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Toate organizațiile de partid, toate colectivele 
de muncă își pun la temelia activității:

ÎNFĂPTUIREA INDICATIIIOR SECRETARUIUI GENERAI Al PARTIDUEUI 
TRANSMISE CU PRILEJUI VIZITEI DE LUCRU ÎN VAIEA JIULUI

FORȚEI DE
Astăzi, la ora 9,30, in aula Institutului de mi

ne din Petroșani are loc ședința festivă de des
chidere a simpozionului științific „Probleme ale 
stabilizării forței de muncă" organizat de secția 
de sociologie a Academiei de științe sociale și 
politice și Institutul de mine din Petroșani. La 
simpozion vor fi reprezentați prin comunicări Co
mitetul municipal Petroșani al P.C.R., Centrul de 
sociologie București, Institutul de mine, Centrala 
cărbunelui. Universitatea „Al. loan Cuza" lași, 
S.C.S.M. Petroșani, M.M.P.G., ICEMIN Bueu. 
rești, Institutul de subingineri din Baia Mare.

In programul zilei de azi sînt înscrise 19 co-

MUNCA"
municări științifice, unele izvorite din realitatea 
Văii Jiului. Sesiunea se va deschide cu comuni
carea „General și specific în fenomenul fluctua
ției", susținută de tovarășul CLEMENT NEGRUJ, 
prim-secretar al Comitetului municipal de partid 
(coreferent Septimiu Krausz, lector la I.M.P.), du
pă care vor fi prezentate „Stabilitatea cadrelor 
muncitorești din industria minieră a Văii Jiului", 
„Unele reflecții cu privire la stabilitatea forței de 
muncă la minele din Valea Jiului" etc.

In prima zi, comunicările vor fi susținute in 
două ședințe — de la orele 11-13 și 16-20.

1947-1972

DECEMBRIE^
Transpunem 

în viată 
complexul 
program 

de redresare 
a producției 
de cărbune

Col ectiv de frunte
Consemnam în coloanele 

ziarului nostru, după prima 
zi a trimestrului IV, succesul 
deplin, lăudabil ai colectivu
lui de mineri ai sectorului 
III al minei Lonea. Și ieri a- 
cest colectiv păstra locul de 
frunte în întrecerea la care 
participă toate sectoarele mi
nei pentru a întîmpina cu 
realizări de seamă evenimen
tul pe care întreaga țară îl 
va sărbători la finele anului 
— un sfert de veac de la pro
clamarea Republicii.

Cele 302 tone cărbune ex
trase peste plan din cele trei 
frontale ale sectorului, con
duse de brigadierii IOAN CO
JOCARU, IOAN BACIU și 
COSTACHE BÎGU, garantea
ză că angajamentul acestui 
colectiv — de a depăși sarci
na producției de cărbune pe 
acest trimestru — va deveni 
un fapt împlinit. Comunicîn- 
du-ne aceste realizări, tova
rășul DAVID DOBOCAN, 
tehnician în sector, ne-a re
latat că minerii din brigada 
BlGU, conduși pe schimburi 
de TEOFIL HOLINCIUC, 
IOAN DÎLGOCI, CONSTAN
TIN RUSU și MARTIN PU- 
SOK, au depășit randamentul 
planificat, prin elanul mine
resc caracteristic, cu 400 
kg post.

Sporuri ' 
de cărbune

1 hiar dacă locul intii e 
„ținut" Ia mina Vulcan, după 
trei zile din luna octombrie, 
de către sectorul I al minei, 
cu un plus la producția de 
cărbune de 354 tone, colec
tivul sectorului VI — cu cele 
240 tone cărbune extrase pes
te plan — este un „concu
rent de temut". Ni s-a rele
vat, ca remarcabil, succesul 
obținut de o brigadă de tine
ret din acest sector — avînd 
conducerea pe schimburi a- 
sigurată de IOAN AZAMFI- 
REI, GHEORGHE HUDIȘTEA- 
NU, ALEXANDRU SZABO și 
DUMITRU VLAD - care, ca 
o inițiativă a organizației de 
partid din sector, este condu
să de un priceput miner vîrst- 
nic, comunistul BELA SZABO. 
Pînă ieri, brigada a produs 
peste plan 180 tone cărbune, 
obținute pe seama sporirii 
randamentului planificat cu 
1 600 kg/post. De precizat că 
această brigadă a încheiat și 
luna trecută cu cele mai sub
stanțiale realizări pe sector.

Garanția 
viitoarelor 
succese

In luna trecută, ca urmare 
a unor măsuri adoptate încă 
Ia începutul ei, la sectorul 
III al minei Dîlja planul lu
nar de pregătiri a fost depă-

(Continuare în pag. a 4-a)

Vom demonstra
ce posibilități
se deschid fie

tate și în ace
lași timp cîști
guri mai bune

Optimism robust
la început de

MASA 
ROTUNDA 
LA MINA
LONEA :

cărei brigăzi de 
a obține rezul-

Largi acțiuni de 
masă din partea 
organizațiilor de 
partid, sindicat 
și U.T.C.

drum

Sîntem hotărîți să facem totul 
pentru extinderea inițiativei

„Brigada producție 
si educație"

Am relevat pe larg în numărul de ieri al 
ziarului „Steagul roșu" despre noua și valoroa
sa inițiativă apărută în întrecerea socialis
tă, ca rod al înaltei conștiințe socialiste a mi
nerilor, „BRIGADA DE PRODUCȚIE ȘI EDU
CAȚIE", a cărei promotoare este brigada con
dusă de minerul comunist loan Cojocaru de 
la mina Lonea, care s-a angajat să-și desfă
șoare întreaga activitate sub deviza „Fiecare 
membru al brigăzii — un 
faptei, cinstei și demnității".

om al inițiativei,

— Ce însemnătate are pen
tru mina dumneavoastră i- 
nițiativa, ce mutații poate 
aduce în viața colectivului ?

Ing. AUREL BRlNDUȘ, di
rectorul minei : Inițiativa
minerilor din „brigada de pro
ducție și educație" condusă 
de loan Cojocaru constituie 
pentru mina Lonea începu
tul unei acțiuni deosebit de 
importante, care va trebui să 
ducă la îndeplinirea și depă
șirea planului de către fie
care brigadă și pe această 
bază la îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan 
pe întreaga exploatare. însu
șirea și aplicarea acestei i- 
nițiative în toate brigăzile va 
contribui ca prețioasele indi
cații date de către secreta
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul vizitei de lucru 
făcute în Valea Jiului și mă
surile stabilite pe baza aces
tor indicații să fie 
cu succes în viață,

— Iar întrecerea 
tă va cunoaște un 
ternic avînt...

aplicate

socialis
ms] pu-

Intrucît inițiativa — îmbrățișată cu deose
bită căldură de către minerii loneni — suscită 
un viu interes din partea tuturor colectivelor 
miniere din Valea Jiului care au fost îndem
nate să-și însușească și să aplice în activitatea 
lor deviza „brigadă de producție și educație", 
redacția a organizat operativ o scurtă „masă 
rotundă" cu factori de conducere de la mina 
Lonea pentru a evidenția valoarea și impor
tanța inițiativei precum și măsurile luate la 
această exploatare pentru susținerea ei.

cerea socialistă va cunoaște 
un și mai puternic impuls, 
ceea ce înseamnă că vor 
crește și preocupările între
gului colectiv al minei pen
tru sporirea producției de 
cărbune pe baza ridicării 
productivității muncii în a- 
bataje. Antrenarea masei 
largi a minerilor la ridica
rea nivelului profesional și 
de cultură generală, atrage
rea muncitorilor în mai ma
re- măsură la viața politică, 
obștească, culturală și spor
tivă, dezbaterea unor proble
me ale producției și de via
ță în cadrul brigăzii vor îm
bunătăți în continuare cli
matul general de muncă ce se 
va caracteriza printr-un mai 
înalt grad de responsabili
tate din partea tuturor, prin 
extinderea relațiilor de în
trajutorare și respect reci
proc, determinînd în ultimă 

întregii 
o treap-

Pe curînd. la noua creșă din cartierul petrilean „8 Martie".

IN INTERIORUL ZIARULUI
Consultații juridice : Recompense 
și sancțiuni ale angajaților în ca
drul raporturilor de muncă

® Aflăm de la organele de ordine
® Pe urmele materialelor publicate
® Programul T.V. săptămînal

© Organizațiile U.T.C. — responsa
bile față de un atribut major al 
educației : Disciplina la locui de 
muncă

© Știința Ia zi

® Luna cunoscută și necunoscută
GROSU,

I minei: 
o îndo- 

generaliza- 
la toate

Ing. AURELIAN 
inginer 
Nu încape 
ială 
rea 
brigăzile de mineri și la toa
te echipele de mecanici, lă
cătuși și electricieni, între-

șef al 
nici 

că prin | 
inițiativei

instanță ridicarea 
activități a minei pe 
tă mai superioară

— Cum înțeleg 
prezenți să susțină

(Continuare în pag.
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Acțluni adecvate pentru asigurarea unui flux 
de preparare normal în anotimpul friguros
Colectivul de muncă al prepa- 

rației cărbunelui din Petrila pu
ne un mare accent pe intensifi
carea pregătirilor în vederea u- 
nei bune pregătiri a procesului 
c’e producție în perioada de iar
nă, mai ales că materia de pri
mă necesitate în flux o consti
tuie apa necesară la spălarea 
cărbunilor a cărei cantitate fo
losită zilnic depășește 8 milioa
ne de litri.

In acest scop, un colectiv de 
ingineri și maiștri pricepuți, cu 
experiență în muncă, printre 
care inginerii Nicolae Vîlcea, 
Silviu Constantinescu, Nicolae 
Haneș au definitivat o seamă de 
măsuri adecvate, între care re
facerea barajului de la Jiu în 
vederea asigurării cu apă indus
trială pe timp de iarnă, repara
rea denisipatoarelor de la Jiu, 
unde are loc purificarea apei 
necesare spălării cărbunilor, izo

larea conductelor de smoală 
supraîncălzită de la topitoare la 
pompe și tambure, izolarea con
ductelor de aburi de la topitoa- 
rele de smoală.

De asemenea, s-a confecțio
nat și s-a montat un radiator în 
plus care reduce timpul de to
pire a smoalei de la 8 la 4 ore, 
mărindu-se astfel capacitatea de 
încălzire la topitorul nr. 3. S-au 
fus la punct canalele dintre li
nii în vederea scurgerii apelor 
din vagoane și s-a confecționat 
și montat o pompă Dorko la 
cîntarul liniei 1, în vederea eva
cuării scurgerilor de ape etc.

Un aport deosebit la realiza
rea acestor obiective l-au adus 
brigăzile de întreținere conduse 
de Sabin Hancheș, Francisc 
Latkulik, Ioan Irofte, Henrich 
Lorencz, Gheorghe Istrate, Fran
cisc Foch, Vaier Toma, Pavel 
Bufuza.

La Teatrul „Valea Jiului“

O nouă premieră 
în pregătire

in curînd va vedea lumina rampei nouă piesă pregătită 
de colectivul Teatrului do stat „Valea Jiului". Este vorba de 
lucrarea „Bună noapte nechemată", a drac aturguiui Al. Po
pescu, autorul apreciatei piese „Croitorii cei mari din Vala- 
hia" prezentată anterior de colectivul petroșănean în premie
ră pe țară. Noua premieră, a doua din această stagiune, este 
pusă în scenă de regizorul Ion Simionescu, decorurile fiind 
semnate de Aurel Florea. Din distribuție fac parte actorii s 
Elisabeta Belba, Dumitru Drăcea și Nicolae Gherghe.

Sub tipar
Spre sfîrșilul trimestrului 

IV va vedea lumina tiparului 
o nouă lucrare științifică rea
lizată de un cercetător local 
în colaborare cu un muzeo
graf din alt județ. Este vorba 
de studiul monografic „Des
coperiri monetare antice în 
Valea Jiului", editat de Mu
zeul mineritului din Petro
șani. Lucrarea conține ample 
referiri la tezaurele monetare 
descoperite în decursul tim
pului pe teritoriul municipiu
lui, fiind ilustrată cu hărți, 
planșe, fotografii.

i
„ABUZUL"

Comunista Paraschiva Pairii 
de la secția I — răsucit, a 
fabricii „Vîscoza" Lupeni, face 
parte din colectivul de răsuci- 
toare fruntașe care dă o pro
ducție de fire de bună cali
tate...

Cu ochi de 
gospodar, 
prin ©rașuî] 

in care 
locuim (III)

VULCAN

Sînt mulți ani la rînd, de 
cînd orașul Vulcan se clasează 
în mod constant pe primul loo 
în întrecerea dintre localități 
pe linia bunei gospodăriri și în
frumusețări.

Desigur, că această poziție — 
de loc privilegiată — pe care 
Vulcanul o ocupă în ierarhia 
valorilor urbanistice ale munici
piului stîrnește, poate pe drept 
cuvînt, invidia celorlalte cen
tre miniere din Valea Jiului, an
trenate deopotrivă în eforturile 
unei susținute modernizări.

E un lucru ce nu poate fi 
contestat, că orașul Vulcan a 
cunoscut în ultimii ani o im
petuoasă dezvoltare edilitar-ur- 
banistică fapt ce-i conferă fi
zionomia citadină corespunză
toare cerințelor populației ca- 
re-și desfășoară activitatea în 
acest vechi centru minier al 
bazinului nostru carbonifer.

Arhitectura modernă, conju
gată cu o fericită punere în

valoare a peisajului geografic 
— reprezentînd materializarea 
unei judicioase schițe de siste
matizare — prilejuiește oricărui 
vizitator reflecții dintre cele mai 
profunde.

încă de la intrarea în cel 
mai tînăr cartier al orașului — 
Coroești — decorul citadin, pro
filat pe fundalul munților, in
cintă ochiul. Blocuri zvelte cu 
multe nivele răsărite parcă din 
pămînt, ca niște stînci sculpta
te .de măiestria constructorilor, 
străjuiesc maiestuoase de-o 
parte și de alta a bulevardului 
Victoriei. Aici locuiesc în con
dițiile unui confort modern su
te de familij de mineri, energe- 
ticieni, preparatori, constructori, 
intelectuali. Un complex comer
cial dotat cu o varietate de 
unități specializate deservește 
■populația orașului, satisfăcîn- 
du-i cerințele. Grija pentru bu
na întreținere și continua dez
voltare a orașului la care ne

referim este prezentă pe o arie 
destul de largă.

Și, nu putem măcar să amin
tim și de acea mare realizare 
pentru locuitorii Vulcanului că 
în. prezent, localitatea lor poate 
fi numită „Orașul fără fum“.

Dar, apreciind așa cum merită 
fiecare realizare urbanistică și 
edilitar-gospodărească, subliniind 
aportul nemijlocit al cetățenilor 
la continua dezvoltare și înfru
musețare a localității lor, avem 
și de data aceasta datoria de a 
ne opri și în cazul orașului Vul
can asupra unor neajunsuri pe 
care le considerăm de loc mi
nore. Ținem să le arătăm, pen
tru ca cei în drept, apoi, să ia 
măsurile corespunzătoare.

Iată spre exemplu, în spatele 
complexului comercial se menți-

Cornel HOGMAN

(Continuare îd pag. a 4-a)
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Dintr-un motiv core nu 
prezintă interes, m-am a- 
flat, odată, intr-un frumos 
cabinet de lucru — un ca
binet directorial — unde îmi 
place și astăzi să mă duc 
din mai multe motive de- 
cît la început Atunci, la în
ceput, m-a atras sincerita
tea și amabilitatea omului, 
din spatele mesei de lucru, 
care lăsase consemn secre
tarei să nu mi se așeze ni
ciodată stavilă, semn că nu 
are nimic a-mi ascunde. As- 
cultindu-l, m-a atras apoi 
înțelepciunea cu care-mi 
tălmăcea felurite fenomene 
economice, insistind să mă 
învețe a pătrunde singur în 
cauzele care provoacă une
le complicații. Lăsîndu-l cu 
ale dumnealui, cînd era ocu
pat, urmărindu-l atent cum 
lucrează m-a atras încă pe 
o cale, și anume, pe aceea 
a principialității cu care re
zolva, deopotrivă, probleme
le de producție și cele de 
viață ale salariaților. Așa 
se face că, pentru un dram 
de sinceritate și un exem
plu de înțelepciune, de ci
te. ori e posibil îmi las tre
buri ce mai pot fi aminate 
și mă prezint, intr-un anu
mit cabinet directorial, un
de sînt întîmpinat cu prie
tenie și amabilitate.

E de prisos să adaug că

nu sînt de loc o excepție a 
anonimului director. Că nu 
sînt singurul binevenit și 
bineprimit. Că scaunele din 
cabinetul lui au cunoscut a- 
proape zilnic salopete, iar 
clanța de la ușe a fost de 
multe ori închisă pe dinăun
tru de mîinile muncite ale 
unor oameni, pentru care,

directorului, cu toate trebu
rile dumdsale urgente, îi 
rămine atita timp cit să-i 
asculte și dacă-i stă în pu
tință, să-i ajute. Nu sînt 
singurul, tot așa cum nici 
dumnealui — directorul — 
nefiind singurul conducă
tor cu aceste maniere, evit 
să-l arăt cu degetul, frus- 
trîndu-l cine știe, de o laudă 
pe care ar merita-o poate 
înaintea altora. Rămine, in
să anonim, scutit de greu

tatea laudelor și ocolit de 
invidiile nedirectorilor

— Nu abuzez de timpul 
dumneavoastră ? — l-am în
trebat în repetate rînduri, 
cînd pătrundeam în cabinet.

— De loc! — suna răs
punsul, completat de fieca
re dată de cite un ..ALȚII 
ABUZEAZĂ, NU DUMNEA
TA" pe care nu l-am luat 
in scamă. Pînă într-o zi 
cînd, aflindu-mă la dinsul, 
mi-am dat seama cine sînt 
aceștia ,,alții", și cum anu
me se petrec lucrurile cu 
abuzul.

Se mai afla în cabinet un 
tînăr oarecare cu o cerere 
spre aprobare.

— Dar de ce nu te-ai pre
zentat la maistru, să-ți re
zolve el, cererea ? — l-a în
trebat directorul.

— Am vorbit cu tovară
șul maistru, dar nu știam 
că mi-o poate rezolva. De 
fapt, el m-a trimis la dv. 
Mi-a spus: TINERE, DACA 
VREI SA SE FACA CEVA, 
DU-TE LA DIRECTOR. E 
OM BUN ȘI TE AJUTA...

Da, e atit de bun incit, 
uneori, cînd „alții" sînt o- 
cupați cu fuga de răspun
dere, el, directorul, abuzea
ză de funcția ce o deține și 
ÎNDEPLINEȘTE ATRIBU- 
ȚIU NI DE MAISTRU.

Ca de obicei, treaba nu a 
rămas nerezolvată :

— Să-i spui maistrului să 
treacă astăzi pe la mine.'

I. MUSTAȚĂ

I

*
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LA LOCUL

responsabile față de un atribut

DISCIPLINA
maior al educației:

Organizațiile U.T.C.

MUNCA
Dialog cu tovarășul MIRCEA BARBI^A, 

secretarul comitetului U.T.C. de la mina Paroșeni

— Am vrea să ne relatați, 
tovarășe secretar, despre preo
cupările organizațiilor de ti
neret de la mina Paroșeni, 
pentru îmbunătățirea continuă 
a climatului disciplinar în 
riadul tineretului exploatării.

— Sintem încă deficitari la 
acest capitol.

— Adică f
— Faptul că majoritatea ti- 

mineri, muncitori, 
ți ingineri — iși 
plin contribuția la 
sarcinilor profesio- 

scuză cazurile izo
late de indisciplină. Sint încă 
frecvente manifestări negati
va : absențe, intirzieri, negli
jențe. Mai concret, tineri ca 
loan Gulaș, Mihai Cornetky, 
Ioan Prodan și alții au nenu
mărate absențe nemotivate; 
unii din pricina nerespectării 
normelor de^protecția muncii 
au provocat accidente. Des
tui tineri sînt certați cu punc
tualitatea. Iți scurtează ziua 
de muncă după bunul plac, 
intrînd mai tirziu în mină și 
ieșind mai repede.

— Toate aceste abateri duc 
inevitabil la nerealizarea sar
cinilor de plan. Cum acționea
ză organizația de tineret pen
tru combaterea lor ?

— Ne-am propus să discu
tăm toate abaterile in adunări
le generale, să le prezentăm la 
stația

nevilor — 
tehnicieni 
aduc din 
realizarea 
nale, nu

de radioamplificare.

,<

<

de

— Cind ați avut ultima e- 
misiune ?

— Mai de mult am popula
rizat cu oarecare regularitate 
abaterile de la N.D.P.M. și 
sancfiunile date indisciplina- 
ților. In ultimul timp, însă, a 
cam slăbit activitatea colecti
vului care se ocupă de sta
ție. înainte, aveam o zi de 
emisiune consacrată în exclu
sivitate tineretului.

— Șt acum ?
_  ?!
— Fiindcă ați amintit

protecția muncii, relatați-ne 
cum s-a desfășurat concursul 
înscris in planul de muncă, 
pe această temă 1

— Nu s-a ținut! Sint și eu 
foarte ocupat, am și eu sar
cini de producție...

— Vorbiți-ne ceva despre 
preocupările comitetului pri
vind utilizarea altor forme ale 
muncii politice pentru popu
larizarea fruntașilor și, paralel 
cu aceasta, pentru combaterea 
manifestărilor negative, a ca
zurilor de indisciplină.

— Panouri pentru fruntași 
încă nu avem, dar gazete sa
tirice avem două. Numai că... 
nu prea au fost schimbate cu 
regularitate edițiile.

— Pe trimestrul care s-a în
cheiat aveți, după cite am a- 
flat, șase uteciști sancționați. 
Pentru care fapte ?

sancționațiAu fost cu

mustrare, pentru absențe de 
la adunările generale...

— Deci abaterile de la DIS
CIPLINA MUNCII le lăsați 
numai pe seama administra
ției. Aveți dreptate, cind re
cunoașteți că nu stați prea 
bine cu disciplina... Totuși, 
credeți că organizația U.T.C. 
poate face... mai mult pen
tru ca la acest capitol să nu 
mai fiți deficitari ?

— Da. Se pot face multe. 
La indicația comitetului de 
partid, membrii comitetului 
U.T.C. vor intra mai des în 
mină, vor discuta cu fiecare 
tinăr in parte punînd un ac
cent deosebit pe munca de 
la om la om. Gazeta de pere
te și stația de amplificare vor 
fi folosite așa cum se cuvine. 
Apoi, am stabilit ca fiecare 
secretar de organizație de 
bază să comunice săptăminal 
situația abaterilor, urmînd ca 
tinerii certați cu disciplina să 
fie chemați în fața comitetu
lui U.T.C. unde vor fi trași 
la răspundere pentru faptele 
lor. In adunările generale de 
dare de seamă, care vor -gvea 
loc în curind, vom analiza 
minufios, cu responsabilitate 
toate neajunsurile și credem 
că aici, la mina Paroșeni. vom 
putea îndrepta starea existen
tă, restabilind disciplina în 
primul rind la noi, la comi
tetul U.T.C.

Recompense și sancțiuni ale angajaților 
în cadrul raporturilor de muncă <«)

putut constata 
care 

pulsează acea activitate pii- 
neastîmpărul căutărilor, spe- 
lar această lipsă de partici- 
vlu și permanent se mani-

dialogul de mai sus s-a 
viața organizației de tineret la 
referit nu

energii, de 
tineretului, 
de interes 
începînd de la cel ce ne-a fost inter-

Din 
că in 
neam 
nă de 
ci fi ce 
pare, 
festă
locutor și pînă Ia ultimul membru U.T.C. Ac
tivitatea organizației de tineret din sectorul 
în discuție este în multe privințe inconsec
ventă ; adunările generale nu se țin la timp, 
planurile de muncă sint încărcate cu acțiuni 
care nu au loc, membrii comitetului U.TC. nu-

sfîrșit îndatoririle. Deși existăși duc la bun 
forme eficiente de influențare a conduitei ti
nerilor, a stării disciplinare (gazetă de perete, 
stație de radloflcare) acestea nu sini utilizate 
suficient.

Perseverența, intransigența față de propriile 
lipsuri, inventivitatea și conștiinciozitatea — 
sînt doar cîteva din atributele care trebuie 
să caracterizeze în viitor munca uteciștllor de 
la E.M. Paroșenf. Numai țlnlnd seama de a- 
cestea se va putea obține cotitura ce se Im
pune cu necesitate.

Ionica 1IERA.RU

Reparați autocalorulI
Intr-una din zilele trecute ne.am 

alaiurat unui grup de vizitatori ai 
Muzeului mineritului din Petroșani 
stăruind împreună cu ei îndelung 
asupra fiecărui exponat, a fie
cărei mărturii privind mișcarea 
muncitorească și evoluția mineri
tului din Valea Jiului. Toate bune 
pină la un moment dat cind, du
pă vreo oră de la începutul vizi
tei noastre, ne-a cuprins un frig 
cumplit obligindu-ne să ne scur
tăm șederea in sălile atît de in
teresante ale muzeului. De abia 
atunci, uitindu-ne la insoțitoarea 
noastră ale cărei explicații le as
cultasem cu atenție, ne-am dat 
seama că, deși „de-a casei", era 
îmbrăcată ca de iarnă. Intrebin- 
d-o căror cauze se datorează at
mosfera „glacială" din muzeu 
ne-a răspuns că defecțiunii insta
lațiilor de încălzire. Am aflat că 
situația aceasta persistă și se re
petă de la an la an, fapt care 
pricinuiește mari neplăceri atu

personalului muzeului, nevoit să 
stea in frig opt ore pe zi, cit și 
numeroșilor vizitatori care pășesc 

- prin sălile acestui lăcaș de cultu
ră.

Cerînd amănunte, directorului 
muzeului, prof. Ion Poporogu, 
ne-a arătat că - în ciuda stăru-

NOTA
ințelor sale pentru remedierea si
tuației - pină acum nu s-a între
prins nimic în această privință. 
In iulie 1972 - ne-a spus interlo
cutorul nostru - am trimis la 
U.U.M. Petroșani comanda nr. 
131 prin care solicitam repararea 
mecanismului autocalor al muzeu
lui. Trebuie să arăt că autocalo- 
rul acesta, care este de tip vechi, 
ne face necazuri încă din 1967 
de la deschiderea muzeului. Insta-

lația a mai fost reparată de către 
un mecanic de la U.U.M.P. cu
ani in uimă insă, se vede treaba
că aceste reparații au fost de
mint'uială pentru că n.au ținut 
mult. Am aflat în continuare că 
autocalorul muzeului se află la
U.U.M.P. din vară și, cu toate in
tervențiile foarte dese și stăruitoa
re ale directorului muzeului, el 
n.a fost repus in funcțiune nici pî
nă in prezent deși timpul s-a răcit 
foarte mult. Ne-am uitat din cu
riozitate la termometrul agățat pe 
unul din pereții muzeului și nu 
ne-am mai mirat de ce ne-a luat 
cu frig: mercurul indica...-ț-13°C.

Alături de vizitatori și de condu
cerea pcestei instituții Întrebăm 
conducerea U.U.M.P. - singura 
întreprindere care poate să repa
re autocalorul (și a acceptat co
manda) in cauză — cind va dovedi 
mai multă... căldură și solicitudi
ne în această problemă ?

C. P.

In legătură cu sancțiunile ce 
se pot aplica angajaților pen
tru nerespectarea obligațiilor 
ce decurg din această calitate, 
Legea nr. 1/1970 stabilește: 
condițiile în care se pot apli
ca sancțiuni ; gradele de sanc
țiuni ; procedura aplicării lor ; 
organele ce pot aplica sanc
țiuni ; contestațiile împotriva 
măsurilor de sancționare și or
ganele ce le soluționează ; pre
scrierea sancțiunilor disciplina
re cît și răspunderile celor ce 
au aplicat sancțiuni neînteme
iat.

De la început precizăm că 
toate aceste dispozițiuni ale 
legii sint de strictă interpreta
re, în sensul că sînt limitative, 
neputînd fi extinse și la alte 
situații decît cele expres pre
văzute în lege.

Toți salariații indiferent
de funcția ce o ocupă — pot 
fi sancționați disciplinar dacă 
au încălcat cu vinovăție obli
gațiile lor de muncă sau nor
mele de comportare. Prin noți
unea „cu vinovăție", prevăzu
tă de lege, se înțelege că fap
tul material ce încalcă obliga
țiile de muncă sau normele de 
comportare să fie o manifestare 
liberă a voinței celui ce comi
te acest act. Vinovăția îmbracă 
două forme : cu intenție — 
cind rezultatul faptei este anu
me urmărit — și din culpă — 
cînd rezultatul nu este expres 
urmărit, dar eventualitatea pro
ducerii lui este acceptată.

Sancțiunile ce se pot aplica 
angajaților, în condițiile men
ționate, sînt. gradate după gra
vitatea lor astfel : mustrarea ; 
avertismentul i retragerea uneia 
sau mai multor gradații ori 
trepte de salarizare pe o peri
oadă de 1-3 luni, ori diminua
rea cu 5-10 la sută a salariului 
celor încadrați la nivelul de 
bază ; retrogradarea în funcție 
sau categorie ■— în cadrul ace
leiași profesii —. pe durata de 
1, 2 sau 3 luni și desfacerea 
contractului de muncă.

In legătură cu procedura du
pă care se aplică aceste sanc
țiuni, legea prevede că, indi
ferent de gradul sancțiunii ce 
se aplică, organul ce o aplică 
este obligat ca în prealabil să 
efectueze o cercetare a faptei 
ce constituie abatere. In cadrul

acestei cercetări este obligato
rie ascultarea salariatului și 
verificarea susținerilor acestuia.

Aplicarea uneia sau alteia 
dintre sancțiunile menționate 
mai sus, se face ținînd seama 
de cauzele și gravitatea faptei 
comise, împrejurările în care a 
fost săvîrșită, gradul de vino
văție a salariatului, dacă aces
ta a mai avut și alte abateri 
în trecut, precum și de urmă
rile abaterii. Rezultă deci că 
poate fi aplicată oricare dintre 
sancțiunile prevăzute de lege, 
chiar dacă fapta este comisă 
pentru prima dată.

Termenul în care se poate a- 
plica o sancțiune disciplinară

le pentru care urmează a răs
punde penal sau material, nu 
este exclusă posibilitatea apli
cării și a unei sancțiuni disci
plinare, dacă prin fapta res
pectivă s-au încălcat și obliga
ții de muncă, așa îneît există 
posibilitatea ca pentru o dela
pidare, de exemplu, salariatul 
să răspundă penal, dar în ace
lași timp să fie sancționat și 
disciplinar cu desfacerea con
tractului de muncă.

O dispoziție specială a legii, 
este aceea cu privire ]a suspen
darea din funcție. Această mă
sură se dispune în mod obli
gatoriu de către unitate în ca
zul în care unitatea a făcut

este de 30 de zile de la dala 
în care cel în drept să o apli
ce a luat cunoștință de comi
terea abaterii. In același ter
men este obligatoriu să se co
munice în scris angajatului 
sancțiunea ce 1 s-a aplicat. Mă
sura sancționării disciplinare nu 
poate fi luată dacă de la data 
săvîr.șirii abaterii au tretut mai 
mult de 6 luni.

Sancțiunile disciplinare pot 
fi aplicate numai de organul de 
conducere colectivă sau direc
torul unității. Sancțiunile cu 
mustrare și avertisment not fi 
aplicate, prin excepție de lb 
principiul de mai sus, șl de că
tre maiștrii și șefii unor com
partimente dinlr-o unitate. Sa- 
iariații numiți de organul ie
rarhic superior pot fi sancțio
nați numai de acest organ, iar 
salariaților numiți cu aproba
rea organului ierarhic superior 
sau a organului colectiv de 
conducere nu li se poate apli
ca sancțiunea desfacerii dbn- 
tractului de muncă, decît cu a- 
probarea acestor organe.

Cînd angajatul a comis fap-

plîngere penală împotriva unui 
salariat sau acesta a fost tri
mis în judecată, pentru fapte 
penale incompatibile cu funcția 
deținută. Pe durata suspendă
rii nu se plătesc drepturile de 
salariu. In cazul în care după 
soluționarea cauzei se consta
tă nevinovăția salariatului ce 
a fost sanc ționat disciplinar sau 
suspendat, acesta are dreptul . 
Ia o despăgubire egală cu par
tea din salariu de care a fost 
lipsit. Precizăm cu această o- 
caz.it: că măsurile de sancțio
nare disciplinară ca și măsura 
suspendării din funcție sint de 
aplicabilitate imediată, ele exe- 
cutîndu-se în momentul în tare 
nu fost dispuse, indiferent da
că au fost atacate sau nu.

Sancțiunile disciplinare pot 
fi atacate de cel sancționăt. A- 
ta< area lor se face prin plînge- 
re scrisă care se depune în 
teimen de 15 zile de la data 
comunicării sancțiunii.

Plîngerile împotriva sancțiu
nilor disciplinare se soluționea
ză de următoarele organe :

— persoana care ocupă func

ția ierarhică imediat superioa
ră celui care a aplicat sancțiu
nea ;

— organul colectiv de con
ducere pentru sancțiunea a- 
plicată de conducătorul unită
ții ;

— organul ierarhic imediat 
superior, pentru sancțiunile a- 
plicatc de organul colectiv de 
conducere;

— judecătoria, dacă sancțiu
nea constă în desfacerea disci
plinară a contractului de mun
că.

Termenul de soluționare a 
plîngerilor împotriva sancțiu
nilor disciplinare este, pentru 
toate organele menționate, de 
30 de zile.

Cu excepția sancțiunii disci
plinare a desfacerii contractu
lui de muncă, celelalte sanc
țiuni se consideră a nu fi fost 
luate dacă într-un an de la 
executarea ei angajatul nu a 
mai săvîrșit o altă abatere. In 
cazurile în care angajații sanc
ționați disciplinar au avut o 
comportare bună și nu au mai 
comis alte abateri, conducătorul 
unității poate dispune mal de
vreme de un an, dar nu înain
te de 0 luni, de la executarea 
sancțiunii, ca sancțiunea apli
cații să fie considerată a nu 
fi fost luată.

Garanția legală pentru apli
carea unor sancțiuni întemeia
te și numai avînd la bază co
miterea unei abateri este dată 
de prevederea potrivit căreia 
in cazul în care se constată 
nevinovăția salariatului sanc
ționat, persoanele ce se con
stată că au aplicat sancțiuni cu 
rea credință, sau au determinat 
aplicarea unei sancțiuni disci
plinare' răspund la rîndul lor 
disciplinar, material sau, după 
caz, penal.

Subliniem faptul că legisla
ția muncii din țara noastră cu
prinde garanții temeinice pen
tru preîntîmpinarea oricărui a- 
buz prin care să fie lezate In
teresele legitime ale oamenilor 
muncii. O parte din aceste ga
ranții sînt cuprinse și în mo
dul în care se pot aplica sanc
țiunile disciplinare, care așa 
după cum arătam, au o regle
mentare strictă și bine definiti
vată.

Horia NEI.EGA
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Rocile lunare nu sînt atît de 

magnetice incit să atragă, să 
zicem, un obiect din fier, dar 
sint suficient de magnetice pen
tru a dovedi existența unui 
cîmp magnetic. Atunci trec 
din starea de topire în 
cea solidă. De unde își 
iau ele acest cîmp magnetic ?

Luna însăși nu a avut nicio
dată un cîmp magnetic propor
țional la fel de puternic ca și 
al Pămîntului. deoarece ei îi 
lipsește nucleul de fier topit 
care să acționeze ca un uriaș 
magnet. Dacă s-ar presupune că 
rocile lunare s-ar fi magnetizat 
eîndva sub acțiunea polului 
magnetic al Pămîntului, în a- 
cest caz cele două corpuri ce
rești ar fi trebuit să fie atît 
de aproape unul de altul îneît 
Luna, sub atracția Pămîntului, 
ar fi trebuit să se sfărîme.

Sub „mările- lunare, care 
sînt de fapt suprafețe mari a- 
coperite cu lavă răcită, la o 
adîncime de 20—40 mile se a- 
fiă un anumit corp cu masă ma
re, care s-a descoperit în urma 
măsurării devierilor orbitelor 
sateliților lunari. După părerea 
savantului Harold Urie, aces
te formații misterioase nu sînt 
altceva decît meteoriții grei de 
fier care au căzut pe suprafața 
Lunii în momentul creării ei, 
cînd solul era încă moale și po
ros, se pare în primul milion 
de ani al existenței sale. Aceas
tă părere a fost amplu contes
tată argumentîndu-se că viteza 
cu care corpurile de fier ar fi 
trebuit să se lovească de supra
față era de 5 000-30 000 mile pe 
oră. Or, la o asemenea viteză 
ele ar fi trebuit să se transfor
me în vapori.

Există și o altă explicație. 
Masa concentrată, Bpun ănumiți 
specialiști, este chiar lata care 
Venind de jos din adîncime a 
umplut cavitățile, Dăr, sînt de 
părere alții, pentru crearea ți

nui asemenea efect cantitatea 
de lavă existentă nu ar fi fost 
suficientă.

Mai există o ipoteză : atunci 
cînd a căzut pe suprafață un 
corp greu s-a produs o defor
mare a solului în adîncitură- 
înălțime asemănătoare unei pie
tre pe care o arunci într-o apă. 
E drept că la numeroase cratere 
lunare în centru se află „un 
vîrf muntos" care a,r reprezenta 
porțiunea superioară a rocii 
„înfundate în lavă". Atunci cînd 
s-a întîmplat fenomenul, din 
adîncime s-a ridicat la supra-

depășește 1,8 000 grade Fahren
heit. Este o temperatură sufi
cientă doar pentru a topi plum
bul, pe cînd Pămîntul are, în 
interior, o temperatură de 3 600 
pînă la « 000 grade. Aceasta 
permite ipoteza că, de la înce
putul ei, Luna era suficient de 
rece, iar în nucleul ei radioacti
vitatea este foarte mică în 
comparație chiar cu cea dc la 
suprafața Pămîntului. Aic; este 
necesar să se dea explicație, 
deși această descoperire sc ilus
trează bine, totuși ea generează 
probleme complicate în fața

temperatura adîncurilor lunare.
Datorită instalațiilor navei 

,,Apollo-15" s-au obținut infor
mați; care i-au făcut Pe oame
nii de Știință să se apuce din 
nou de studierea fenomenelor 
care se credeau elucidate defi
nitiv. Cosmonaul.ii David Scott 
și James Irwin au pierdut multe 
minute prețioase la forarea în 
adînc pentru instalarea unui 
termometru. In noiembrie 1971 
acest termometru a indicat că 
temperatura valului de căldură 
din adîncimea solului în apro
piere de munții Apenini era de
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față o însemnată masă de roci 
împreună cu lava care a umplut 
golul oare s-a creat.

Măsurarea deviațiilor de zbor 
ale micilor sateliți lunari de
monstrează că, concentrările de 
masă din care s-au format re
prezintă „dale" rotunde Și groa
se, eu un diametru de aproxi
mativ 8 mile, fapt care de
monstrează că odinioară ele ar 
fi putut fi un lichid vîscos 
care a umplut un gol. Concen
trările de masă joacă Un rol 
Important în toate teoriile CU 
privire la formarea Lunii. De 
aceea după virata lor se pot 
stabili limitele de timp pînă 
la care suprafața lunară ar fi 
putut să s« afle în stare de to
pire.

La mare adîncime, Luna, spre 
deosebire de Pămînt, este mult 
mai rece; temperatura ei nu

SERIAL

celor care studiază Luna. Cum 
se poate măsura temperatura 
din interiorul rocilor cu un 
diametru de 2 000 mile și care 
gravitează la o distanță de 
235 000 mile de Pămînt?

Soarele creează polul magne
tic care cuprinde Pămîntul și 
Luna. Măsurînd deviațiile cîm- 
pului magnetic al Soarelui sub 
influența Lunei, oamenii de 
știință au putut stabili carac
teristicile magnetice ale Lunii. 
Deoarece însușirile electrice ale 
corpului se schimbă în funcție 
de temperatură, se poate stabili, 
într-un anumit mod, tempera
tura acelui corp. S-au stabilit 
formulele acestor schimbări. Cu 
ajutorul lor s-a putut stabili

trei ori mai joasă decî pe Pă
mînt. Pentru un corp ceresc a- 
tît de mic cum este Luna, valul 
este foarte fierbinte. Aflînd des
pre aceasta un om de Știință ar 
fi exclamat : „Bine, dar în nu
cleu acum ar trebui să fie foar
te cald". Totuși această tempe
ratură a fost indicată doar de 
o singură instalație și doar în- 
tr-un singur loc. Se pare că 
un asemenea val fierbinte nu 
este în general tipic pentru sa
telitul nostru. De aceea, pînă 
nu se vor înregistra asemenea 
temperaturi și în. alte locuri, 
oamenii de știință’ au convenit 
să considere rece interiorul 
Lunii..

•Judecind după măsurarea ra
dioactivității prafului lunar, vîr- 
sta lunii ar fi de 4,6 miliarde ani. 
Aceeași vîrstă a fost calculată 
după analiza meteoriților căzuți 
pe Pămînt. In acest mod, con

cluzia provizorie ar fi acrea că 
în urmă cu 4,6 miliarde ani în 
Univers s-a petrecut un cata
clism. Majoritatea specialiștilor 
sînt de acord cu faptul că a- 
cesta, ar fi pus capăt unuj val 
compact format dintr-un nor 
uriaș de praf și gaz din oare 
s-au creat Soarele, planetele Și 
sateliții lor. Totuși, Gerald 
Wasserberg, șeful laboratorului 
de geologie de la Institutul Teh
nologic din California, care a 
efectuat numeroase măsurători, 
nu este de acord cu cifra de 
4,6 miliarde. El a explicat că 
datarea exactă după radioactivi
tate depinde de existența unor 
roci care, eîndva răcite, au de
venit pietre și de atunci nu au 
mai suferit nici o schimbare. 
Mostrele de praf studiate și 
care au indicat data de 4,6 mi
liarde ani, sînt formate din 
particule din stînei sfărîmate și 
nu se prezintă ca un monolit.

Imaginați-vă că Luna în dife
rite etape ale dezvoltării ei a 
fost asemenea unui furnal un
de sus se ridică zgura, iar jos 
se depun celelalte materiale. 
Pe măsura răcirii, mineralele se 
cristalizează adică trec în stare 
solidă la diferite temperaturi. 
Zgura, care Se solidifică în pri
mul rînd formează roci de cre
mene care au primit denumirea 
de .anortoz.it". Dacă se calcu
lează prin această metodă de 
datare, anartozitul are vîrs'.a 
dc 4 miliarde ani. După actua
lele date, majoritatea munților 
lunari sînt compuși din anorto- 
zit. Cu ajutorul instalațiilor de 
la bordul navelor cosmice s-a 
făcut analiza razelor roentgen 
solare care ajung la Lună. A- 
ceastă analiză a permis stabili
rea componenței munților lu
nari.

Sub anortozit, „în cuptorul 
lunar" se află un alt tip de

rocă — bazaltul. In perioada 
cînd suprafața Lunii nu era mai 
dură decît chitul, adică în pri
mul milion de ani, masa de 
roci care se rotea pe orbită în 
jurul Pămîntului a intrat 
în Lună, a format anumite 
adîncituri pe care noi le numim 
acum „mări". Apoi, prin anu
mite explozii au ieșit la supra
față imense izvoare de lavă — 
bazalt care a umplut mările. 
Ultimul mare val de lavă a ie
șit la suprafață acum 3-3.3 mi
liarde ani.

Deocamdată pe Lună este li
niște. Ea este tulburată doar 
din cînd în cînd de cîte un nor 
gazos sau căderea vreunui me
teorit. Există numeroase ipoteze 
care să explice cauza pentru 
care, în primele etape ale for
mării ei, suprafața Lunii s-a li
chefiat. Pentru cei care consi
deră că Luna chiar dc la for
marea ei a fost fierbinte și s-a 
topit, n" este greu să Se expli
ce pentru ce s-a topit ea. 
Entuziaștii teoriei „Lunii reci" 
spun că atunci în cos
mos au existat numeroase roci 
care au bombardat suprafața 
Lunii atît de des și cu o viteză 
atît de mare îneît au topit-o 
pînă Ia o adîncime de 80 mile, 
lăsînd nucleul rece. Adepții „Lu
nei fierbinți" susțin că acum 
nucleul Lunei ar trebui să fie 
încă fierbinte, deoarece rocile 
cu un diametru de 2 000 mile 
constituie un termos. Deși, jude
cind după măsurarea magne
tismului lunar, nucleul Lunii ar 
trebui să fie rece. Disputele sînt 
tot mai numeroase și fiecare 
descoperire nouă adîncește și 
mai mult controversele.

‘(Vezi începutul articolului în 
„Steagul roșu" nr. 7117 din 
20 IX 1972)

•®®®®®®®®®®®®®®®®®O®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®*®®®®®®®®®®®®®©®®®®®®®®®®®®

Medicament 
de stimulare 
a circulației 

sanguine
Un nou medicament fran

cez cu efect de stimulare a 
circulației sanguine a fost pus 
• a punct pe baza unui extras 
de frunze de ginko-biloba (un 
arbore din Extremul Orient), 
a hidroxietilrutosidului și a 
clorhidratului de heptaminol. 
El reduce inflația țesuturilor 
și crește tonusul general al 
aparatului circulator, [jind 
capabil să ușureze, după ol 
săptămînă de tratament, du
rerile provocate de varice 
(simple sau complicate eu 
ulcere) și de urmările flebi- 
telor.

!

I
I 
I
I 
I

Pentru decolare ■ 
și aterizare 

verticală
I
I
I 
I
I 
I 
I
I

In domeniul construcțiilor 
aeronautice se fac, în ulti
mul timp, numeroase cerce
tări pentru punerea la punct 
a unei aerodine, care să în
trunească și avantajele «licop. 
ferului. (Decolare și aterizare 
verticale, zbor ta punct fix) 
și pe acelea ale avionului (vi
teză și rază de acțiune mai 
mari). Una dintre variantele 
studiate este cea cju aripă 
basculantă, care se poate roti 
împreună cu motoarele în 
jurul unei axe perpendicu
lare pe fuselaj. Elicele sînt 
ceva mai mari decît la avioa
nele obișnuite întrueît la de
colare, cînd se rotesc în plan 
orizontal (ca la elicoptere), 
ele susțin toată greutatea a- 
paratului. Pentru asigurarea 
stabilității în cursul decolării 
și aterizării, aparatul este 
dotat cu o elice suplimenta
ră pe ampenaj. In timpul 
zborului de croazieră, apa
ratul se comportă ca in 
avion obișnuit, putînd reali
za viteze și raze de acțiune 
inaccesibile pentru elicoptere.

Explozia 
unei supernove

Observatorul Mount PalO- 
mar din California a anunțat 
descoperirea celei mai stră
lucitoare explozii de stea din 
ultimii 35 de ani. Exploziile 
de supernove sînt fenomene 
extrem de rare ce se produc 
o dată la 100 de ani în gala
xii foarte mari. Obiectul care 
a explodat la o dată relativ 
recentă (luna mai) a avut 
magnitudinea stelară 8,5 și 
poate fi văzut printr-un bi
noclu. Culoarea sa albastră 
atestă că strălucirea exploziei 
se apropie de cea maximă. 
Este posibilă ejectarea unor 
mase mari de gaze la o tem
peratură ridicată. Observato
rul obține spectrede noului 
obiect în fiecare noapte. Toa
te spectrele se compun din 
benzi de emisie nedefinite 
oare nu pot fi descifrate. Ex
ploziile de supernove mar
chează etapa finală a evolu
ției stelelor mari Și pot fi fo
losite pentru a determina 
distanțele pînă ta galaxiile 
opace.

Nou motor 
nepoluant

In Belgia s-a pus la punct 
un motor nepoluant (nu ne
cesită benzină cu tetraetil de 
plumb) și policarburant. A- 
eest motor permite industriei 
petrolului să folosească o 
distilare mai puțin fracționa- 
tă fiind posibilă folosirea in
jecției de gaze lichefiate în 
camera de combustie. Func
ționarea motorului se bazea
ză pe o cameră de combustie 
cu presiune constantă, și un 
sistem de reglare pentru pu
nerea în funcțiune imediată 
a motorului. O supapă spe
cială permite închiderea ci
lindrului dc detentă a gaze
lor în ciuda temperaturii 
înalte admise. Sistemul este 
aplicabil la motoarele cu ci
clu închis inclusiv motoarele- 
marine 
propun, 
pentru 
pentru 
cum Și

ciclu deschis.cu

(păcură, gaz, butan, 
metan), motoarele 

automobile, motoarele 
avioane ușoare, pre- 
motoarele staționare

Confortul 
viitorului

Oamenii de știință sovietici 
au ajuns la concluzia că pos
tura relaxată a operatorului 
unui sistem automat este tot 
atît de dăunătoare ca și una 
prea încordată. Aceasta duce 
la o inhibare a sistemului 
nervos central și poate cons
titui cauza unor greșeli. Spe
cialiștii au propus ca din în
căperile de producție, foto
liile adinei și moi să fie în
locuite eu fotolii comode, dar 
întrucâtva neobișnuite, in 
care omul ocupă o poziție 
intermediară între cea în ca
re șa de jos și cea în care 
stă în picioare. Ei caută să 
elucideze influența tempera
turii, umidității. presiunii, 
zgomotelor, cîmpurilor ioni
zate, radiațiilor electromag
netice și a 
pra calității
ningrad s-au 
cîteva modele 
lucru al uriui 
realizările din 
hologiei industriale, fiziologiei 
tehnice. igienei industriale 
Se transpun în practică.

altor factori asu- 
muncii. La Le- 

realizat deja 
ale locului de 

operator, iar 
domeniul psi-

! 
I
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Aflăm de la
organele de ordine

® Un șef secție transport

VINERI 6 OCTOMBRIE 1S72

ebrie-

(reluare) Județul Ba-DUMINICĂ 8 OCTOMBRIE i

sînt cele prevăzute 
nr. 12/1971.

ței ca 
pentru

In

Iniormații suplimentare se 
14, de la biroul personal 

Livezeni.

pot obține zilnic, intre orele 
al exploatării, cu sediul în

22,30 24 de ore. 
cialiste.

ser-
nr.
din

117.

Condițiile de angajare și salarizare 
și Legea

publicitate ■ publicitate ■ publicitate ■ publicitate

MATERIALILOR PUBLICATE
Referitor la articolul „SĂ NU PERMITEM NEPĂSĂRII SA 

COMPROMITĂ BUNELE INTENȚII", apărut în „Steagul roșu" 
nr. 7 117, în care s-au arătat o serie de deficiențe de orga
nizare din noua piață a orașului, Comitetul executiv al 
Consiliului popular al orașului Lupeni ne-a comunicat ur
mătoarele :

„Considerăm criticile aduse la adresa administrării pie- 
fiind juste. Ele au determinat preocupări deosebite 
remedierea neajunsurilor semnalate în articol.
acest sens s-au stabilit următoarele măsuri :
șantierul de construcții să termine, în totalitate, lu- 
din complexul pieței pînă Ia începutul lunii octom-crările 

brie, urmind ca în cursul lunii noiembrie să se execute ca
nalul de scurgere ;

— conducerile organizațiilor comerciale —O.C.L. Alimen
tara, C.L.F. și T.A.P.L., să termine construcția magaziilor 
pentru ambalaje pînă la 15 octombrie a.c.;

— administrația pieței să asigure dotarea biroului, a ma
gaziei de cîntare, cazarmament pentru dormitoare și perso
nalul de deservire pînă Ia 15 octombrie a.c. ;

— în ziua de 21 septembrie 1972, a fost organizată o 
ședință cu toți factorii care activează în rezolvarea proble
melor comerciale, printre care — administratorul pieței, ges
tionarii unităților comerciale, inspectorul sanitar și in
spectorul comercial, organul de miliție și echipa de con
trol obștesc — cu care s-au analizat amănunțit deficiențele 
constatate, subliniindu-se totodată necesitatea efectuării li
nul control mai competent asupra întregii activități.

In baza programului stabilit, vicepreședintele consiliului 
popular sau inspectorul comercial, va vizita zilnic piața și 
vor controla activitatea ei.

Măsurile stabilite considerăm că vor asigura remedierea 
deficiențelor constatate. Considerăm, totodată, că nu era 
rău ca articolul apărut să se fi adresat concret și anumitor 
factori competenți ca, Administrația piețelor Petroșani, al 
cărei aport în rezolvarea problemelor noastre, cel puțin pînă 
în prezent, a fost foarte slab".

Atenție conducători auto 1 
Colegul vostru de profesie Du
mitru Vreja, angajat la Ocolul 
silvic Petroșani, a constituit, în 
noaptea de 23 spre 24 septem
brie a.c. un grav pericol pen
tru circulația rutieră f-e traseul 
Petroșani — Vulcan, situație cre
ată ca urmare a stării de
talc în care s-a urcat la vola
nul autovehiculului nr. 1 HD 
2070, proprietale personală. Pen
tru abaterea săvîrșită, Dumitru 
Vreja a fost sancționat potrivit 
prevederilor art. 45, punctul 3 
din H.C.M. 770/1966 cu o amen
dă administrativă de 600 de Iei 
și suspendarea permisului de 
conducere pe timp de două luni 
conform prevederilor art. 41, 
punctul a din Decretul 328/1966.

H.C.M. 2507/1969, deci, s-au fă
cut singuri pasibili de sancțiuni. 
Dar responsabilii de la garajele 
respective nu au nici o vină în 
legătură cu săvîrșirea acestor 
abateri ? Să nu fi observat el 
că autovehiculele respective lip
sesc din garaj ? Cum au urmă
rit respectarea propriilor lor In
dicații ?

ȘiiTEML 11 m
PETROȘANI

ANUNȚĂ
că începînd cu data de 5
octombrie ax. se suspenda
circulația pietonilor peste
pasare tete din stația C.F.R

Petroșani
Accesul la gară se va foce pe la barierele de la capetele

stației.

Trecerea peste linii în stația Petroșani este strict inler-

PREPARAT IA
CĂRBUNELUI

ORGANIZEAZĂ CONCURS

PETOOSâHt-LIWZEHi

urgent
MECANICI AUTO

ELECTRICIENI AUTO

TINICHIGII AUTO

SUDORI AUTO

FOCHIȘTI CAZANE DE
PRESIUNE

FIERAR FORJĂ

REVIZORI TEHNICI

JOASA

IMPIEGAȚI AUTOCOLOANĂ

TEHNICIENI

DISTRIBUITORI PRODUSE FLUIDE

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute 
de H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 
6,30 și 15, de Ia biroul personal al autobazei cu sediul în 
Livezeni, telefon 11 16—13 55.

imediat
— ACARI

— MUNCITORI NECALIFICAȚI
SUPRAFAȚĂ

— MUNCITORI NECALIFICAȚI
SUBTERAN

— MINERI CATEGORIA 2—5

— FOCHIȘTI CENTRALA

— ELECTRICIENI

— LĂCĂTUȘI

de H.C.M. 914/1968, — 904/1972

TERMICĂ

Conducătorul auto Pompei 
Șomlea, angajat la U.M.T.F. 
Iscroni, coloana Uricani a parcat 
în noaptea de 21 spre 22 sep
tembrie autovehiculul nr. 21 HD 
1756 pe Aleea Gorunului 2 1 
din Lupeni unde își are domici
liul. Confratele său de breaslă 
și coleg de muncă, Ion Vaida, a 
parcat autovehiculul nr. 21 HD 
1772. în noaptea de 20/21 septem
brie în Aleea Lalelelor tot din 
Lupeni, în preajma domiciliului, 
Iar Alexandru „Dănceanu, anga
jai la S.U.C.T. Uricani din ca
drul I.L.H.S. i-a imitat pareînd, 
în noaptea de 20 spre 21 
tembrie a.c., autobasculanta 
31 B 9863 la domiciliul său 
Lupeni — Bărbăteni nr.
Menționăm că foile de parcurs 
din ziua de 20 septembrie a- 
veau menționată pe ele obliga
ția pentru conducătorii auto res
pectivi de a parca autovehicu
lele numai la garaj. Cu toate 
acestea, ei nu și-au respectat 
obligația, încălcînd prin aceasta 
prevederile art. 7,-pct. 16 din

18,25

18,50

19,20
19,30

20,25

21,50

<$> In ziua de 23 septembrie, 
organele de miliție au surprins 
pe Constantin Mănăloiu din Is- 
croni circulînd în picioare 
caroseria i 
HD 1224 
Pîrciu. In 
identificat 
Gheorghe 
sancționați 
fi încălcat 
pct. b din H.C.M. 772/1966 care 
interzic călătoria în picioare în 
caroseriile autocamioanelor și 
remorcilor.

în picioare în 
autovehiculului nr. 21 

condus de Gheorghe 
aceeași situație a fost 
recent și cetățeanul 
Drugă. Ambii au fost 

pentru vina de a 
prevederile art. 65

pentru ocuparea următoarelor 
posturi :

maiștri preparare
avea loc în ziua de 16 octombrie 1972, 

de angajare și salarizare sînt cele prevă-

Bucu- 
inter-

Gimnastica pentru 
Cravatele roșii. 
Viața satului.
Mari muzicieni la 
rești. Geneza unei
pretări. Igor Markevitch. 
De strajă patriei.
Emisiune în limba maghia
ră. „360 de grade".
Film serial pentru tineret: 
Civilul (ultimul episod). 
Grenadele.
Vetre folclorice — cîntece 
și jocuri populare din Gorj. 
1 001 de seri.
Telejurnal — în cinstea 
niversăriî
cronica marii 
Avanpremieră. 
Comentariu la 
Județul Argeș 
taj.
Film artistic :
rîului cu : James 
Arthur Kennedy, 
damas, Rock 
Premieră pe țară.
„Eu am cîntat de cînd mă 
știu" — recital Marina 
Voica.
Telejurnal.

Campionatul european de 
baschet feminin : Româ
nia — Ungaria (repriza a 
Il-a) transmisiune de la 
Burgas.

Republicii 
întreceri.

a-

40 de steme
— Repor-

La cotitura 
Slewart, 

Julie A-
Hudson —

I.UNI 9 OCTOMBRIE

Deschiderea emisiunii — 
Curs de limba franceză 
Lecția a 23-a (reluare).
Căminul... la Brașov.
Atlas muzical românesc. 
Tescani, județul Bacău, o

Concursul va
ora 9. Condițiile 
zute la H.C.M. 914/1968 și' Legea nr. 12/1971.

Iniormații suplimentare se pot obține zilnic, intre orele 
14, la biroul personal al preparației.

Prețul unui abonament este de 8 lei lunar, 
24 lei trimestrial.

Abonamentele pe luna noiembrie se fac la 
chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin
deri, pînă la data de 31 octombrie a.c., inclusiv.

ASIGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

20,30

21,40
22,30

posibilă „Academie 
cală".
Săptămîna în imagini.
1 001 de -seri.
Telejurnal — în cinstea 
niversăriî Republicii 
cronica marii întreceri.
Avanpremieră.
Reflector.
Moment folcloric eu Gheor
ghe Zamfir și formația sa. 
Roman foileton : „Contele 
de Monte Cristo" (IV).
Reportaj TV — Caratele 
hărniciei.
Să înțelegem muzica.
24 de ore — contraste 
lumea capitalului. 
Campionatul european
baschet feminin : România
— U.R.S.S. (repriza a Il-a) 
transmisiune de la Burgas.

12,25
a-

în

de

MARȚI 10 OCTOMBRIE

9,00

9,05

9,30

10,00

10,30

10,45

11,15

18,25

20,00

numele Ileana Mană, 
de U.U.M. Petroșani.

PIERDUT 
serviciu pe

legitimație de 
numele Caragea 

Aurel, eliberată de E.M, 
roșeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de 
viciu pe numele Gogeanu 
sile, eliberată de Preparația 
Petrila. O declar nulă.

convenabil 
Informații i 
între orele

VIND
Aeroport, 
fon 12 03, 
sau str. Independenței, bloc 
12 A, sc. 1, ap. 6.

misiunii

10,01)

10,30

integrată. 
României 
Carpații 
grupa I.

Televiziune
— Geo- 

(anul IV
Meridio-

Deschiderea emisiunii. Te
lex.
Teleșcoală. 
școlară 
grafia 
liceu), 
nali —
Matematica (ci. a VIII-a). 
Relații metrice în triun
ghiul dreptunghic.
Curs de limba engleză —■ 
Lecția a 23-a.
Muzică populară interpre
tată de soliștii și orchestra 
ansamblului Izvorașul al 
Casei de cultură din Dro- 
beta — Turnu Severin.

22,10

Selecțiuni din emisiunea 
Promenada duminicală.
Reportaj TV (reluare). Ca
ratele hărniciei.
Telejurnal.
Deschiderea e
Curs de limba rusă. Lec
ția a 22-a (reluare).
Steaua polară. Școala și u- 
zina.
Muzică — emisiune de ac
tualitate muzicală.
Publicitate.
întrebări și răspunsuri — 
In ajutorul celor care stu
diază în învățămîntul de 
partid.
Publicitate.
1 001 de seri.
Telejurnal — In cinste^ a- 
niversării Republicii — 
cronica marii întreceri.
Comentariu la 40 de steme
— Județul Bacău.
Seară de teatru i Robespi
erre (II) Adaptare pentru 
TV după Romain Rolland.
— premieră pe țară — 
Film TV, Sub luciul apei. 
Melodii... Melodii. Film 
muzical realizat de Televi
ziunea din R.S. Cehoslova
că.
Teleglob — 
Cipru.
24 de ore.
Campionatul european de 
baschet feminin: România 
•— Polonia (repriza a 11-a)
— transmisiune de la Bur
gas.

Imagini din

10,50

12.20

12.30
17.30

18,20
18,30

19,20
19,30

Film serial : Salut Germain 
— episodul „Ultima noapte 
la Paris".
Căminul la... Brașov (relu-

MIERCURI 11 OCTOMBRIE

9,00 Deschiderea emisiunii. Te
lex.

20,45

Steaua polară.
O viață pentru o idee i
Marie Curie (reluare).
Curs de limba franceză.
Lecția a 24-a.
Comentariu la 40 de ste
rn»» (reluare) — Județul 
Argeș.
Telecinemateca pentru ti
neret : Lovitura puternică 
(reluare).
Telex tehnico-știintific.

TV

22,30
23,00

Dona Smutna, I. Mistrik, 
J. Lejbalova.
Panoramic științific — In
dustria în plină dezvolta
re : electronica și automa
tica — Reportaj.
24 de ore.
Campionatul european de 
baschet feminin : România 
— Iugoslavia (repriza a 
Il-a). Transmisiune de la 
Burgas.

mice — obiectul de studiu 
al economiei politice. Po
litica P.C.R. de cunoaștere 
și folosire a legilor econo
mice.

17,30

18,30

18,50

emisiunii de
Emisiune în

pentru 
săptămîna 

viitoare

Telejurnal.
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Curs de lim
ba germană — Lecția a 
23-a (reluare).
Timp și anotimp în agri
cultură.
Tragerea
Fotbal : România —
•— transmisiune

23 August

JOI 12 OCTOMBRIE

9,00

9,05
9,35

20,20

21,10
21,55

Pronoexpres.
Grecia
directă

cinstea a-

de la Stadionul 
(repriza a Il-a). 
1 001 de seri. 
Telejurnal — Wn
niversăriî Republicii — 
cronica marii întreceri. 
Festivalul național de poe
zie Mihai Eminescu. 
—■ octombrie, 1972.
Telecinemateca : Romeo,
Julieta și întunericul, cu

lăți

10,00

10,30

Deschiderea 
după-amiază. 
limba maghiară.
La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto.
Teleronferinta de presă. 
„Preluarea de către centra
lă a atribuțiilor conferite 
prin lege".
1 001 de seri.
Telejurnal — în cinstea 
niversăriî Republicii 
cronica marii întreceri.

a-

Comentariu la 40 de steme 
— Județul Bihor.
Pagini de umor : Aventuri 
în epoca de piatră.
Tinerii despre ei înșiși.
Dublu prim-plan. Ion Țlri- 
ac — Ilie Năstase.

11,30

12,20

12,50
16,00

Desen animat.
Teleconferință de prosă 
(reluare).
Pagini de umor: Aventuri 
în epoca de piatră (relua
re).
Film serial pentru copii i 
Delfinul Flipper (reluare). 
Telejurnal.
Teleșcoală. Istoria Români
ei. Documente nescrise.

16,30—17,00 Chimie (în ajutorul 
candidaților la concursul 
de admitere în învățămîn- 
tul postliceal și superior). 
Structura atomului.

17,30

18,00
18,15

18,45
18,55

SÎMBĂTÂ 14 OCTOMBRIE

ii,00

9,05

emisiunii. Te

Deschiderea emisiunii 
după-amiază — curs 
limba engleză — lecția 
23-a (reluare).
Pentru sănătatea dv.

de 
de

a

în lume (reluare), 
lui Așchiuță (re-

limba rusă
23-a.

Deschiderea emisiunii. Te
lex.
România
Prietenii 
luare). 
Curs de 
Lecția b

De la Alfa Ia Omega — 
Enciclopedie pentru elevi. 
Telecinemateca: Romeo,
Julieta și întunericul. 
Telejurnal.
Teleșcoală. Geografia Ro
mâniei (anul IV liceu) 
Carpații Meridionali, gru
pa I (reluare).

16,30—17,00 Economie politică 
— Relațiile de producție, 
legile și categoriile econo-

11,00

24 de ore.
Campionatul european de 
baschet feminin : România

— Italia (repriza a 11-a) 
— transmisiune de la Bur
gas.

VINERI 13 OCTOMBRIE

9,00

9,50
10,00

10,30

19,10
19,20
19,30

Satul contemporan. 
Tragerea
Drumuri 
bista.
Moment
1 001 de

Loto.
în istorie. Bure-

folcloric.

Deschiderea emisiunii. Te
lex.
Dublu prim-plan (reluare). 
Muzică populară (reluare) 
— cîntece bihorene cu 
Florica Ungur.
Publicitate.
Curs de limba germană — 
lecția a 24-a.
Comentariu la 40 de ste-

20,20

21,50

Telejurnal — în cinstea 
niversăriî Republicii 
cronica marii Întreceri.
Avanpremieră.
Arc peste timp. Constela
ții subterane 
reportaj.
Film artistic.
Producție a 
cinematografice engleze, 
cu Michael Craig, Peter 
Cushing, Bernard Lea, 
George Sanders.
Ancheta științifică interna
țională. „Laboratorul viito
rului".

la Anina

a- 19,00
19,15

20,50

21,40

22,50

Deschiderea
lex.
Teatru scurt; prezintă Tea
trul municipal ,,Marla Fi- 
lotti" din Brăila — Jucă
torii de cărți de N. V. Go
gol (reluare).
De vorbă cu gospodinele. 
Comentariu la 40 de ste
me (reluare) — județul 
Bihor.
Tnleenciclopedia (reluare). 
Drumuri în istorie (relua
re).
Pentru sănătatea dv. (re
luare).
„Atenție pescari" — emi
siune de divertisment (re
luare).
Arc peste timp (reluare). 
Telejurnal.
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază — emisiune 
în limba germană.
Ritm, tinerețe, dans.
Arta plastică.
Publicitate.
1 001 de seri.
Telejurnal — în cinstea 
aniversării Republicii — 
cronica marii întreceri.

Avanpremieră.
Teleenciclopedia.
Film serial : „Mannix". Fa
ta din tablou.
Vitamina D... divertisment 
— emisiune muzical-umo- 
ristică.
Telejurnal.
Săptămîna sportivă.
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NEW YORK 5 — Trimisul 
special Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite: La sediul Na
țiunilor Unite continuă ședin
țele plenare ale celei de-a 27-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
©.N.U., consacrate dezbaterilor 
de politică generală.

In cuvîntul său, Ciao Kuan- 
hua, ministrul adjunct al aface
rilor externe, șeful delegației 
R.P. Chineze a apreciat că, în 
perioada care a trecut de la 
sesiunea precedentă, s-au pe
trecut numeroase schimbări în 
lume, iar în relațiile internațio
nale au avut loc importante e- 
venimente. El s-a referit, în 
context, printre altele, la con
vorbirile conducătorilor chinezi 
cu conducătorii S.U.A., care au 
avut loc după 20 de ani de în
ghețare a relațiilor dintre cele 
două țări, precum și la vizita 
premierului japonez la Pekin, 
In cursul căreia s-a ajuns la un 
Important acord de normalizare 
a relațiilor reciproce. Șeful de
legației chineze a arătat, în a- 
celași timp, că în lume persis
tă focare de tensiune care pro
voacă îngrijorare.

Apreciind că problema înche
ierii războiului din Indochina, 
cît mai curînd posibil, este cea 
mai urgentă problemă pentru 
reducerea tensiunii în Orientul 
îndepărtat, Ciao Kuan-hua a 
reafirmat sprijinul deplin al gu
vernului său față de cauza po
porului vietnamez și a celorlal
te popoare din Indochina.

In discursul său, Joseph Poto- 
Iot, ministrul de externe al Re

publicii Africa Centrală, a ex
primat speranța că O.N.U. esta 
capabilă să unească eforturile 
țărilor industrializate și ale ță
rilor în curs -de dezvoltare în 
vederea intensificării relațiilor 
lor de cooperare în domeniile 
economic, comercial, tehnic șl 
cultural.

Șeful delegației Zambiei, mi
nistrul de externe Elijah Muden- 
da, a salutat orientările pozitive 
înregistrate în viața internațio
nală, subliniind, în același timp, 
că în calea destinderii se ma
nifestă încă factori ostili păcii 
și securității.

Ministrul iugoslav a apreciat 
că îmbunătățirea situației din 
Europa reprezintă un important 
factor favorabil al situației 
mondiale actuale. El a pledat 
pentru stabilirea unor relații ca
re să garanteze tuturor țărilor 
continentului dreptul și posibili
tatea de a se dezvolta liber, in
diferent de mărimea, poziția și 
sistemul lor social. Conferința 
asupra securității și cooperării 
trebuie să constituie o parte a 
unui asemenea proces. Rezulta
tele Conferinței europene, a 
continuat el, trebuie să creeze 
noi stimulente și noi posibilități 
pentru cooperare în Balcani.

Șeful delegației iugoslave a 
subliniat, în continuare, că de
mocratizarea relațiilor interna
ționale este unul dintre impe
rativele cele mai importante a- 
le lumii contemporane. Organi
zația Națiunilor Unite constitu
ie, în această privință, un mij
loc de prim ordin.

Luptele din Vietnamul 
de sud

SAIGON 5 (Agerpres). — 
luptele violente dintre forțele 
patrotice și unități ale armatei 
saigoneze din provincia de coas
tă Quang Ngai, care durează 
de aproape o lună, au continuat 
în ultimele 24 de ore cu a- 
caeași intensitate. S-au semnalat 
două angajamente deosebit de 
puternice, în cursul cărora for
țele F.N.E. au provocat trupe
lor saigoneze pierderi impor
tante.

Bombardierele gigant „B-52" 
au efectuat miercuri noaptea

misiuni de bombardament în a- 
ceastă regiune, precum și în 
provincia limitrofă Quang Tin, 
unde armata saigoneză conti
nuă să sufere pierderi importan
te de efective, în regiunea ora
șului Tien Phuoc,

Au continuat luptele și în zo
nele orașelor Quang Tri, Hue și 
Da Nang, precum și în regiunea 
Saigonului. Agenția U.P.I. in
formează că aviația americană 
a lansat, miercuri și joi dimi
neața, 630 tone bombe în jurul 
Capitalei sud-vietnameze.

Conferința anuală a Partidului 
Laburist din Anglia

LONDRA 5 (Agerpres). — In 
continuarea dezbaterilor de
miercuri, delegații la Con
ferința anuală a Partidu
lui Laburist au adoptat 
multe rezoluții privind 
litica externă a partidului.

mai 
po-

A
fost adoptat, astfel, un docu
ment programatic care recoman
da dezarmarea nucleară unila
terală a Marii Britanii. Este ex
primată, totodată, opoziția față 
de politica de apărare care se 
bazează pe folosirea sau pe a- 
menințarea cu folosirea armelor

nucleare de către Marea Brita
nic sau aliații săi. Rezoluția a- 
mintită cere, de asemenea, „li
chidarea tuturor bazelor nuclea
re de pe teritoriul britanic”.

Intr-o altă rezoluție, adoptată 
în aceeași zi, Conferința a- 
nuală a Partidului Laburist 
a condamnat cu hotărîre „poli
tica de apartheid și rasismul 
din Africa de Sud" și a adoptat 
o moțiune în care se cere insti
tuirea unui boicot economic 
împotriva Republicii Sud-Afri- 
cane.

Demisia guvernului sudanez
KHARTUM 5 (Agerpres). — 

Guvernul sudanez și-a prezentat 
demisia președintelui Gaafar El 
ÎX’umeiry — anunță agențiile 
M.E.N. și France Presse. Demi
sia a fost acceptată. Președinte
le Numeiry a cerut miniștrilor 
8ă rămînă provizoriu în actua
lele funcții, pînă la formarea ți
nui nou guvern.

Potrivit agenției M.E.N., de
misia cabinetului sudanez, care 
fusese constituit la 14 octom
brie 1971, intervine în urma a- 
legerilor pentru desemnarea 
membrilor Consiliului Poporului 
din Sudan — organism însărci
nat cu elaborarea unei noi con
stituții a țării.
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ȘEDINȚA comitetelor ea.
ROMA 5. — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite t La sediul Organizației 
Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură (F.A.O) 
au început luorările a două 
dintre cele mai importante co
mitete ale acestei organizații i 
Comitetul programului și Co
mitetul financiar, a căror me
nire este să dea indicațiile ne
cesare directorului general al 
F.A.O. și Consiliului acestui 
organism al O.N.U. asupra

principalelor probleme privind 
programul de lucru și bugetul 
organizației. Cele două comi
tete, formate dintr-un număr 
restrîns de experți, aleși de 
către Consiliul F.A.O. cu titlu 
personal, și-au început lucrări
le printr-o ședință comună. 
Printre experți se numără și 
Eugen Buciuman, director ad
junct în Ministerul Agricultu
rii, Industriei Alimentare și 
Apelor, secretar al Comitetului 
Național Român F.A.O.

Bombardamentele americane pe teritoriul R.D. Vietnam nu 
ocolesc satele sau cătunele Iară nici un fel de obiectiv mili
tar sau strategic. Avioane americane au întreprins raiduri de 
exterminare deasupra orașului Duong și a cătunului ,,Moi“, li
nul din cele mai dens populate cătune din afara orașului. Aici 
au fost rase de pe suprafața pămîntului 100 de case cu bombe 
de calibru greu.
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FAPTUL DIVERS 
PE GLOB

jrnsrn de piomkjk $i educație
(Urmare din pag. 1) 

rea și aplicarea cu succes a 
inițiativei ? Ce măsuri con
crete își propun să ia în a- 
cest sens comitetul oameni
lor muncii, comitetul sindica
tului, comitetul U.T.C., or
ganizația de partid ?

Ing. AUREL BRlNDUȘ : Vom 
prelucra în toate brigăzile, 
pe înțelesul minerilor, crite
riile pe oare și le-au propus 
membrii brigăzii lui loan Co- 
jocaj-u privind modul de or
ganizare a brigăzii, obiecti
vele economice, profesionale 
șl politico-educative, dînd în
drumări pentru aplicarea di
ferențiată (în funcție de spe
cific și condiții concrete), de 
la o brigadă la alta, a aces
tor criterii. Vom populariza 
de asemenea, stimulentele 
morale și materiale Pe care 
le-am stabilit de comun acord 
cu comitetul sindicatului și 
comitetul de partid. Făcînd 
aceste rmeluorări prin perso
nalul tehnico-infiineresc, prin 
toți factorii de conducere ai 
procesului de producție ne 
vom strădui să demonstrăm 
ce posibilități se deschid fie
cărei brigăzi de a obțifie re
zultate mai bune Și ce avan
taje morale și materiale de
curg din aceasta pentru mi
neri.

— C>-edem că îr> această 
privință și comitetul sindica
tului, comitetul U.T.C., și-au 
prevăzut o seamă de sarcini.

IOAN ȘIIINCA, președintele 
comitetului sindicatului : Una 
din măsurile ce se impun — 
sarcină ce ne revine îndeo
sebi nouă, sindicatului — es
te ținerea unei evidențe con
crete a rezultatelor obținute

chiar din primele zile de 
„brigăzile de producție Și e- 
duoație" și popularizarea 
largă a acestor rezultate prin 
grafice, panouri, gazete de 
perete, prin discuții de la 
om la om și prin alte mijloa
ce pentru a da imbold tutu
ror brigăzilor la însușirea ini
țiativei. Mă gîndesc de ase
menea să organizăm mese 
rotunde, simpozioane, consfă
tuiri și alte manifestări de 
genul acesta prin care să fa
cilităm schimburile de expe
riență, generalizarea metode
lor avansate între brigăzi și 
alte formații de lucru și în 
același timp să facem pe mi
neri să înțeleagă mai bine 
conținutul inițiativei. Pentru 
stimularea fruntașilor vom fo
losi mai bine toate mijloace
le d« popularizare ce ne stau 
la îndemînă (panouri, grafice, 
gazeta de perete), vom tipări 
în cel mai scurt timp diplo
mele de onoare Și vom in
troduce „cartea de aur a ex
ploatării".

IOAN BUCIUMAN, se
cretarul comitetului U.T.C. : 
Organizația U.T.C. își va 
mobiliza toate forțele pen
tru antrenarea tinerilor în 
aplicarea inițiativei. Vom 
folosj larg adunările de 
dare de seamă și ale
geri care vor avea loc în 
organizațiile U.T.C. pentru a 
populariza inițiativa în rîn
dul tinerilor de la mină, iar 
în întrecerea ce se desfășoa
ră între organizațiile U.T.C. 
vom introduce noi puncte 
ca: sprijinirea de către or
ganizațiile de tineret a ..bri
găzilor de producție și edu
cație" prin intensificarea 
muncii de educație în rîndul 
tinerilor care fac parte din 
aceste brigăzi. Vom întreprin
de totodată acțiuni de muncă 
voluntar-patriotică cu tinerii

pentru aprovizionarea cu ma
teriale a brigăzilor de mineri. 
Pe linie educativă, vom in
tensifica acțiunile culturale 
în rîndul tinerilor noi veniți 
la mină, îndeosebi la cămine 
și la club, organizîndu-le cît 
mai plăcut și mai util timpul 
liber în scopul apropierii lor 
de mină, pregătirii profesio
nale și permanentizării în 
Valea Jiului.

— Ce și-a propus să între
prindă organizația de partid ?

ANDREI COLDA, secretarul 
comitetului de partid: Ne 
dăm seama că un rol deose
bit în aplicarea cu succes a 
inițiativei revine comitetului 
de partid care este chemat să 
conducă, să îndrume Și să co
ordoneze toate acțiunile. Ți- 
nînd seama de rolul deosebii 
ce revine organizațiilor de 
partid. tuturor comuniștilor 
în generalizarea inițiativei 
ne-am propus să purtăm ur
gent — în decurs de 1-2 zile 
— o discuție cu toți secretarii 
organizațiilor de bază ca ei 
să cunoască bine criteriile ce 
stau la baza inițiativei și să 
stabilim ce avem dc făcut 
fiecare în vederea sprijinirii 
ei, să asigurăm ca în toate 
adunările de dări de seamă 
și alegeri care vor avea loc 
de acum înainte în organizați
ile de partid să fie dezbătu
tă și această problemă. De 
asemenea, vom purta discuții 
cu toți „diriginții" de la o- 
rele de „diriginție muncito
rească" ca ei să cunoască con
ținutul inițiativei importanța 
pe care o are în sudarea și 
omogenizarea schimburilor și 
brigăzilor. Acest lucru va 
trebui să ducă Ia întărirea 
disciplinei, la dezvoltarea spi
ritului de întrajutorare tovă

rășească în interiorul brigă
zilor și între brigăzi. De ase
menea, întreaga agitație poli
tică de masă va fi orientată 
în sprijinul susținerii iniția
tivei. Incepînd cu ziua de 
mîine la gazeta de perete vor 
apare articole despre valoa
rea inițiativei. Vom face to
tul pentru reușita acestei ac
țiuni cu convingerea că preo
cupările, eforturile noastre în 
acest sens vor fi răsplătite 
prin rezultatele mai superioare 
Pe care le va obține colecti
vul în urma aplicării cu suc
ces a inițiativei. Sîntem opti
miști, cu atît mai mult cu 
cît la acest început de lună 
șl de trimestru am pășit, cum 
se spune „cu dreptul": am 
îndeplinit și depășit planul 
din prima zi. Sîntem con
vinși că vom obține in 
continuare rezultate bune pe 
toate planurile — atît în pro
ducție cît și în domeniul e- 
ducației.

★

Așadar, inițiativa este va 
loroasă Și există convingerea 
deplină că prin f^pneralizarea 
ei, colectivul minei va fi mo
bilizat cu mai mult succes la 
obținerea unor rezultate su
perioare pe toate planurile, 
la îndeplinirea și depășirea 
angajamentelor luate în între
cerea socialistă. In același 
timp, s-au preconizat măsuri 
bune, atît din partea condu
cerii minei, cît și din partea 
organizațiilor de partid, sindi
cat și U.T.C. pentru generali
zarea Ș> aplicarea cu succes 
a inițiativei.

Ceea ce rămîne de făcut 
este munca practică, concretă 
pentru materializarea acestor 
măsuri Lăsăm acum, faptele 
să-și spună cuvîntul.

Cu ochi de gospodar, prin orașul în care locuim

© La Santiago de Chile s-au 
deschis lucrările sesiunii Pre
zidiului Consiliului Mondial al 
Păcii. Delegați din peste 70 de 
țări ale lumii urmează să exa
mineze probleme privind situa
ția internațională actuală, lupta 
împotriva imperialismului, pen
tru independentă națională și 
pace în întreaga lume.

La sesiune participă Tudor 
lonescu, președintele Comitetu
lui Național pentru Apărarea 
Păcii în România, membru în 
Prezidiul Consiliului Mondial al 
Păcii, și Sanda Rangheț, secre
tară a Comitetului Național, 
membră în Consiliul Mondial al 
Păcii.

O Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, a primit delegația 
Comitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germania, 
condusă de Kurt Hager, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G.

O Un purtător de cuvînt mi
litar pakistanez a anunțat că la 
7 octombrie vor fi reluate con
vorbirile indo-pakistaneze în 
problema delimitării liniei de 
încetare a focului în Kașmir — 
informează din Rawalpindi a- 
genția Associated Press.

O Ia Buenos Aires a avut 
loc recent o reuniune a coali
ției forțelor de stînga, din care 
face parte și Partidul Comunist 
din Argentina. Participanțli au 
elaborat un program de acțiune, 
în care se recomandă unifica
rea eforturilor în lupta împo
triva creșterii costului vieții și 
apărarea libertăților cetățenești 
șl a bogățiilor naționale.

© Forțele patriotice tailan- 
deze au lansat un atac asupra 
bazei militare aeriene america
ne de la Udon, în cursul că
ruia au avariat pista de ateri
zare și decolare și au scos din 
funcțiune un avion de trans
port de tip „S-130", informează 
ziarele din Bankok. In perime
trul bazei, patrioții au angajat, 
timp de opt ore, lupte cu per
sonalul de deservire, în rînduri- 
le căruia s-au semnalat morțl 
și răniți.

O In Filipine continuă, pe ba
za legii marțiale, concedierile

a 
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ROMA. — Potrivit unor 
date statistice recente, pe 
șoselele din. Italia la fiecare 
patruzeci de minute se pro
duce un accident de circula
ție.

★

DJAKARTA. — In locali
tatea Medan din Sumatra de 
nord s-au produs mari inun
dații, ca urmare a ploilor 
torențiale. Străzile au fost 
transformate in veritabile 
canale cu apă. Activitatea 
orașului, care are o populație 
de aproximativ o jumătate 
de milion de locuitori, a 
fost paralizată aproape in 
întregime.

tV

PARIS. — Pe șoselele Fran
ței a apărut primul autobuz 
electric experimental. Mași
na are lungimea de 7,30 m, 
lățimea de 2,26 m și poate 
transporta 21 de pasageri cu 
viteza de 50 km/h. Motorul 
mașinii funcționează de la 
o baterie de acumulatori de 
144 de volți, care asigură 
deplasarea pe o distanță de 
60-70 km fără ,reîncărcare. 
Greutatea totală a autobuzu
lui este de 7120 kg.

★
PARIS. — Fumătorii de 

pipă din Franța au, de la 
sfirșitul săptăminii trecute, 
un nou campion în persoa
na pensionarului M. Artaud, 
în vîrstă de 70 de ani. El 
a reușit să-și mențină a-

prinsă pipa încărcată cu trei 
grame de tutun timp de 1 
oră, 30 de minute și 59 se
cunde. Noul campion? de loc 
surprins de victorie, a expli
cat că s-a „pregătit" cu mul
tă atenție în vederea con
cursului, fumind în fiecare 
seară, timp de mai multe 
luni, cite trei grame de tu
tun, cintărite cu grijă la un 
farmacist din apropierea lo
cuinței sale.

SAN JOSE. — Potrivit da
telor ultimului recensămînt, 
populația Salvadorului este 
de 3,5 milioane de locuitori. 
Densitatea populației este de 
165 persoane pe kmp. cea 
mai mare din întreaga Ame
rică Latină.

ic

MOSCOVA. -- In apropie
re de orașul Novosibirsk tră
iește Polikarp Eoikov, care 
a împlinit recent 108 ani. 
El a lucrat un timp ca ha
mal, apoi ca timplar, mai 
tirziu a fost brigadier in 
colhoz, iar in ultima parte 
a activității sale a ocupat 
postul de președinte al So
vietului comunal. Cu toată 
virsta înaintată, Polikarp 
lucrează și în prezent în gră
dină, iar pentru a merge la 
oraș se folosește de motoci
cletă. Pentru a se deplasa 
spre locurile de pescuit, lon
gevivul nu apelează la ne
poți, ci folosește singur bar
ca cu vîsle.

(Urmare din pag. 1)

ne încă dc la darea lui în folo
sință un teren complet neame
najat, cu aspect de maidan și pe 
alocuri transformat în gropi de 
gunoi. E o dovadă de neglijen
tă și e păcat pentru ansamblul 
general al localității. Desigur că 
vinovat este în primul rînd șan
tierul de construcții din Vul
can, pentru că nu și-a onorat o- 
bligațiile în totalitate, cînd a 
executat lucrarea. Dar nici gos
podarii orașului nu pot fi tre- 
cuți cu vederea.

Este necesar să se rezolve în 
același timp și situația unor clă
diri (cum este de exemplu cea 
în care a funcționat circumscrip
ția sanitară pentru copii) pen
tru a li se da o destinație utilă. 
Totodată, sectorul I.G.L. din Vul
can, va trebui să acorde mai 
multă atenție întreținerii fondu
lui locativ din acest cartier, în 
special imobilelor în care func
ționează unele unități comercia
le și ateliere ale cooperației 
meșteșugărești, în prezent afla
te într-o stare de degradare 
destul do avansată.

Aspecte necorespunzătoare se 
înlîlnesc și pe strada ce duce 
la spitalul unificat și policlinică, 
la atelierul — școală al I.G.C.,

unde, încă nu au fost finalizate 
o seamă de lucrări de ordin gos
podăresc. Aici există multe alei 
neasfaltate, transformate în băl
toace, iar în fața atelierului 
auot-molo al cooperativei „Pa- 
rîngul" se menține de mult timp 
un șanț neastupat. In spatele 
clădirii P.T.T.R. se află depozi
tate tot felul de materiale, prin
tre care și cinci tambure cu ca
blu telefonic subteran.

Dacă în partea dreaptă a stră
zii Republicii se mai întîlnesc 
astfel de neajunsuri, generate 
numai de lipsa preocupărilor gos
podărești din partea salariaților 
și a șefilor de unități ce func
ționează aici, în schimb cealal
tă latură este foarte bine pusă 
la punct. Aleile pietonale, zonele 
verzi, ca și aspectul exterior al 
blocurilor, cu oglinzi de apă la 
intrare, vorbesc nu numai des
pre preocuparea gospodarilor 
vulcăneni dar și despre pasiu
nea lor pentru frumos. Dar, toc
mai pentru că lucrurile stau așa 
nu putem ignora prezența defi
ciențelor.

Eforturi pentru eliminarea a- 
cestor neajunsuri există, o ates
tă lucrările ce se desfășoară a- 
cum în zona centrală prin de
molarea unor imobile necores
punzătoare, deschiderea largă a

spațiilor pentru a pune în va
loare unele edificii etc,

Totuși se impun cîteva reflec
ții de ordin edilitar-gospodăresc. 
Pavajul părții carosabile este în 
multe locuri distrus, denivelat, 
plin de gropi ; șanțurile de pe 
margine sînt pline cu noroi. Oa
re nu a sosit timpul ca strada 
Republicii, pe care se desfășoa
ră un intens trafic rutier, să 
fie modernizată în adevăratul 
înțeles al cuvîntului ?

Și vechiul centru comercial al 
orașului Vulcan, prezintă aspec
te neplăcute vizitatorului. Res
taurantul „Straja" invită consu
matorii printr-o firmă de-a drep
tul bizară. Și, fiindcă vorbim 
despre cărțile de vizită ale uni
tăților comerciale să spunem’ că 
ele lipsesc la multe din maga
zinele Vulcanului. De exemplu, 
braseria „Intim'1 nu are nici a- 
cum o firmă corespunzătoare, la 
fel magazinele O.C.L. alimentara, 
confecții, tricotaje, C.L.F., libră
rie, pîine ș.a. Oare conducerile 
acestor unități, direcțiunile or
ganizațiilor comerciale respecti
ve de la municipiu, cît și orga
nul de resort nu au observat 
pînă acum această insuficiență ?

Aspecte ce se cer însă mult 
îmbunătățite prezintă și piața 
orașului, nu odată criticată, cît

și sectorul I.G.C. Vulcan ; gar
duri dărăpănate, șanțuri neastu
pate etc. E cu totul legitim să 
întrebăm pe tov. Tltus Jurca, 
șeful sectorului I.G.C. Vulcan i 
nu are nici o părere in această 
privință ?

Iar, fiindcă tot ne aflăm în a- 
ceastă parte a orașului, să po
menim ceva și de barăcile dărî- 
mate (se susține că sînt în de
molare) de atîta vreme și lăsate 
așa... dărîmate. Intr-adevăr nu se 
vede cît de mult știrbesc aces
te dărăpănături peisajul din ju
rul căminului și cantinei mun
citorești a E.M. Paroșeni ?

Gospodarii orașului Vulcan, 
ca de altfel toți cetățenii, trebu
ie să troacă neîntîrziat la înlătu
rarea neajunsurilor semnalate. 
Au dat în atîtea rînduri dovezi 
de hărnicie și nu ne îndoim că 
și acum vor face la fel. Aștep
tăm și vom scrie bucuroși des
pre tot ce ei vor înfăptui.

Sperăm că acest lucru va con
stitui pentru tov. ing. Alexan
dru Todor, vicepreședinte al con
siliului popular șl pentru tova
rășa Olivia Apel, șefa serviciu
lui de gospodărie, ca șl pentru 
tov. V. Galeriu, șeful serviciului 
S.A.S. o primă problemă pe ca
re să și-o treacă pe agenda lor 
de lucru.

Transpunem In viață complexul program de redresare a producției de cărlmo
(Urmare din pag. I)

șit cu 132 ml. Astfel, doar 
brigada condusă de Constan
tin Tomescu a reușit să a- 
vanseze în această perioadă 
151 ml Ia un suitor în mixt, 
din care la începutul acestei 
luni s-a dezvoltat un nou a- 
bataj frontal în stratul 7, cu

trepte răsturnate. De aseme
nea, în cursul zilei de ieri, 
a fost străpuns suitorul de a- 
tac al abatajului cameră nr. 
5 în stratul 5 — o nouă capa
citate de producție din care 
se va produce încă în aceas
tă decadă.

— Intensificarea execuții
lor Ia lucrările de pregătire

din sector, ne-a relatat mais
trul principal EMERIC NAGY, 
secretarul organizației de ba
ză din sector, are ca scop să 
ne asigure linia de front ac
tivă necesară realizării și de
pășirii sarcinilor de plan de 
cărbune ce ne revin în a- 
cest trimestru.

...Minerii, așa cum îi cu
noaștem reafirmă prin fapte 
că sînt mobilizați în în
deplinirea întocmai a sarci
nilor ce le revin răspun
zând convingător : DA I
VOM TRANSPUNE IN VIA
ȚĂ COMPLEXUL PROGRAM 
DE REDRESARE A PRODUC
ȚIEI DE CĂRBUNE.
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în aparatul administrației de 
stat și în alte instituții, relatea
ză agențiile France Presse și 
United Press International. In 
cursul zilei de miercuri, au fost 
concediați 206 funcționari din 
Ministerul Educației Naționale 
și din cadrul oficiilor poștale, 
iar 57 de militari au fost ares
tați sau demiși din funcțiile 
lor.

© Guvernul libanez a anunțat 
ridicarea stării de urgență, de
cretată în urma recentului atac 
al forțelor militare lsraellene 
asupra unor localități din sudul 
Libanului, anunță agențiile A- 
ssociated Press și France Presse, 
care reiau o declarație a minis
trului libanez al informațiilor.

0 Ministrul belgian al apără
rii naționale, Paul Vanden 
Boeynants, a anunțat, într-o 
conferință de presă, că două 
din cele patru brigăzi militare 
belgiene staționate în R.F. a 
Germaniei vor fi retrase în ța
ră înainte de sfirșitul anului 
1975.

Taniug. In urma accidentului, 
12 persoane și-au pierdut viața, 
iar alte 26 au fost rănite.

O Poliția braziliană a confis
cat 60,8 kilograme de heroină, 
valorînd aproximativ 40 milioa
ne de dolari, aflată la bordul 
vasului american „Normac-AI- 
tari". Nava, care venea de la 
Buenos Aires, a fost urmărită 
încă de la plecarea sa spre 
Brazilia de către agențl ai Bi
roului Federal de Investigații.

© Anker Joergensen, depu
tat în Folketing din partea 
Partidului Social-democrat, a 
depus joi dimineața jurămînlul 
în fața reginei Margrethe a II-a, 
în calitate de prim-ministru al 
guvernului danez. Anker Joer
gensen, primul lider sindical din 
istoria Danemarcei care ocupă 
această funcție, succede lui 
Jens Otto Krag, care și-a pre
zentat demisia la 3 octombrie 
a.c

© Pe o porțiune a căii ferate 
iugoslave dintre localitățile 
Prizren și Djakovici, în sudul 
Serbiei, un tren a surprins, la 
o intersecție, un autobuz plin 
de pasageri, relatează agenția
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Soarele răsare la ora 6,20 și 
apune la ora 17,47. Zile tre
cute din an — 280. Zile răma
se — 86.

La clubul
din Aninoasa...

Astăzi, la ora 18, clubul 
sindicatelor din Aninoasa găz
duiește o seară de poezie cu 
tema „Poezia filozofică a lui 
Mihai Eminescu". Mîine, la 
ora 17, la același club se va 
desfășura acțiunea intitulată 
„Cadran politic".

...și la cel 
din Vulcan

Sîmbătă, 7 octombrie, ora 
18, în sala de dans a clubului 
sindicalelor din Vulcan va a- 
vea loc o seară cultural-educa- 
livă în cadrul căreia va fi 
prezentat și un „itinerar eroic" 
cu tema „Tinerii în lupta anti
fascistă".

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr, 90, telefon i 166:
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PETROȘANI —7 Noiembrie : 
Casa de sub arbori ; Republi
ca : Anna celor 1000 de zile, 
seriile I și II ; PETRILA : Ma
ry Poppins, seriile I și II; 
I.ONEA — Minerul: Felix și 
Otilia i ANINOASA : Frații 
Karamazov ; VULCAN : 20 000 
de leghe sub mări; I.UPENI 
— Muncitoresc: Sunetul mu
zicii, seriile I și II; Cultural : 
Marea speranță albă ; URI- 
CANI: întoarcerea sfîntului 
Luca.

6,00 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei ; 9,30 Memoria pă
mîntului românesc ; 10,00 Bu
letin de știri ; 10,05 Din Arad 
Ia Severin — melodii popu
lare ; 10,30 Harta țării la sca
ra viitorului; 11,00 Buletin de 
știri; 11,15 Pe teme juridice; 
11,35 Partid erou, partid vic
torios — montaj de cîntece și 
versuri ; 12,00 Discul zilei ; 
12,30 Intilnire 'cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat ; 13,00 Radiojurnal; 13,30

Muzică de prînz; 14,00 Com
pozitorul săptămîriii ; 14,40
Cîntă fanfara Radiodifuziunii 
din Leipzig; 15,00 Buletin de 
știri ; 15,05 Radioanchcta eco
nomică ; 15,20 Muzică de es
tradă ; 16,00 Radiojurnal ; 16,15 
Ansambluri artistice școlare; 
16,35 Tinere interprete de mu
zică populară ; 17,00 Pentru pa
trie ; 17,30 Jocuri populare;
17,40 Radiocabinet de informa
re și documentare ; 18,00 Orele 
serii; 20,10 Zece melodii pre
ferate ; 20,45 Consemnări ;
21,00 Revista șlagărelor ; 21,25 
Moment poetic; 21,30 Bijuterii 
muzicale ; 21,45 Consonanțe 
lirice ; 22,00 Radiojurnal ;
22,30 Concert de seară ; 24,00 
Buletin de știri ; 0,03—6,00 Es
trada nocturnă.
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9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex; 9,05 Teleconferință de 
presă ; 9,35 Balade și cîntece 
bătrînești interpretate de 
Gheorghe Roșoga ; 9,45 Desen 
animat; 10,00 Curs de limba 
germană. Lecția a 22-a; 10,30 
Comentariu la 40 de steme — 
județul Arad ; 10,50 Film serial 
pentru copii : „Delfinul Fli
pper" ; 11,20 Publicitate; 11,30 
Pagini de umor. Retrospectivă

Walt Disney ; 12,20 Telejur
nal ; 16,00 Teleșcoală ; 17,30
Deschiderea emisiunii de du- 
pă-amiază. Curs de limba en
gleză. Lecția a 22-a ; 18,00
Cunoașteți legile ; 18,15 Salul 
contemporan. Din nou despre 
aprovizionarea satelor... An
chetă realizată în județul 
Gorj ; 18,40 Tragerea Loto ; 
18,50 Revista literară T.V. Ce 
știm despre cititori ? 19,20
1001 de seri ; 19,30 Telejurnal. 
In cinstea aniversării Republi
cii — Cronica marii întreceri , 
20,00 Ancheta T.V. Un pahar 
în plus ; 20,40 Film artistic : 
„Din nou despre dragoste" — 
producție a studiourilor sovie
tice ; 22,10 Idei contemporane. 
O dezbatere pe tema : „Teorii
le democratizării capitalului 
și realitatea" ; 22,30 „24 de o- 
re“.

Vremea
Ieri, temperatura maximă a 

fost la Petroșani de plus 4 
grade, iar la Paring de plus 
6 grade. Minima din cursul 
nopții a fost de zero grade și, 
respectiv, de minus 2 grade. 
Grosimea stratului de zăpadă 
la Paring : 24 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE i Vreme închisă. Vor 
continua să cadă precipitații 
■sub formă de ploaie. Tempe
ratura staționară.
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