor de plan in semestrul recent 
încheiat. Adunările generale vor dezbate în 
spirit critic și autocritic, cu un înalt simț de 
responsabilitate — reieșit din documentele 
Conferinței Naționale — darea de seamă asu
pra activității unității și a organului de con
ducere colectivă desfășurată pentru realizarea 
planului, a angajamentelor și a prevederilor 
din contractul colectiv de muncă pe semestrul 
I 1972, vor analiza de asemenea și adopta pro
gramul de măsuri pentry realizarea și depăși
rea sarcinilor de plan și a angajamentelor a- 
sumate pe semestrul II și pe întregul an 1972 
șl asigurarea condițiilor necesare pentru înde
plinirea și depășirea planului pe anul 1973.

Adunările generale ale oamenilor muncii or
ganizate in această perioadă au menirea de a 
determina organele colective de conducere să 
raporteze modul cum au prins viață măsurile 
anterior stabilite pentru semestrul I din acest 
an. cum s-au oglindit aceste măsuri în rezulta
tele economice obținute. Dezbaterile ce vor 
avea loc în unități și instituții vor evidenția 
cu siguranță, în majoritatea lor, realizări bune 
dobindite de colectivele de muncă sub condu
cerea organizațiilor de partid și cu sprijinul 
organizațiilor de sindicat șl U.T.C., experien
ța înaintată dobindită in aplicarea valoroase
lor inițiative care au prins viață în întrecerea 
socialistă. Vor fi colective de muncă ca cele

(Continuare în pag. a 3-a)
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Monumentele istorice 
și dc artă — parte inse
parabilă a patrimoniului 
nostru spiritual — în
deplinesc o importantă 
funcție educativă, ele i- 
lustrind în chip emoțio
nant puterea de creație 
a poporului român, con
tinuitatea și originalita
tea culturii naționale.

Pornind de la aseme
nea considerente apare, 
așadar, firească atenția 
deosebită pe care statul 
nostru socialist a acor
dat-o și o acordă restau
rării și conservării aces
tor tezaure de civiliza
ție și cultură. In slujba 
amplei acțiuni au fost

alocate, an de an, în
semnate -fonduri finan
ciare, ele cifrîndu-se, 
numai în ultimul dece
niu, la peste 200 milioa
ne lei.

Sule de asemenea edi
ficii, durate de-a lungul 
istoriei, au fost salvate 
și redate ariei cultura
le, precum și publicului 
larg. Se află lucrări de 
arhitectură și de artă 
plastică de o valoare i- 
nestimabilă, cum sînt 
mozaicul roman de la 
Constanța, complexul de 
monumente dacice de 
la Sarmisegeluza, vestite 
cetăți și curți domnești

(Neamț, Suceava, Tirgo- 
viște ele.).

Activitatea de restau
rare continuă în ritm 
susținut. A fost elaborat, 
în acest sens, un plan 
de perspectivă, pe ur
mătorii cinci ani. Pen
tru asigurarea realizării 
la termenele prevăzute 
a volumului dc lucrări 
stabilit. Direcția monu
mentelor istorice și dc 
artă a inițiat o serie de 
măsuri operative: 
fost întocmite fișe 
vind situația exactă 
fiecărui proiect, 
fost create 
teliere de

au 
pri- 

a
au
a-noi

arhitec

tură și de lucrări ingi
nerești. Toate acestea au 
conclus la realizarea pro
gramului ele restaurare 
pe primul semestru al a- 
nului în curs. Dintre 
monumentele ce urmea
ză a fi complet restau
rate și redate circuitului 
citadin pînă la sfîrșitul 
anului menționăm : an
samblul muzeal al pala
tului marelui cărturar 
Udrișto Năsturel, ele la 
Herești (județul Ilfov) 
capodoperă a stilului ar
hitectural brîncovencsc; 
incinta principală a mă
năstirii Hurezu; mauso-

leul de la Mărașli; casa 
poetului Vasilc Alecsan- 
dri, din Iași; biserica și 
turnul tezaurului de la 
mănăstirea Putna; basti
onul fostei cetăți me
dievale din Timișoara; 
casa Argintarului din 
Bistrița, una dintre cele 
mai vechi clădiri din o- 
raș, de care sînt legate 
numele lui Matei Cor
vin. Petru Rareș și ale 
altor personalități dc 
seamă ale evului mediu.

a 
a

Străvechea cetate 
Făgărașului, martoră

Anghel MtRȘOLEA

(Continuare in pag. a J-a)

elevi și 
studenfi

I
I
I
I
I
I
I

| cultură generala, școlilor pro- ■
| fesionale și tehnice .și liceelor I

' “...... I
III
I
I
I
I
I
I

Editura didactică și peda
gogică precum și întreprin
derile poligrafice își propun 
ca la începutul noului an 
școlar toate manualele să se 
găsească la dispoziția elevi
lor.

Astfel, din cele aproape 700 
(manuale necesare școlilor de 

cultură generală, școlilor pro-

| de specialitate, care se vor 
tipări într-un tiraj de circa 
14 860 000 exemplare, însu- 
mînd o valoare de 111 000 000 
lei, au apărut deja circa 600 
titluri, iar restul sînt în ti
pografii. în faze avansate de 
lucru.

Menționăm că pentru ele
vii din școlile în care se 
predă în limbile naționalită
ților conlocuitoare se editea
ză 204 titluri de manuale.

De asemenea, pînă la sfir- 
Ișitul acestui an vor fi edi

tate pentru studenți peste 
100 titluri de tratate și mo 
nualc universitare, într-un 
raj de 600 000 exemplare.

Mai sînt prevăzute a fl 
părite circa 150 titluri de II I 

edagoglcă. auxl- I

I
I.. „.............
Iteratură pedagogică, auxi

liară șl de interes general,

I

ti-

tl-

într-un tiraj de aproximați» | 
2 100 000 exemplare. .

IDupfi cum apreciază con- | 
ducerea Editurii didactice $1 i I pedagogice, conținutul ices- |
tor lucrări a fost sensibil țm- 

I bunătățit, urmărindu-se lega- J 
I rea organică a cunoștințelor 

I (Continuări ir. pag o -t-a)
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Ana Crmealâ din Petro
șani susținea sus și ta
re Ic angajare că va 

fi corectă in serviciu. De aceea 
conducereo T.A.P.L. a incadra- 
t-o bormonă Io bufetul nr. 3 
„Jiul” din Petroșani. Numai că 
Io primul control făcut, în zi
ua de 5 iulie 1971, a fost gă
sită vinzînd băuturi cu lipsă la 
măsurătoore. Verificindu-se și 
tăria băuturilor s-a constatat 
că acestea erou diluate. Tot 
atunci organele de control i-au 
găsit și o lipsă in gestiune. 
Deci nici vorbă de corectitudi
nea in serviciu pe care o trîm- 
bițose. Pentru abaterile sovir- 
șîte i s-ou „măsurat” legal 244 
zile închisoare pe care le vo 
ispăși fără nici o lipsă.

A intra abuziv intr-un a- 
portoment fără a avea 
reportițio spoțiului loco-

t.'v este o faptă pe care legea

I o soncț'oneoză cu toată aspri
mea. Acest lucru îl știa și Mica 
Marian a'in Petroșcni, str. Vasi-

I
le Roaită, dar nu l-a respectat. 
Afiind că numitul C. C. o pri
mit repartiție pentru aparta
mentul nr. 9 din blocul 28 de
pe strada Unirii, cartierul Ae
roport, a forțol ușa și s-a insta
lat în locuință. Bineînțeles că 
în această situație a fost sesi
zat comitetul executiv ol consi

I
I
I
I
I

liului popular care a dispus 
evacuarea. Totuși Mica Marin 
nu s-a conformai ocestei dispo
ziții. In ziua de 11 august 1971, 
Io domiciliul său s-a prezentat 
o comisie pentru a executa e- 
vocucrea. Insultîndu-i pe mem
brii comisiei, și dedindu-se la ac
te de violență, fotă de lucră
torul de miliție, o să- 
vîrșit infracțiunea de ultraj 
contra bunelor moravuri fapt

pentru care o fost judecat și 
condomnol Io 8 luni închisoare.

Gheorghe Calistru din Pe
tala nu se mulțumea 
cu porțio pe core o 

primea Io cantino unde servea 
maso. Co să-și ostimpere „o- 
petitul" i-o furat lui L. P. din 
camera căminului muncitoresc 
9 bonuri de masă și sumo de 
150 lei după core s-o prezen
tat la conțină să monînce liniș
tit după „munca" depusă. Se 
vede însă că hoțul era trans
figurat, căci ospătarei i s-a pă
rut ceva suspect. Primindu-i 
bonurile de masă s-o convins 
cu cine ore de-o face și a a- 
nunțat organele de miliție ca
re, sosind imediat, l-au deran
jat de la masă. Acum, 2 ani 
de zile Gheorghe Calistru nu 
mai ore nevoie de cartelă.

leano Pădurar din Vul
can zicea că soțul ei o 
mailroteoză mereu. De 

aceea, în luna februarie 1971, 
și-o pără'ii cele două fetițe, 
Gobriela de 5 ani și Liliana 
de 4 ani, pe care le-a lăsat la 
vecina ei P. F. apoi s-a mu
tat la numitul S. I. cu care 
trăiește în concubinaj. După un 
timp o cerut pensie de întreți
nere pentru fetițe. Numoi că 
pentru aceosto comportare lip
sită de răspundere a fost con
damnata io 5 luni închisoare 
(cu suspendarea executorii pe
depsei).

Alexandru Szucs din Lu- 
peni era tare stringător. 
Numai că strîngea prea 

multe lucruri core nu-i aparți
neau. Așa o făcut și intr-o 
seară din luna mai 1971 cind 
se întorcea de la serviciu. Tre- 
cind pa lingă E.M. Băr'oăteni 
a zărit un balot din plasă de 
sîrmă pe care l-o furat produ- 
cind o pagubă de 400 lei. Pen
tru fopta săvirșită i s-ou dat 
un an și două luni închisoare.

Nicolae GHERGHIN 
judecător

I

I

I
I
I
I

O nouă stație 
de concasare a 

agregatelor de carieră 
rentru valorificarea bogatelor resurse de piatră ale 

municipiului și satisfacerea cerințelor tuturor unităților 
din Valea Jiului, la cariera Malcia a I.I.L. Petroșani s-a 
amenajat, din fonduri de mică mecanizare și sub îndru
marea maistrului ION TONTEA, o nouă stație pentru con- 
casarea agregatelor. Se scontează pc realizarea la noua sta
ție a unei producții lunare de peste 3 000 tone agregate de 
carieră, materiale cu o largă utilizare și mult solicitate de 
numeroase unități din Valea Jiului.

Tinărul strungar Ștefan Botică de la atelierul mecanic 
al 1.1.L. Petroșani — sectorul Livezeni face parte din destoi
nicii meseriași ai întreprinderii.

In instantaneul nostru e surprins in timpul verificării 
execuției unei roți dințate pentru mașini-unelte.

Mnnumenlele istorice și de artă iși recapătă strălucirea
(Urmare din pag l) 

numeroase și însemnate 
evenimente din viața po
porului nostru, vestita 
Hisfrie, durată de anticii 
greci pe malurile Pon
tului Euxin, seculara ce
tate medievală din Tg. 
Mureș, mănăstirea Secu, 
biserica mănăstirii Putna 
vor fi de asemenea, 
parțial restaurate șî puse 
ia dispoziția vizitatorilor.

Vor continua, totodată, 
lucrările de refacere a 
altor importante obiec
tive : Palatul Brincove- 
nesc de la Pollogi; Ca
stelul de la Ruginoasa, 
reședință a domnitorului 
Principatelor. Unite, A- 
lexandru Ioan Cuza-, Ce
tatea de la Dăbica, ju
dețul Cluj, întemeiată pe 
meleagurile someșene, in 
urmă cu aproape 1 000 
de ani, de legendarul

voievod transilvan Gelu-, 
impunătorul ansamblu 
arhitectural al cetății de 
la Alba lulia; Cetățile da
cice din munții Orăștiei; 
ansamblul de monumen
te romane de la Adam
clisi și altele. Paralel, vor 
fi deschise noi șantiere, 
printre cele 17 obiective 
prevăzute a fi supuse 
restaurării figurînd : ha
nul vechi de poștă 
din Pîncota, jude

țul Arad, cetatea medie
vală din Aiud, castelul 
de Ia Criș, în apropiere 
de Sighișoara, valoros 
monument istoric datînd 
din a doua jumătate a 
secolului XVII, construit 
in stilul renașterii după 
modelul burgurilor ger
mane, Biserica Ștefan 
cel Mare din Războieni, 
mănăstirile Căluiu, Ri
mați și Polovragi, casa

Slătineanu și casa Cre- 
țulescu din București, 
casa domnească din 
Brîncovenî ele.

Se poale afirma, cu 
deplin temei, că monu
mentele restaurate re
prezintă nu doar simple 
puncte de atracție, ci 
prezențe dinamice și re
prezentative în peisajul 
cultural contemporan al 
țării.

(Urmare din pag. I)

de la exploatările miniere Url- 
«ani, livezeni, preprirațiile I.u- 
peni. Pc trlla, Corocșli. U.U.M.P.. 
Visco/a I uprnl, șantierele do 
construcții l.C.F. Cimpa. i i U.S. 
Uricanl, T.C.M.M.. Grupul II de 
construcții șl 7i construcții căi 
ferate Petroșani. întreprinderea 
do morarii șl panificație, cea de 
produse lactate, întreprinderile 
de transporturi C.I.R., anio și al
tele rare vor putea raporta adu
nărilor generale a oamenilor 
muncii realizări bune in bilan 
țul primului semestru. Comitetul 
municipal de partid apreciază că 
in unitățile amintite organele si 
<nqani7ațil|o do partid și-au adus 
un mai mare aport, au îndrumai 
< u competență organele colecti
ve de conducere, organizațiile 
de masă in aplicarea hotărîrllor 
de organizare șl conducere. do 
sporire a eficienței economice.

Rezultatele de bilanț pe prima 
jumătate a anului sini bune In 
majoritatea unităților, dar există 
încă rezerve maii de ridicare a 
realizărilor din economia muni
cipiului pe cote mai superioare, 
care se cer puse neînfirzial in 
valoare. De aceea, esle necesar 
ca în materialele ce se vor pre
zenta in adunările generale ale 
oamenilor muncii să fie scoasă 
în evidență experiența înaintată 
a unor colective de muncă, bri
găzi, echipe, loturi care, apll- 
cind inițiative valoroase și me
tode noi de muncă au obținut 
lună de lună realizări bune, de
pășiri substanțiale ale planului 
de producție. In acest sens un 
izvor bogat de ilustrare a mate
rialelor adunărilor generale cu 
iaple concrete și deosebit de 
semnificative îl constituie expe
riența brigăzilor de frontaliști 
conduse de PETRE CONSTAN- 
1IN. II.IE NICOLAE, VASII.E 
CAILA, NICOLAE CROITORU, 
FLOREA MIONICI, REMUS PÂ- 
DUREANU, IOAN COJOCARI) 
și alții care organizînd mai bine 
munca în abatajele cu front lung 
au reușit să realizeze un număr 
sporit de cicluri, au crescut vi
tezele de avansare intre 3-1 ml 
și 42 ml pe lună, au obținut pro
ducții pînă la peste 15 000 tone 
pe lună și randamente pînă la 
9 tone pe post. La abatajele ca
meră, brigăzi ca cele conduse de 
PETRU ROMAN, GHEORGHE 
NICH1TA, IOAN TALOȘ, ZA 
HARIA BÂLĂUȚA, GHEORGHE 
IORDAN, PAVEL MADARASZ, 
ȘTEFAN GANTZ și alții, extră- 
gînd zilnic patru cîmpuri pe ari
pă de abataj au sporit vitezele 
de avansare la peste 220 metri 
liniari pe lună, producția extrasă 
din abataje ajungind la peste 
5 000 tone lună iar randamentul 
la 7,35 tone pe post.

Și .la lucrările de înaintări au 
existat numeroase brigăzi care 
și-au organizai munca pentru a 
obține viteze de avansare de 
100 ml și chiar peste 100 metri 
pe lună așa cum sint cele con
duse de CONSTANTIN GRÂDI- 
NARU, CONSTANTIN PELOIU, 
CONSTANTIN TRIFAN. NI
COLAE UNGUREANU, DUMI
TRU SÂNÂUȚEAN. FILARET 
UNGUREANU. ARPAD RADAR 
și alții.

Un domeniu cu realizări de bi
lanț bune care vor sta desigur 
in cenlrul analizei adunărilor 
generale ale salariaților il con
stituie construcțiile-investiții. In 
cadrul șantierelor de construcții 
s-a extins și generalizat acor
dul global, fapt ce a condus la 
sporirea realizărilor în construc
ții. Șantierul de construcții fo
restiere, aplicind acordul global 
la toate echipele de lucru, a re
ușit în semestrul I să realizeze 
68,6 la suță din planul anual. 
Rezultate bune in activitatea 
de construcții au obținut și 
brigăzile de constructori de pe 
celelalte șantiere cum sint VA- 
SILE BOCA, DUMITRU ROȘU, 
ION TRAISTA. ION DUCA, SI- 
MION DURUȘ și alții.

Dările de seamă vor cuprinde 
și examina toate aspectele pozi
tive din unitățile de producție, 
șantierele de construcții, insti
tutele de cercetări, metodele a- 
vansate de lucru, modul cum 
organele colective de conducere 
au urmărit și aplicat fn viață 
planurile de măsuri elaborate șî 
adoptate in adunările generale 
precedente, propunerile făcute 
de oamenii muncii. Adunările 
generale ale oamenilor muncii 
au datoria și mandatul de a 
trage la răspundere acele organe 
de conducere care au manifestat 
și manifestă îngăduință, uneori 
nepăsare în aplicarea măsurilor 
și a propunerilor făcute. Mate
rialele supuse dezbaterii vor a- 
naliza in spirit de înaltă exigen
ță sarcinile ce revin fiecărui co
lectiv de muncă din Raportul

prezentai «Ir secretarul general 
al partidului șl documentele Con- 
torlnțcl Naționale din Inlle a.c. 
Anallzindu-se activitatea econo
mică in acest mod se vor putea 
scoale in evidență impoiUntc-le 
rezerve ce mal există încă in 
folosirea intensivă a capacități
lor de producție, scurtarea ter
menelor de intrare in fnnețiune 
a noilor obiective șl atingerea 
mai rapidă a parametrilor pro- 
iri laț), utilizarea mai rațională 
a spațiilor de produc ție, Îmbună
tățirea aprovizionării tehnico- 
materialo, sporirea produselor 
necesare4 economiei naționale șl 
pentru export, reducerea sub
stanțială a importului. In mate
rialele prezentate este necesar 
să reznlfc lipsurile și neajunsu 
rile ce au existai in organizarea 
proceselor de producție. Esle ne
cesar să se insiste asupra lor. 
să se scoată in evidență cauze
le pentru care realizările obți
nute de colectivele de muncă 
nu se ridică în toate cazurile la 
nivelul posibilităților și a dola
rii existente, faptul că sini ră- 
mincri in urmă la planul pro
ducției de cărbune brut — rea
lizat la C.C.P. în proporție de 
numai 93.6 la sută iar producția 
netă de cărbune — 97,1 Ia sută. 
Să iie criticate acele organe de

In adunări să fie obiectul anali
zei, sngrsliilor și propunerilor 
participanțllor in ce privește 
creșterea productivității muncii. 
Creșterea vitezelor do avansare, 
eliminarea defecțiunilor electro
mecanice, îmbunătățirea aprovi
zionării eu materiale șl piese de 
schimb, asigurarea unor condi
ții optime de muncă la fronturi
le tuturor abatajelor șl lucrări
lor de pregătire și deschidere', 
introducerea acordului global la 
abalațe de mare productivitate 
șl chiar pe sectoare de produc
ție, trecerea la producția de pie
se de schimb și la efectuarea re
parațiilor in atelierele proprii 
ale exploatărilor miniere care să 
descongestioneze Uzina «ie utilaj 
de astfel de lucrări și să-i per
mită asimilarea in fabricație șl 
producerea unor utilaje miniere 
de primă necesitate — combine, 
complexe, pompe de înaltă pre
siune etc. șl renunțare la Im
portul acestora — iată cîicva 
din aceste rezerve pe care se 
cere pus accentul prioritar !

In cadrnl unităților comerda
le s-au semnalai uneori caznri 
cind fondul de marfă nu oslo 
corespunzător păstrai, gospodă
rit șl rațional repartizat pe loca
lități șl unități de desfacere. Se 
mențin incă stocuri de mărfuri

ADUNĂRILE 
GENERALE 

ALE 
OAMENILOR 

MUNCII
conducere care nu au militat per
severent pentru înfăptuirea măsu
rilor propuse și aprobate în adu
nările generale ale oamenilor 
muncii, chiar dacă aceste orga
ne fac parte din eșaloanele ie
rarhice administrative. Adunări
le generale vor trebui să aibă 
un profund caracter de lucru, să 
dezbată problemele legate de 
creșterea productivității muncii, 
folosirea rațională și eficientă a 
efectivelor de salariați inclusiv 
a personalului administrativ și 
funcționăresc, extinderea auto- 
dotării. a schimburilor II și III 
de producție, activitatea econo- 
mico-financiară. La unitățile 
C.C.P. și celelalte din municipiu 
s-au întreprins acțiuni pentru a 
se reduce numărul salariaților 
din lucrările auxiliare în favoa
rea lucrărilor direct producti
ve, de folosire rațională a per
sonalului tehnic și ingineresc. 
Se pare însă că față de preve
deri sa realizat puțin, doar 60 Ia 
sută din efectivele planificate 
au trecut la lucrări direct pro
ductive iar personalul tehnic și 
ingineresc nu este încă rațional 
repartizat in schimburile de pro
ducție. In cadrul dezbaterilor din 
adunări esle locul potrivit să se 
accentueze pe necesitatea con
tinuării și finalizării neîntârzia
te a acțiunii de raționalizare a 
efectivelor de muncitori și trece
rea de efective la lucrările di
rect productive din subteran, iar, 
totodată, extinderea acestei ac
țiuni și Ia personalul adminis- 
trativ-funcționăresc din cadrul 
unităților miniere.

In unitățile de producție și 
șantierele de construcții mașini
le șl utilajele din dotare sint in
eficient utilizate iar mașinile- 
unelte insuficient încărcate. 
Aprovizionarea lehnico-materia- 
lă. deservirea unităților și a sec
toarelor, a locurilor de muncă 
nu este corespunzător organiza
tă de factorii ce au sarcini și 
responsabilități in acest impor
tant domeniu de activitate. Din 
aceste cauze precum și al revi
ziilor, a reparațiilor de slabă ca
litate, sint cazuri cțnd unele bri
găzi șî echipe la exploatările Pa- 
roșeni, Dilja, Lupeni, Bărbăteni, 
Lonea, șantierul T.C.M.M., I.G.L., 
I.G.C.. I.I.L. și U.E.L. nu-și reali
zează ritmic sarcinile de plan șl 
randamentele prevăzute. Sînt 
nenumărate și inepuizabile re
zervele ce se cer puse în valoa
re la unitățile miniere — care

cu vinzare lentă și greu vanda
bile, se constată unele înstrăi
nări de mărfuri, lipsuri in ges
tiuni. Penlru toate aceste pro
bleme oamenii muncii au venit 
cu valoroase propuneri de în
lăturare a lipsurilor și deficien
țelor din activitatea economică. 
Acolo unde mai persistă astfel 
de neajunsuri, adunările gene
rale sînt chemate să ia atitudi
ne, spirit combativ și intran
sigent față de orice manifestare 
care ar împiedica buna desfă
șurare a proceselor de produc
ție, realizarea integrală a sar
cinilor și a angajamentelor de 
plan. Organele și organizațiile 
de partid care îndrumă, conduc 
și răspund de întreaga acțiune 
de organizare și desfășurare a 
adunărilor generale ale oameni
lor muncii, împreună cu organi
zațiile de sindicat. U.T.C., orga
nele colective de conducere, să 
aibă în vedere faptul că sarcini
le de plan in semestrul II sînt 
sporite față de semestrul I al a- 
cestui an, că.și in anul 1973 se 
prevăd indicatori de plan îmbu
nătățiți față de acest an, pre
cum și faptul că întreaga acti
vitate economică Irebuie îndrep
tată spre laturile el calitative 
urmărindu-se in mod deosebit 
reducerea cheltuielilor de pro
ducție și de circulație. Esle su
ficient de amintit că în semes
tru] II din acest an producția 
brută de cărbune crește, față de 
semestrul I, cu 23 la sută, pro
ducția netă de cărbune cu 21,25 
la sută iar volumul de investiții 
pe total municipiu cu 23.55 la 
sulă. Sarcini sporite se prevăd 
și in viitorul an al cincinalului 
cind producția de cărbune brut 
va spori cu 9.4 la sulă față de 
acest an, iar producția netă de 
cărbune cu 7,1 Ia sută corespun
zător fiind îmbunătățiți și ceilal
ți indicatori de plan. Avînd la 
indemina noastră pe masa de lu
cru a fiecărui conducător pro
gramul de lucru concret trasat 
de Conferința Națională, revine 
ca sarcină de o deosebită impor
tanță adunărilor generale ale 
oamenilor muncii de a găsi și 
stabili căi șl mijloace pentru a 
soluționa problemele pe care le 
ridică sarcinile sporite de plan 
din semestrul II 1972, din viito
rul an și, ceea ce este mai im
portant, stabilirea măsurilor con
crete pentru a se realiza cinci
nalul înainte de termen. Intruțit 
fiecare unitate în aceste zile ișl 
definitivează programul de rea

lizare a saicinilor planului cin
cinal înainte de termen, să nu 
existe program de măsuri pe 
care sa l adopte adunările gene
rale fără a se cuprinde pi «‘ve
derile pentru întreg planul cin
cinal.

Adunările generale ale oame
nilor muncii, evenimeni «le 
mare însemnătate in viața tu
turor colectivelor de întreprin
deri economice, șantiere, insti
tute de cercetări și proiectări, 
unități comerciale, de deservi
re a populației, a cooperației 
meșteșugărești, care Se desfă
șoară in aceste zile in muni
cipiul nostru, trebuie așadar 
bine pregătite — atrași la a- 
ceast 8 acțiune specialiști din u- 
nități, cadre competente, 
membri ai comitetelor oameni
lor muncii incit adunările să 
poată constitui astfel o adevă
rată școală a democrației mun
citorești, să creeze cadrul u- 
nui teren mai larg și mai so
lid dc afirmare a însăși acti
vității politico-educative ; in a- 
dunarc să fie făurite pirghii 
noj dp lansare spre cote lot 
mni inatte ale eficienței în
treaga activitate economică. 
Lucrările adunărilor, dezbate
rile să conducă la ridicarea 
conștiinței socialiste partici
pative a maselor, implantarea 
principiilor eticii și echității 
socialiste, afirmarea plenară a 
celor ce muncesc, deoarece nu
mai in procesul muncii, al ac
tivității, al practicii, al în
vingerii greutăților obiective și 
a mentalităților înapoiate se 
clădește omul nou, multilateral 
dezvoltat.

„Oriunde trăiesc și muncesc 
comuniștii — sublinia secreta
rul general ai partidului — 
trebuie să militeze activ pen
tru afirmarea in viață a con
cepției filozofice a partidului 
nostru, a principiilor eticii co
muniste". De aicj rezultă ma
rca răspundere pe care o au 
organele și organizațiile de 
partid în pregătirea și desfășu
rarea adunărilor generale ale 
oamenilor muncii. In lumina 
sarcinilor și a exigențelor ce 
Se impun in actuala etapă, tre
buie să facem totul ca adună
rile generale să prilejuiască 
creșterea spiritului dc răspun
dere al colectivelor de condu
cere, al tuturor oamenilor 
muncii — in dubla lor calita
te de proprietari ai mijloace
lor de producție și de produ
cători aj bunurilor materiale 
—. mobilizarea tuturor forțe
lor pentru realizarea integrală 
a sarcinilor de plan și a an
gajamentelor.

Nu poate exista lin alt pri
lej mai bun de analiză a mun
cii depuse de colectivele de 
salariați, «le fiecare individ in 
parte in activitatea productivă 
decîi aceste adunări generale. 
Aici trebuie scoase în evidență 
lipsurile ce mai persistă încă 
în folosirea din plin și în mod 
util a timpului programat dc 
lucru, unele sustrageri din ac
tivitățile productive, abateri și 
încălcări ale legilor și regle
mentărilor în vigoare, in final 
toate problemele menite să 
conducă Ia îmbunătățirea con
tinuă a disciplinei socialiste a 
muncii.

Pentru ca adunările genera
le să-și atingă pe deplin scopul 
stabilit, vor trebui să se gă
sească forme și metode de or
ganizare și conducere mai bu
nă a proceselor de producție, 
să se prevadă în programele 
de măsuri sarcinj concrete ca
re să răspundă nevoilor reale, 
adecvate specificului muncii și 
a obiectivelor pe care ni le 
propunem. Aceasta presupune 
însă cunoașterea aprofundată a 
activității colectivelor de mun
că, studiu critic al unor ne
ajunsuri, lipsuri și greutăți 
întimpinate, experiență in mun
că și cutezanță in acțiune. Nu
mai îndeplinind aceste cerințe 
vom putea să ne aducem un 
aport substanțial și la nivelul 
cerințelor, in pregătirea și des
fășurarea adunărilor generale 
ale oamenilor muncii.

In desfășurarea cu succes a 
adunărilor generale ale oame
nilor muncii, ne bizuim pe ex
periența deja dobîndită in a- 
ceste importante acțiuni, pe 
faptul că organele Și organiza
țiile noastre de partid, obștești 
și conducerile colective au re
zerve nelimitate în activitatea 
organizatorică și social-politi- 
că pentru a se manifesta ca a- 
devărați factori mobilizatori și 
dinamizatori în elaborarea și 
adoptarea programelor de mă
suri care să deschidă noj per
spective luminoase și de pro
gres municipiului nostru.
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DUMINICĂ 6 AUGUST

10,00 Viața satului.
11.10 Mari muzicieni Ia Bucu

rești : Isac Stern, acompa
niat de orchestra simfoni
că a Radioteleviziunii.

12.00 De strajă patriei.
J2.30 Emisiune in limba maghia

ră.
14.00 360 de grade.
18.30 Film serial pentru tineret: 

Cei trei mușchetari, du
pă Alexandre Dumas (II).

19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.10 Orizonturi calde: repor

taj realizat cu prilejul 
Zilei minerului.

20.30 Film artistic : „Cum ă 
furi un milion".

22.39 Telejurnal.
22.45 Duminica sportivă.

1 UNI 7 AUGUST

17.30 Deschiderea emisiunii. 
Curs de limba rusă. Lecția 
a 9-a.

18,00 Căminul.
18.40 Scena.
19,00 Săptămina in imagini.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20,15 „Izvoare din bătrîni" un 

reportaj folcloric realizai 

pe cursul inferior a) Mu
reșului.

20.35 Roman foileton: „Moș
Goriol". Episodul IV.

21,20 Prim plan : Ion Șerbănes- 
cu, muncitor la uzinele de 
utilaj „Grivița roșie".

21.45 Estivalia (Intervlziune). E- 
misiune muzical-coregrafi- 
că.

22.30 24 de ore.
22.45 Contraste in lumea capi

talului.

MARII 8 AUGUST

9,00 Deschiderea emisiunii. Te
lex.

9,05 Melodii și jocuri populare 
românești (reluare). An
samblul de cinlece și dan
suri „I ioara" din Oradea

9,20 Căminul (reluare).
10,00 Curs de limba engleză. 

Lecția a 9-a.
10.30 Prim plan (reluare).
10,55 Film serial: Salut Germain 

Intilnire cu abatele Je
rome (reluare).

11.35 Selecțiuni din emisiunea 
„Promenada duminicală" 
(reluare).

12.15 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază. Curs de lim
ba franceză. Lecția a 10-a

18.00 Cum vorbim.

18.20 Inlerpreții și rolurile lor. 
Intre două pasiuni : muzi
ca și sculptura. Elena Con- 
stantinescu-Bo'ez — prim 
solistă a Operei din Timi
șoara.

18.45 Publicitate.
18,50 Dinamica societății româ

nești. Conceptul de „Țară 
in curs de dezvoltare".

19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Seară de teatru : „Acești 

îngeri triști1' de Dumitru 
Radu Popescu.

22,15 Recital Tereza Kesovija.
22.30 24 de ore.

MIERCURI 9 AUGUST

9,00 Deschiderea emisiunii. Te
lex.

9,05 O viață pentru o idee (re
luare) Nikitin (III).

9,35 Luminile rampei (reluare).
10,00 Curs de .limba rusă. lecția 

a 10-a.
10.30 Cărți și idei: Octavian 

Paler: „Drumuri prin me
morie".

11,10 Telecinemateca penlru 
copii : „Tom Degețelul (re
luare).

12,40 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază. Curs de lim
ba germană. Lecția a 9-a.

18.00 Cintare patriei.
18,40 Tragerea Pronoexpres.
18,50 Timp și anotimp fn agri

cultură. Redactor Radu 
Bălan.

19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Teleobiectiv. De la anga

jamente la fapte. Reportaj 
la Uzinele „23 August" 
din Capitală. — Controlul 
obștesc — in acțiune (I).

PROGRAMUL

TV pentru 
sâptămîna 

viitoare

— Avanpremieră la Tîr
gul de mostre de bunuri 
de consum 1972.

20,20 Telecinemateca : Aventu
rile unui lînăr.

22,40 24 de ore.

JOI 10 AUGUST

9.00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex.

9.05 România în lume (reluare)».
9,35 Prietenii lui Așchiuță — 

emisiune pentru preșcolari.

10,00 Curs de limba franceză. 
Lecția a 11-a.

10.30 Telecinemateca. Aventuri
le unui lînăr (reluare).

12.50 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază. Emisiune în 
limba maghiară.

18.30 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto.

18.50 Tîrgul de mostre de bu
nuri de consum — 1972,

Transmisiune directă.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Drumul linărului spre 

muncă.
20,15 Serial-document TV. Secre

tul orei H (după cartea lui 
H. Zincă „Și a fost ora H"). 
Episodul Soarele răsare la 
5.28.

20,35 Litoral '72. In direct de 
pe scena celui de-al 

Vlll-lea Festival național 
de folclor.

21,00. Tinerii despre ei înșiși. 
„Viața de azi pe mîine".

21,30 Pagini de umor: „Aven
turi in epoca de piatră".

22,20 24 de ore.
22,40 Campionatele balcanice de 

natație. Sărituri și polo 
pe apă. înregistrare de Ia 
Sofia

VINERI II AUGUST

9,00 Deschiderea emisiunii. Te
lex.

9,05 Serial-document TV: Se
cretul orei H. Episodul 
„Soarele răsare la 5.28" 
(reluare).

9,25 Cintă orchestra „Doina 
Argeșului" din Pitești.

9,50 Publicitate.
10.00 Curs de limba germană, 

lecția a 10-a.
10,30 Desen animat.
10,45 Tirgul de mostre de bu

nuri de consum — 1972 
(reluare).

11,15 Pagini de umor: „Aven
turi în epoca de piatră", 
(reluare).

12,05 Film serial penlru copil: 
Fiul Mării (reluare).

12,35 Telejurnal.

17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Finala celei 
de-a V-a ediții a concursu
lui de construcții tehnice 
pentru pionieri și școlari 
„Ex-Terra '72".

18.15 Salul contemporan — co
muna Piatra la ora urbani
zării.

18.45 Tragerea Loto.
18.55 Drumuri in istoric. Vlcina

— puncte de vedere.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 In dezbatere publică : Co

dul muncii.
20.15 Serial-document TV. Se

cretul orei H. Episodul 
„Cifrul".

20.35 Film artistic: Nopți albe.
22,05 Ancheta științiiică: Con

diția inovării.
22.35 24 de ore.
22.55 Campionatele balcanice de 

natație, sărituri și polo pe 
apă. Înregistrare de la So
lia.

SIMBATA 12 AUGUST

9,00 Deschiderea emisiunii. Te
lex.

9,05 Biblioteca pentru toți. Di- 
mitrie Anghel.

9.50 De vorbă cu gospodinele.
10.05 Teleenciclopedia (reluare).

10,50 Sălaș de cintec românesc.
11.20 Serial-document TV. Se

cretul Orei H. Episodul 
„Cifrul".

11,40 In dezbatere publică: Co
dul muncii (reluare).

11.55 Emisiune de divertisment 
(reluare).

12.30 Telejurnal.
16.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază. Emisiune in 
limba germană.

18.15 Ritm, tinerețe, dans.
18,45 Finala celei de-a V-a edi

ții a concursului de con
strucții tehnice pentru pio
nieri și școlari : Ex-Terra 
’72.

19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Serial document TV. Se

cretul orei H. Episodul: 
Arestarea din salonul gal
ben.

20.20 Teleenciclopedia.
21.00 Film serial : Mannix. Gu

vernatorul.
21.55 Apartamentul (Ill) — seri

al distractiv. Scenariul Ro
diră Tolt.

22.55 Telejurnal.
23.10 Campionatele balcanice de 

natație, sărituri șl polo pe 
apă.
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Cel de al ll-lea Concurs 
national al filmului 

de proiecția muncii
S-a încheiat cel dc-al H-lea 

Concurs național al filmului dc 
protecția muncii. La concurs 
au participat studiouri cinema
tografice. cinecluburi și centre 
documentare care au prezen
tat 120 de pelicule. Pentru fil
mele cineaștilor profesioniști au 
lost acordate ..Premiul special 
al juriului0 peliculei ..Prețul 
luminii**, realizat de studioul 
cinematografic -București", în 
regia lui Radu Gurău, după un 
scenariu scris în comun cu 
Andrei Izbășoiu, iar Premiul I

Program 
bogat 

dc apariții 
editoriale

(Urmare din p<tg l) 

teoretice de viață, dc practi
că. de producție, prezentarea 
marilor realizări obținute de 
poporul nostru sub conduce
rea partidului, a cuceririlor 
științei și tehnicii româ
nești și de peste hotare, c- 
ducarea în spiritul patriotis
mului socialist, al devota
mentului profund față dc 
partid și patrie, al eticii co
muniste,

Consemnăm, totodată, apa
riția a 10 broșuri — din ce
le 25 planificate pentru acest 
an — care vin în sprijinul 
educației politice a elevilor 
și studenților. Este progra
mată și tipărirea a 23 ma
nuale de Științe sociale pen
tru școlile generale și profe
sionale și pentru liceele dc 
cultură generală și de specia
litate și a unuj număr de 30 
planșe cu care vor fi înzes
trate cabinetele școlare de 
științe sociale.

Editura informează că in 
anul 1972—1973 vor fi puse 
pentru prima dată la inde- 
mina elevilor din clasele spe
ciale (a II-a și a Hl-a — 
școala generală — și pentru 
anii I și II liceu) manuale 
de limbile engleză, franceză, 
rusă, germană, spaniolă, ita
liană, manuale dc matemati
că, fizică, chimie și biologie 
pentru anii II și III ai clase
lor speciale din licee, antolo
gii de literatură și culegeri 
de cintece în limbile națio
nalităților conlocuitoare (ma
ghiară, germană, sirbo-croa- 
tă. ucraineană și slovacă).

Tot pentru a veni în spri
jinul procesului instructiv- 
educativ din școli sînt elabo
rate hărți murale geografice 
și istorice, planșe și discuri 
pentru învățarea corectă a 
limbilor străine.

Editura didactică și peda
gogică. care a editat la în
ceputul acestui an Atlasul 
istoric mondial, anunță o 
nouă lucrare de amploare — 
Atlasul botanic.

(Agerpres)

filmului ..Responsabilități igno
rate" (studioul „Al. Sahia*'), în 
regia lui David Rcu.

Col mai bun film creat dc cine
aștii amatori a fost considerat 
„Aspecte privind protecția 
muncii pe Șantierele de con
strucții industriale0, realizat 
de Centrul dc documentare 
tehnică al Ministerului Con
strucțiilor Industriale.

Au mai primit premii și 
mențiuni studioul „Animafilm“, 
precum și cinecluburile Minis
terului Minelor. Petrolului și 
Geologiei. Casei de cultură a 
sindicatelor din Buzău. Șan
tierului naval Oltenița și alte
le.

(Agerpres).

Simpozion
• WASHINGTON 3 — Co

respondentul Agerpres, C. A- 
Icxandroaie. transmite : Bibli
oteca română din New York, 
în colaborare cu universități
le ..Wayne" și ..North Wes
tern". din orașul Detroit, a 
organizat un simpozion pe te
ma ..Cultura în lume", la ca
re profesorul american Geor
ge Karon a vorbit despre ma
rele aport al muzicii lu Geor
ge Encscu la cultura uni
versală. Directorul Bibliotecii 
române din New York, Dan 
Grlgorescu. a făcut o expune
re intitulată ..Folclorul româ
nesc. motiv de inspirație în 
opera marelui sculptor român 
Constantin Brâncuși".

Stare de urgenfă instituită 
în Anglia 

în urma grevei docherilor
LONDRA 3 (Agerpres). — In 

loc să acționeze pentru satisfa
cerea revendicărilor docherilor 
privind îmbunătățirea condițiilor 
de viață și de muncă, guvernul 
britanic a recurs joi la institui
rea stării de urgență.

După o reuniunc-fulqer a Con
siliului Coroanei, regina Elisa- 
beta a 11-a, aflată intr-o croa
zieră în largul coastelor Scoți
ei, a semnat actul oficial al pro
clamării stării de urgență, pe o 
durată de 28 de zile, incepînd 
dc joi, ora 23 G.M.T. Parlamen
tul urmează să ratifice această

măsură în termen de șapte zile 
do la semnarea actului oficial.

Starea de urgență la caro Ed
ward Heath apelează pentru a 
patra oară de la venirea sa la 
putere, în iunie 1970 — se tra
duce practic în atribuirea de 
puteri suplimentare guvernului 
în domeniul dirijării transpor
turilor, a serviciilor publice, con
sumului do energie electrică și 
combustibil. Primul ministru ar 
putea recurge, de asemenea, la 
serviciile armatei în vederea 
descărcării vaselor comerciale 
din porturi și a deblocării docu- 
rilor.

Noi bombardamente americane 
asupra teritoriului R. D. Vietnam
HANOI 3 (Agerpres). — La 

1 august, aviația americană a 
bombardat din nou zone dens 
populate din numeroase pro
vincii ale R-D. Vietnam, pre
cum și Insula Cat Ba, situată 
în largul portului Haifong, a- 
nunță agenția VNA. In a- 
ceeași zi. navele militare ale 
Statelor Unite au dezlănțuit un 
puternic tir de artilerie asupra 
localităților rurale situate pe 
coasta provinciei Thanh Hoa, 
în timp ce octoreactoarele stra
tegice americane „B-52“ au 
bombardat regiuni din provin
cia Quang Binh. Ca urmare a 
bombardamentelor, au fost în
registrate numeroase victime 
în rîndul populației civile, au 
fost distruse locuințe și un 
mare număr de instituții econo
mice și culturale.

*
HANOI 3 (Agerpres). — La 

1 august, o escadrilă dc 20 a- 
vioane americane a bombardat 
pentru a treia oară o porțiune 
vitală a digului din Nam Ngan, 
provincia Thanh Hoa, din R-D. 
Vietnam. După cum relatează 
agenția VNA, 30 bombe de de-

molare și 25 de bombe cu să
geți au fost lansate asupra li
nei porțiuni de 1 600 metri a 
acestui dig, provocînd însem
nate distrugeri.

Scrisoarea prințului Sufanuvong 
adresată 

prințului Suvanna Fuma
XIENG QUANG 3 (Agerpres). 

— Prințul ’Sufanuvong, pre
ședintele Comitetului Central 
al Frontului Patriotic din Laos 
a adresat prințului Suvana Fu
ma, șeful regimului de la Vien
tiane, un mesaj de răspuns la 
propunerea acestuia privind re
luarea schimburilor de vederi în 
scopul încetării războiului și re- 
inslaurării păcii în Laos. In me
saj se arată că soluționarea pro
blemei laoțiene trebuie să aibă 
loc în condiții de deplină inde
pendență, fără amestecul State
lor Unite sau al exponenților 
cercurilor de dreapta de la Vien
tiane. înfăptuirea unei păci rea
le în Laos impune ca regimul 
de la Vientiane să dea un 
răspuns la propunerile for
mulate cu doi ani în ur
mă de Frontul Patriotic din 
Laos, care constituie o bază jus
tă pentru o soluție politică a 
problemei laoțiene — sublinia
ză mesajul. Statele Unite tre
buie să pună capăt războiului 
lor în Laos, încetînd în primul 
rînd pe deplin și în mod necon
diționat bombardarea teritoriu
lui laoțian. Numai astfel poate

fi creată o atmosferă propice 
unor convorbiri serioase între 
părțile laoțiene interesate, fără 
vreun amestec din afară. Toate 
aceste cerințe formulate de Fron
tul Patriotic din Laos — se pre
cizează în mesajul prințului 
Sufanuvong — se călăuzesc du
pă interesul suprem al poporu
lui laoțian, după aspirațiile sale 
la independentă, pace și neutra
litate.

< In orașul Marion, din sta
tul Ohio, s-a desfășurat un festi
val internațional care, potrivit 
organizatorilor, ,,a avut ca scop 
promovarea înțelegerii și bună
voinței intre popoarele lumii".

La acest festival. desfășurat 
sub auspiciile Consiliului ameri
can pentru relații internaționa
le, a fost organizată o expoziție 
de pictură și grafică românească 
contemporană. De asemenea, au 
fost expuse numeroase lucrări 
cu caracter economic și turistic, 
evidențiind progresul economic 
și social al țării noastre.

Agenția TASS anunță că a 
încetat din viață, la Moscova, 
după o boală grea și îndelunga
tă, John Marks, președintele 
Partidului Comunist Sud-African, 
membru al Comitetului Execu
tiv Național al Partidului Con
gresul Național African din A- 
frica de Sud.

♦< Prima uzină de oțel din lu
me alimentată cu energie nu
cleară va fi construită în Japo
nia. Vor fi alocate 6 miliarde 
yeni pentru dezvoltarea facilită
ților necesare și pentru construi
rea unei uzine de probă, a că
rei producție va fi de 20 tone 
zilnic.

U.R.S.S. Hidrocentrala Kras- 
noiarsk. Curind va intra în 
funcțiune cea mai mare hidro
centrală din lume. Ea cuprin
de 12 hidroagregate a cile 
500 000 kilovațl fiecare.

In foto : — Hidrocentrala
Krasnoiarsk — vedere de an
samblu.

După convorbirile avute 
de Anwar Sadat la Tobruk 

și Benghazi cu Moamer 
El Geddafi

• A fost luată hotărîrea de a se convoca Co
mandamentul politic unificat, la Tripoli.

CAIRO 3 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Arabe E- 
gipl, Anwar Sadat, s-a înapoiat 
joi la Cairo, după convorbirile 
avute, la Tobruk și Benghazi, cu 
președintele Consiliului Coman
damentului Revoluției din Libia, 
Moamer El Geddafi, în cadrul 
cărora au hotărit să realizeze o 
uniune completă între Republi
ca Arabă Egipt și Republica A- 
rabă Libia, relatează agenția 
M.E.N.

Postul de radio Cairo, reluat 
de agențiile France Presse și

Reuter, a anunțat că președinții 
Anwar Sadat și Moamer El Ged
dafi au hotărit convocarea Co
mandamentului politic unificat 
pentru 3 septembrie, la Tripoli. 
Comandamentul va proceda la 
crearea comisiilor mixte care 
vor fixa bazele uniunii în toate 
domeniile asupra cărora s-a con
venit. Convocarea reuniunii Co
mandamentului polițe unificat 
constituie prima holărîre luată 
de cei doi președinți, după a- 
nunțarea uniunii dintre Egipt șl 
Libia.

Situajia din Irlanda 
de Nord

BELFAST 3 (Agerpres). — In 
Irlanda continuă să se înregis
treze incidente izolate, deși, în 
general, atmosfera este apreci
ată, la Belfast și în cercurile 
britanice, drept calmă. In noap
tea de miercuri spre joi s-au 
semnalat cltcva schimburi dc 
focuri și explozii dc bombe sol
date cu mai mulți răniți șl un 
mort din rindul forțelor milita
re britanice dislocate în provin
cie.

In cadrul operațiunilor între
prinse de trupele britanice pen
tru depistarea ascunzătorilor de 
arme șl muniții au fost confis
cate cantități apreciabile de ex
plozibil șl a fost descoperit un 
laborator clandestin în cartie
rul catolic din Belfast. Autori
tățile au lansat un apel popu
lației să predea tn termen de o 
lună toate armele de foc șl mu

nițiile aflate în posesia particu
larilor.

Pe de allă parte, la Belfast s-a 
anunțat că lordul William Whi- 
telasv, ministrul britanic însăr
cinat cu conducerea directă a 
Irlandei de Nord, a acceptat ce
rerea ministrului de externe al 
Republicii Irlanda, Patrick Hil
lcry, de a se întîlni pentru a 
discuta situația din Ulster. Sur
se din Belfast, citate de agen
țiile de presă, au informai că 
reuniunea va avea loc, proba
bil, la Londra, In următoarele 
48 dc orc.

Evoluția 
crizei

♦ Aproximativ 70 de țări 
și-au anunțat participarea la lu
crările Intilnlrli miniștrilor de 
externe al țărilor nealiniate, ca
re va avea loc. între 8 și 11 
august, la Georgetown, în Guya
na, anunță agenția Taniug. Ast
fel, numărul participanților va 
depăși cifra țărilor reprezentate 
la cea de-a treia conferință la 
nivel înalt a statelor nealiniate, 
care a avut loc in 1970. la Lusa
ka.

Filipine care cunoaște In pre
zent cele mai mari calamități 
din istoria sa.

Șase persoane au murit de 
holeră intr-un spital din Manila, 
in care sînt tratate, de aceeași 
boală, alte 250 persoane, și în 
care alți 95 pacienți sini bol
navi de tifos exantematic.

Autoritățile vamale ale 
R.F. a Germanici au anunțat 
confiscarea, în cursul anului

CURT
+ A avut loc la Panmunjon 

cea de-a doua întilnlre de lucru 
din cadrul convorbirilor prelimi
nare între reprezentanții organi
zațiilor de Cruce Roșie din Nor
dul și Sudul Coreei. In cadrul 
intîlnirii. precizează A.C(T.C. — 
au fost abordate, in continuare, 
probleme de procedură legate 
de desfășurarea convorbirilor de 
fond între reprezentanții celor 
două organizații.

Marea amploare a unor 
epidemii, terminarea rezervelor 
de combustibil, ploile musonice 
și inundațiile in creștere conti
nuă să afecteze insula Luzon din

1971, a unei cantități de 6 669 
kilograme de hașiș și marijua
na.

<■ Ministrul muncii al Turciei, 
Aii Riza Uzuncr, a declarat 
miercuri că 592 547 persoane, 
printre care 100 000 femei, au 
fost nevoile să părăsească în 
ultimii 11 ani țara, pentru a cău
ta de lucru în sk?inătate.

In procesul intentat lui 
Arthur Bremer, autorul atentatu
lui comis la 15 mai împotriva 
guvernatorului Alabamei, George 
Wallace, a început audierea pri
milor martor' prezentați de apă-

rare. Au compărut in instanță 
doi medici psihiatri care au de
clarat. atît unul cit și delălall. că 
Bremer suferă de schizofrenie.

Jaime Suarez Bastidas a 
fost numit ministru de interne 
in guvernul Unității Populare al 
Republicii Chile — anunță agen
ția Prensa Latina. El îl înlocu
iește în această funcție 'pe 
Hernan Del Canto, care a tre
buit să părăsească postul ca ur
mare a unei manevre constitu
ționale a opoziției de drepta. 
Hernan Del Canto a fost numit 
ministru-secretar general al gu
vernului.

+ Un sondaj dc opinie, publi
cat joi de cotidianul londonez 
„Daily Mail", dezvăluie că pes
te două treimi din cetățenii bri
tanici sint nemulțumiți de atitu
dinea guvernului conservator al 
premierului Heath și măsurile 
luate de acesta în recentele con
flicte sociale din Marea Britanle. 
in baza legislației antisindicale 
„C.A.R.R.", precum și combate
rea inflației și a șomajului. 
Potrivit sondajului, în cazul 
organizării unor alegeri genera
le anticipate. Partidul laburist 
de opoziție ar inlruni o majori
tate de 49 la sută față de 39.5 
la sută cit ar obține conservato
rii.

de guvern 
din 

Finlanda
HELSINKI 3 (Agerpres). — 

Președintele Finlandei, Urtio 
Kekkonen, l-a însărcinat pe se
cretarul partidului socialist
democrat, Kalevi Sorsa, cu mi
siunea sondării posibilităților 
de formare a unui nou guvern 
majoritar în Parlament. Sorsa 
deținea postul de ministru de 
externe în guvernul demisio
nat la 19 iulie.

La sfîrșitul săptămînii trecu
te, președintele partidului do 
centru. Johannes Virolainen, 
care ,1a cererea șefului statului, 
a îndeplinit aceeași misiune, a 
anunțat că partidul social-de
mocrat, partidele liberale sue
dez și finlandez, ca și pro- 
pria-i formațiune politică sînt 
dispuse să formeze Un nou gu
vern.
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VINERI

Soarele răsare 
și apune la oi 
trecute din an 
rămase — 149.

EVENIMENTE

• 1972 — Cel de-al IV-lea 
Congres internațional dc bio
fizică — Expoziția ..Biofobo- 
ca" (Moscova 4-15 < 1875 — 
A murit scriitorul danez 
Hsns Christian Andersen 
(n. 2.IV. 1805) • 1792 — S-a 
născut poetul englez P. B. 
Shelley (m. 8.VII.

VINERI 4 AUGUST

I 
I

I

6,00 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal; 8,00 Sumarul 
presei; 9,30 Memoria pămîntu-

lui românesc; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Cintece și jocuri 
populare; 10,30 Tot înainte; 
11,00 Buletin dc știri; 11,03 Din 
muzica popoarelor; 11,15 Pe te
me juridice; 11,25 Cintece și 
lucrări corale; 12,00 Discul 
zilei: Tereza Kesovia; 12,30 In- 
tîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat ; 13,00 Ra
diojurnal; 13,30 Estivală — 
muzică de prînz; 14,00 Compo
zitorul săptămînii : Mihail Jo- 
ra; 15,00 Buletin de știri; 15,05 
Radioancheta economică; 15,20 
Muzică de estradă; 16,00 Ra
diojurnal; 16,15 Cîntece pentru 
copii; 16,30 Știința la zi; 16,35 
Melodii populare; 17,00 Pentru 
patrie. Emisiune dedicată Zilei 
marinei. 17,30 Concert de mu
zică populară; 18,00 Orele se
rii; 20,00 Tableta de seară; 
20,05 Zece melodii preferate; 
20,40 Conștiința patriotică în 
acțiune; 20,50 Interpreți îndră
giți ai cîntecului popular: Iri
na Loghin; 21,00 Revista șlagă
relor; 21,25 Moment poetic;
21.30 Noi înregistrări ale or
chestrei de studio a Radiotele- 
viziunii; 21,45 Melodii de ieri 
și de azi; 22,00
22.30 Concert de 
Buletin de știri; 
strada nocturnă.

Radiojurnal; 
seară; 24.00 
0,03—6,00 E-

Filme
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Ultimiul domiciliu cu
noscut ; Republica : Serata ; 
LONE A — Minerul: Nu-mi 
place ziua de luni : VUL
CAN : Preria : BĂRBATE»! : 
Frații : LUPENI — Cultural : 
Aventuri la Marea Neagră, 
seriile I și II ;

VINERI 4 AUGUST

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex; 9,05 Universitatea TV; 
9,50 Instrumente șl virtuozi; 
10,30 Curs de limba germană 
— lecția a 8-a ; 10,30 Desen ani
mat; 10,45 De la decizie la ac
țiune; 11,15 Pagini de umor: 
„Aventuri in epoca de piatră"; 
12,95 Film serial pentru copii: 
„Fiul mării"; 12,35 Telejurnal; 
IN JURUL OREI 14,15 Tenis de 
cîmp, România—Australia (se
mifinala interzonală a „Cupei 
Davis" — primele două me
ciuri de simplu). Transmisiune 
directă de la arena Progresul;

Un comunicat al Frontului Popuîar 
pentru eliberarea Omanului 

și Golfului Arabic
ADEN 3 (Agerpres). — Un 

comunicat al Frontului Popu
lar pentru eliberarea Oma
nului și Golfului Arabic, publi
cat miercuri la Aden, anunță 
că o violentă ciocnire a opus, 
la 19 iulie, forțele guverna
mentale omaneze luptătorilor 
Frontului. în localitatea Mir- 
bata din provincia Dhofar. Po
trivit comunicatului, bilanțul 
acestei ciocniri, care a durat

• • 99 • • a

18 ore. este următorul t 125 mi
litari guvernamentali au fost» 
uciși sau răniți, printre ei nu- 
mărîndu-se și doi ofițeri en
glezi și unul iordanian. Au 
fost, de asemenea, doborîte 
două avioane și Un elicopter 
ale trupelor guvernului. Pier
derile Frontului Popular de e- 
liberare se ridică la 33 de morți 
și 3 răniți.

• <•••©
La București și Barcelona

Se dă astăzi startul 
semifinalelor „Cupei Davis“

19,20 1 001 de seri/ 19,30 Tele 
jurnal. Holăririle Conferinței 
Naționale a Partidului — cauză 
a întregului popor; 20,10 Avan
premieră; 20,15 Reportaj-anche- - 
tă „Pe Someș — luminile" / 
20,50 Film artistic: „Stația u- 
nion". Cu : William Holden și 
B. Fitzgerald. Premieră pe ța
ră; 22,10 Aspecte de la al VIII- 
lea Festival național de folclor 
de la Mamaia; 22.30 .,24 de 
ore".

(maja?
+ Pompierii militari Petro 

șani — 08 și 1150; Serviciul de 
urgențe Petroșani — 1313; Mi
liția Petroșani — 1212; Inspec
toratul comercial de stat — 
1220 interior — 43. Pentru a- 
nunțarea și remedierea deranja
mentelor electrice exterioare în 
Petroșani — 1651.

Miliția Vulcan — 108. Spi
talul unificat Vulcan, serviciul 
de urgențe — 103. Inspecția co
mercială Vulcan — 105.

Serviciul de urgențe Lupeni — 
116; Miliția Lupeni — 134; Pen
tru anunțarea și remedierea de
ranjamentelor electrice — 145;

Redacția șl administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon i 1662

LICEUL INDUSTRIAL 
PETROȘANI>

anunță
Concurs de admitere în sesiunea 

1 — 9 septembrie 1972 
la următoarele specialități:

a) CURSURI LA ZI
— Exploatări miniere
— Electromecanică minieră
— Instalații de automatizare
b) CURSURI SERALE 
— Exploatări miniere
— Electromecanică minieră

înscrierile se fac incepînd cu data de 10 
august 1972. Pe durata școlarizării elevii de la 
cursurile de zi primesc bursă.

Informații suplimentare la secretariatul 
liceului, telefon 1736.

Mica publicitate
VlND casă cu două camere, bucătărie, baie, teren 

700 mp, Aurel Vlaicu, nr. 28, Petroșani.
PIERDUT legitimație Pe numele Lumperdean Ion, eli- 

liberată de E.M. Lupeni. Declar nulă.
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Țandrău 

Ion, eliberată de E.M. Uricani, Declar nulă.

Astăzi, la București și Bar 
celona încep meciurile senii 
finalelor interzonale ale popu
larei competiții de tenis „Cupa 
Davis**, meciuri fare suscită un 
interes enorm in lumea „spor
tului alb".

In capitala țârii noastre, pe 
terenurile reamenajatc din Par
cul sportiv Progresul, selecțio
nata României, in frunte cu 
Ilie Năstase și Ion Tiriac va 
da replica valoroasei echipe a 
Australiei, care aliniază pc ta 
tentații tenisinani Mal Ander 
son. Colin Diblcy. John Cooper 
și Geof Masters. In avancroni
ca sa, pe marginea acestei pa
sionate întilniri, comentatorul 
sportiv al agenției France Preș 
se, acordă prima șansă echipei 
române. „In fața publicului 
său, pe terenul propriu, Romă 
nia deja finalistă anul trecut 
are prilejul să se impună. Scli
pitorul jucător care este Ilie 
Năstase, finalist anul acesta 
la Wimbledon, este capabil să 
aducă două puncte în partidele 
de simplu, al treilea puțind fi 
asigurat Ia dublu de Năstase 
și Țiriac, unul din cele mai 
redutabile cupluri europen*-
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Dar chiar și Țiriac, (notează a- 
celași comentator) care, in 
ciuda anilor, nu a pierdut ni
mic din dirzenia și curajul său 
ar fi in măsură să cîștige una 
din partidele sale de simplu".

In ceea ce privește semifi
nala de la Barcelona, specialis
tul francez crede că soarta in- 
tilnirii va depinde de partici
parea la meci a fostului profe
sionist spaniol Andres Gimeno, 
absent de la meciul cu Ceho
slovacia. Dacă va juca Gimeno, 
acesta ar putea să-l învingă pe 
al doilea jucător american, 
Gorman sau Solomon. Mai 
mult, Gimeno ar putea să ciș- 
tige chiar și la Stan Smith, 
care nu se simte in largul său 
pe terenurile de zgură. Decisiv 
va putea fi insă aportul lui 
.Manuel Orantes. Oricum, Spa
nia pornește favorită în me
ciul cu S.U.A. Astfel, conchide 
comentatorul francez, dacă lo
gica și calculele hîrtiei vor fi 
respectate, s-ar putea să a- 
sistăm la o finală inedită a 
„Cupei Davis", o finală intre 
echipele României și Spaniei, 
ambele de mai mult timp pe 
urinele faimoasei .Salatierp de 
argint"

In urma tragerii la sorți, tn primele două partide- se 
vor întîlni : Ion Țiriac — Mal Anderson și Ilie Năstase — 
Colin Dibley. Primul joc va începe la ora 14,15. Sîmbătă se 
desfășoară proba de dublu cu începere de la ora 15,45. iap 
duminică au loc ultimele partide de simplu : Țiriac — Dib- 
ley și Năstase — Anderson.

*

BARCELONA 3 (Agerpres). — La Barcelona. în a doua 
semifinală a „Cupei Davis'* se întîlnesc echipele de tenis ule 
Spaniei și S.U.A., deținătoarea Salatierei de argint. In pri
mele două probe de simplu se vor întîlni ! Stan Smith 
(S.U.A.) — Manuel Orantes (Spania) și Harold Solomon 
(S.U.A.) — Juan Gisbert (Spania). Sîmbătă are loc proba de 
dublu, iar duminică ultimele două meciuri de simplu i 
Solomon—Orantes și Smith—Gisbert.
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