
PROLETARI DIN TOATE TARILE. UNIȚI-VA I
A

In pag. a 3-a:

® CONSULTAȚiE JU
RIDICĂ : încadrarea și 
promovarea în muncă a 
personalului din unită
țile socialiste de stat

© MEMENTO
© Săptămîna viitoare 

la televiziune
A

In pag. a 4-a:

UIGRĂRtlt CELEI
W-L 2Z-A SESMll

A CONSILIULUI GENERAL
Al FEDERAȚIEI SINDICALI
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® DIN PRESA STRĂI
NĂ : „Un proiect inspi
rat din apartheid"

@ Consultări în ve
derea formării noului 
guvern chilian

© Faptul divers pe 
glob

© D. Home și-a în
cheiat vizita în R.P. Chi
neză

® Pe scurt
® încheierea dezba

terilor de politică gene
rală ale U.N.E.S.C.O.

@ Din agenda Nați
unilor Unite.

Joi au continuat la Bucu
rești lucrările celei de-a 22-a 
sesiuni a Consiliului General 
al Federației Sindicale Mon
diale. In cadrul dezbaterilor, 
consacrate raportului Secreta
riatului F.S.M., au luat cuvîn- 
tul un mare număr de partici
pants, . reprezentînd organizații 
sindicale din diferite țări, ca
re au abordat principalele 
probleme ale mișcării sindica
le internaționale, sarcinile de 
viitor ale sindicatelor. Au 
fost discutate, de asemenea, 
măsurile necesare pentru pre
gătirea celui de-al VIII-lea 
Congres Sindical Mondial, ca
re urmează să aibă loc, In 
luna octombrie 1973, în Re

publica Populară Bulgaria, 
precum și alte probleme afla
te pe agenda de lucru a Fe
derației Sindicale Mondiale.

In cadrul sesiunii a fost 
prezentată o informare în 
legătură cu situația din Ori
entul Apropiat. De asemenea, 
a fost adoptat un mesaj de 
felicitare adresat sindicatelor 
sovietice, de către participan- 
ții la cea de a 22-a sesiune a 
Consiliului General al F.S.M., 

.cu prilejul apropiatei aniver
sări a 50 de ani de la crea
rea Uniunii Republicilor So
cialiste Sovietice.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

Exigenfe cu dublu sens pentru constructorii
Șantierului 71 construcfîî căi ferate

Realizarea lucrărilor
de electrificare a transpor
tului feroviar în ritm înalt, 

cu cheltuieli materiale

Colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni de pe Șan
tierul 71 cai ferate a întîm- 
pinat conferința organizației 
de partid a șantierului, care 
a avut loc în aceste zile, cu 
rezultate remarcabile în efec
tuarea lucrărilor- de construc- 
ții-montaj pentru electrifica
rea liniei ferate pe traseul Fi- 
liași-Petroșani-Mintia. Cifrele 
înscrise în bilanțul celor trei 
trimestre care s-au încheiat 
din acest an, arată că toți in
dicatorii tehnico - economici 
sînt realizați și depășiți: pro
ducția globală de construcții- 
montaj — 100,6 Ia sută ; pro
ductivitatea muncii — 102 Ia 
sută; total economii — a- 
proape 1,8 milioane lei. Dacă 
adăugăm la toate acestea fap
tul că toate lucrările predate 
beneficiarului au primit Ia 
recepționare calificative de 
bine și foarte bine, avem o

reduse
imagine mai completă a acti
vității desfășurate de comu
niștii de pe șantier pentru 
mobilizarea constructorilor de 
căi ferate — mineri, mecanici, 
fierar-betoniști, dulgheri, zi
dari — la transpunerea în 
viață a sarcinilor izvorîte din 
documentele Congresului al 
X-lea și Conferinței Naționa
le a partidului.

Concentrîndu-și atenția asu
pra obiectivului principal — 
efectuarea tuturor lucrărilor 
de construcții-montaj la ter
menele prevăzute și de calita
te corespunzătoare în așa fel 
încît la jumătatea anului vi
itor prima locomotivă electri
că să poată parcurge între
gul traseu Filiași-Mintia, con
ferința organizației de partid 
a șantierului s-a ocupat pe 
larg, cu responsabilitate majo
ră de modul în care acțio
nează conducerea șantierului,

organizația de partid, comu
niștii, întregul colectiv de 
constructori pentru realizarea 
uneia din sarcinile deosebit 
de importante ale actualului 
cincinal : gospodărirea și fo
losirea rațională a utilajelor, 
materialelor și fondului de 
timp.

— Așa după cum a rezultat 
din darea de seamă prezenta
tă — a arătat în cuvîntul său 
inginerul Florin Trifu — am 
obținut rezultate bune în toa
te compartimentele și la toți 
indicatorii, inclusiv la capito
lul care ilustrează cel mai 
bine eficienta economică a 
șantierului — capitolul econo
mii. Și la acest capitol — așa 
cum s-a văzut —, rezultatele 
sînt frumoase, sînt mult mai 
bune decît în anii trecuți. 
După părerea mea s-ar fi pu-
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Ceferiștii depășesc 
indicatorii tehnico - economici

Colectivul de muncă al Ate
lierului de zonă C.F.R., în 
frunte cu comuniștii, cinstesc 
apropiata aniversare a procla
mării Republicii cu succese 
remarcabile în îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan. 
Planul de producție pe 10 luni 
a fost realizat la data de 25 
octombrie, productivitatea mun
cii pe această perioadă a fost 
realizată în proporție de 125 
la sută, iar timpul 
lizare a vagoanelor 
atelier a fost redus 
sută. Ca urmare a
cu 7 la sută a prețului de cost, 
s-au obținut economii în valoa
re de 40 000 lei.

La obținerea acestor rezul
tate remarcabile, și-au adus o

de imobi- 
intrate în
cu 16 la 
reducerii

importantă contribuție brigăzi
le complexe de lăcătuși condu
se de către comuniștii loan 
Godeanu și Nicolae Nenu, e- 
chipele de sudori, forjori, tîm- 
plari și de ridicare și lăsa
re a vagoanelor pe roți etc. 
conduse de comuniștii Petre 
Mocanu, Avram Hoca, Ioan 
Benchea, Victor Gheț, loan Lă- 
zărescu, Aurel Popescu și al
ții.

Condus de’ către organizația 
de partid, colectivul de cefe
riști este' ferm hotărît ca să 
raporteze. la sărbătoarea Re
publicii îndeplinirea și de
pășirea tuturor indicatorilor de 
plan pe întregul an înainte 
de termen.

Ilie- ARDELEANU,
corespondent

l Buzele „omului cu zimbet 
i de aur" fredonară in dialec- 
I tul ținuturilor mureșene...
î — Noroc bun, tovarășe in-

— Noroc bun. Geza-baci! 
îmi venea greu să încep. 

Eram obișnuit să discutăm 
cu totul altfel la primele 
ore ale dimineții așa că... o 
discuție prin care să pă
trund in secretele vieții o- 
mului de lingă mine era 
ceva nou.

Zilnic, ne întîlneam in 
sala de pontaj, ori la birou, 
ori in galeriile subterane, 
unde Geza își conduce cu 
cinste brigada de pregătiri.

— De cînd lucrezi în mi
nă ?

— Din '63—
— Și înainte 7
— Am venit i 

1949, la Lupeni, 
făcut școala profesională 
meseria de timplar.

— Și...
— Apoi, mi-am văzut 

meserie...
— Cum te-ai hotărit 

vii la mină 7
— Tata era miner la Lu

peni. Și doi frați... Nicolae 
și Adalbert... Ei m-au con
vins, cit și tradiția ce există 
aici în Vale... M-am anga
jat la Lupeni și-am lucrat 
la grupa lui Mihai Lorice.

in Vale in 
, unde am 

in

de

să

Omul acesta m-a îndemnat 
la treabă

In '67 am venit ca miner 
la Paroșeni, unde mi-am în
jghebat o prigadă. începeam 
să-mi văd visul împlinit. 
Azi am o brigadă bună și 
— fără si mă laud — este 
poate una din cele mai bu
ne de aici...

— După cite știu n-ai ve
nit singur de la Lupeni 7

Omul 
cu zimbet 

de aur
— Intr-adevăr, au venit cu 

mine și trei din ortacii mei: 
loan Tarmaș, Arpad Domokoș 
și Bella Peterfv, azi șefi de 
schimb in brigada pe care 
o conduc. Sint niște băieți 
pricepuți, vrednici, ne-am o- 
bișnuit să lucrăm împreună, 
ne citim parcă gindurile...

Omul de lingă mine își 
deschide sufletul...

— Am 36 de ani din 19 oc
tombrie... Am o fetiță in

clasa a Il-a, premiantă, o 
soție pe care o iubesc... Sînt 
fericit!

— Aici, la Paroșeni, după 
cite îmi dau seama. ți-ai 
desăvîrșil meseria... Ce suc
cese de seamă nu poți uita 7

— Multe... In'1970, 160 m 
avansare in 19 zile cu con'i- 
bina PK.-7, in 1971 — 103 
m, cu pușcare. în profil de 
9,5 mp.

— Și pentru viilor 7
— Vreau' să fac un re

cord, în cinstea aniversării 
Republicii, de 250 ml intr-o 
lună, cu combina PK-7.

Omul de lingă mine, o- 
mul „cu zimbet de aur", e 
unul din cei mai buni mi
neri ai minei Paroșeni.

— Am început să lucrez 
ca vagonetar în grupa lui 
Geza Kalman, îmi mărturi
sea loan Panțiru, unul din 
șefii de schimb' ai brigăzii; 
ne-am legal unul de altul, 
ani învățat multe de la el.

La 36 de ani, Geza Kal
man este un muncitor mo
del, un meseriaș bine pre
gătit, conștiincios și perse
verent. Sint convins că .do
rințele lui se vor transpune 
in fapte zilnic, prin tonele 
de cărbune și metrii de avan
sare spre alte și alte bogă
ții.

Ing Stelian VINTI1ESCU 
E. M. Paroșeni

La filiala U. A.P. Petroșani

Preocupări creatoare,
reprezentative

in cinstea aniversării
Republicii

Interviu cu plastician.nl VICTOR SYLVESTER,
• președintele U.A.P. Petroșani

t

I

E.M. LUPENI
La ieșirea din mină, șeful 

sectorului V, ing. Nicolae 
Răspopa face cunoscută si
tuația frontului de lucru bri
gadierului Iosif Țurcaș și 
șefilor de schimb Teodor 
Mosaru, Gheorghe Vărzaru 
și Gheorghe Pop care ur
mează să „coboare" în 
schimbul II.

Tot în legătură cu preschim
barea buteliilor pentru aragaz

MULȚUMIRI SI REPROȘURI!
Jl ® •
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I 0 sarcină de mare răspundere
I în ultimul trimestru al anului:

Punerea în funcție 
la termenele stabilite în 

grafic a obiectivelor 
de investiții

Am primit în ultimul timp, 
la redacție, în legătură cu 
deficiențele întîlnite în re
țeaua preschimbării buteliilor 
pentru aragaz (de care ne-am 
ocupat în două materiale cri
tice), în afara unor „înștiin
țări" telefonice, anonime și 
contradictorii (cu același con
ținut : „Sîntein de acord..., bine 
le-ați făcut, merită, să-și facă 
datoria... pînă cînd ?... nu-i 
chiar așa, tovarăși, cei de la 
depozit au și ei dreptate..., 
dacă nu primesc butelii, ce să 
facă ?...) și două scrisori. La 
fel de... anonime, sau mai 
precis derutante (una sem
nată — Popescu,' alta — Ma- 
iorescu). La fel de contradic
torii...

După ce nu uită să ne scrie, 
„în calitate de cititori1' („Nu 
sînt nici comerciant și nici 
nu iau apărarea nimănui, sînt 
un consumator!?“), cetățeanul 
Popescu (ce ușor ne ascun
dem după un nume arhirăspîn- 
dit, cînd nu avem curajul răs
punderii II susține cu tărie că

„lipsa buteliilor de aragaz nu 
se datorește, să știți, tovară
șilor de Ia Vulcan ; comenzi
le neonorate sînt foarte grăi
toare". Apoi, dintr-o-dată, tre
ce la explicarea vînzărilor cu 
suprapreț, exprimîndu-și tota
lul său acord cu cei ce oferă 
șoferilor chiar 30 lei (1 ? !j 
pentru o butelie („Ce să facă 
omul, cînd are familie nume
roasă și copii mici și este nfe- 
voie de foc ?...). Și mai apro
bă cetățeanul Popescu și fap
tul în sine de a alerga, cu 
banii în mină, . după cei puși 
să facă comerț, care „abia aș
teaptă, chiar și acum, momen
tul pentru a putea să te spe
culeze". Din același motiv — 
„altceva nu e de făcut 1". In 
final, ne înștiințează că a de
cupat „materialele" și le-a tri
mis „celor de la T V și de la 
Ministerul Comerțului Inte
rior"...

Spre a pune față în față 
cele două scrisori, să cităm 
cîteva cuvinte și din cartea 
poștală, semnată la expeditor

— Maiorescu. „In urma mate
rialului publicat în „Steagul 
roșu", s-a schimbat comerțul 
cu butelii. Din două în două zile, 
vine mașina cu butelii, trece de 
pe o stradă pe alta, sună cu clo
poțelul (!) și ne roagă (1 ?) să 
cumpărăm butelii cu 14,10 {!), 
cu butelia montată (1). Nu mai 
așteptăm, vin și ne roagă. Am 
terminat cu grija buteliilor. 
Nu mai stăm în stradă după 
butelii. Mulțumim ziarului.'..".

Și acum, să extragem din 
cele două „epistole" esenția
lul, adevărul. Pentru . că me
rită să ne oprim asupra ce
lor două „încărcături", care se 
resping atît de vădit...

Problema comenzilor neono
rate e clară. Cît se poate de 
clară. O știm. Am consemna
t-o. Dar, de la conștiința via
bilității acestei „scuze" și pî
nă la a încerca să acoperi, cu 
uzata hlamidă a hîrtiilor și te
lefoanelor — insistente chiar 
fiind acestea, la un moment 
dat — o stare de lucruri ca
re dăinuie de ani și ani (ne

referim Ia deficitarul sistem 
al comandării la domiciliu a 
buteliilor, la necinstea șoferi- 
lor-distribuitori, la neregulile 
des semnalate la depozitul cu 
pricina — toate „rod" al unei 
prea Vizibile lipse organiza
torice) e o cale lungă. Nu, 
vînzările cu suprapreț n-au 
nici o justificare I Categoric, 
nu ne gîndim să mai expli
căm acum, aici, de ce nu au voie 
șoferii să vîndă cu suprapreț, 
e ridicol să mai amintim cui
va acest lucru. Dar, nu avem 
noi voie, ca cetățeni, ca oa
meni care dispunem doar de 
bani munciți, să investim o 
sumă de bani cîștigată ones! 
celor ce au datoria să facă o 
treabă pentru care semnează 
un stat de salarii I Te-ai gin 
dit, dumneata, cetățene Po
pescu, vreodată, cîți bani a 
pus deoparte, într-un portmo-

V. TEODORESCU

(Continuare în Daa. a 3-a)

a treia locomotivă, cu care a fost dolată recent 
cărbuneluî din Cor oeșli, gata de cursă.

Vă rugăm, pentru înce
put, să informați pe cititorii 
noștri în legătură cu activita
tea din anul acesta a membri
lor filialei U.A.P. Petroșani.

— Activitatea noastră de • a- 
nul acesta a fost destul de 
bogată și diversă, poate mai 
reprezentativă chiar decît în 
alți ani. Ea a „debutat'1 prin 
participarea mai multora din
tre membrii filialei Ia . Salonul 
de ,desen și gravură deschis 
la începutul anului în Capita
la. De altfel, tot la București, 
a avut loc în primele luni ale 
anului, expoziția prilejuită de 
®n‘v®rsarea semicentenarului 
J-Ț.C, ]a care am participat și 
noi, Tot în cinstea aceluiași 
eveniment, am organizat o ex
poziție la Casa de cultură din 
Petroșani. De asemenea, o al
tă expoziție a membrilor fili
alei noastre, realizată de da
ta aceasta în colaborare cu 
Cenaclul plastic din Deva, a 
fost deschisă în luna august 
tot la Casa de cultură din'Pe
troșani, cu prilejul festivalu
lui „Sarmis". Această expoziție 
a .fost , apoi prezentată și pu
blicului din orașul Hunedoa
ra, în ambele ocazii bucu- 
rîndu-se de succes.

— Ce alte acțiuni au mai 
întreprins membrii filialei ?

— Aș putea să amintesc fap
tul că un colectiv compus din 
Iosif Matyas, Aurel Florea, E- 
caterina și Victor Sylvester, 
împreună cu loan Pîrvan de 
la Deva a lucrat la mozaicul 
exterior de la Școala generală

BREVIAR

De 
un

Iată

ra, în

din noul cartier al orașului 
Brad. Lucrarea a fost deja pre
dată în luna septembrie, 
asemenea, actualmente, 
alt colectiv' format din Elena
Bianu din Petroșani și Tiron 
Budiu din Deva lucrează, sub 
.conducerea lui Iosif Tellmann, 
la decorarea Școlii profesiona
le de construcții din Deva. 
Proiectele au fost acceptate și 
apreciate de către o comisie 
din București. Aș. vrea să re
marc faptul că această lucrare 
beneficiază de o tehnică de 
execuție nouă, mai puțin uzi
tată, constînd din folosirea ce
ramicii mate reliefate.

— In luna decembrie întrea
ga țară va aniversa împlinirea 
unui sfert de veac de ■ exis
tență al Republicii. Cum va 
marca filiala locală acest eve
niment ?

— Cum e și firesc, printr-o 
expoziție comemorativă la care 
vor participa toți membrii fili
alei noastre. O parte din lu
crări sînt deja gala, majorita
tea aflîndu-se în fază avansată 
de execuție. Alături de noi, Ia 
această ex :fie vor partici
pa și artiștii din Deva cu care, 
după cum ați putut observa 
din cele de mai sus, am reali
zat deja o slrînsă colaborare 
în diverse împrejurări.

— O întrebare legată oare
cum tot de activitatea filialei. 
Cum resimt artiștii plastici lo
cali inexistența în orașul nos-

(Continuare n pag. o 3-a)

PIONIERESC
@ De curînd, Casa pionierilor din Petroșani a fost do

tată cu un autobuz cu o capacitate de 40 locuri. Pentru în
ceput, .el va fi folosit de pion ierii Școlii generale nr. 5 pen
tru efectuarea unui tur al Văii Jiului.

® La Școala generală nr. 5 Petroșani s-a deschis în a- 
ceastă săptămînă, activitatea cercului „Micii pompieri" în 
prezența căpitanului Petru Tudor. Participă 44 de pionieri.

© Joi au avut loc plenarele consiliilor orășenești ale 
organizației pionierilor din orașele Petrila și Uricani. A fost 
analizată munca de educare politico-ideologică a pionierilor 
și școlarilor din localitățile respective.

® Duminică va avea loc instruirea comandamentelor u- 
nităților de pionieri din Petroșani, în localul Școlii gene
rale nr. 6.

@ Profitînd de timpul favorabil drumețiilor și excursi
ilor, in aceste zile mai multe școli au organizat vizitarea di
feritelor localități din țară. Astfel, elevii Școlii generale nr. 1 
Petrila fac o excursie la București iar cei de Ia Școala ge
nerală nr. 2 Petrila Lonea la Polovragi (Gorj).

plastician.nl
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V
om porni de Ia o cifră cu profundă semnificație: 

în acest al doilea an al cincinalului, volumul de 
investiții în Valea Jiului este cu 17,2 Ia sută 
mai mare, decît în 1971. Realizarea obiectivelor de investi

ții cwnstrucțîi-montaj din perimetrul incintelor și în subte
ranul exploatărilor miniere va spori potențialul economic al 

; municipiului, va asigura creșterea capacităților de produc
ție la nivelul exigențelor impuse de dinamica ascendentă 

; a extracției de cărbune, relevată cu pregnanță de tovară-
- șui Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea sa la' adunarea cu ac

tivul de partid din Valea Jiului.
Investigația noastră recentă Ia Șantierul Valea Jiului 

; al T.C.M.M. ne-a edificat asupra faptului că aplicarea în
j practică a programului de măsuri, aprobat acum un an de
; către secretariatul C.C. al P.C.R care — intre altele — vi- 

!‘ zează îmbunătățirea execuției lucrărilor de construcțil-mon-
taj este urmărită cu atenție de conducerea șantierului, se 

i i află în centrul preocupărilor colectivului de constructori și 
montori de aici.

Pivotul discuției purtate cu tovarășii ing. IOAN LĂSAT, 
j șeful Șantierului Valea Jiului al T.C.M.M., TEODOR NI-
| CHITA, inginerul șef. CONSTANTIN STANCIU, inginer șpî
!' adjunct, cu tovarășul TEODOR BALAȘ, secretarul comitetu- 
r. lui- de partid al șantierului, GHEORGHE ILAȘ și MIRON
’ NICOLESCU, șefi de formații de lucru, l-au constituit obiec-
î ' tivele mai deosebite, cu termene de punere în funcțiune în 
i acest an, perspectiva onorării exemplare a acestora și pro- 
i blema-cheie: ce trebuie între prins, ce condiții se cuvin cu 
" necesitate îndeplinite pentru ca orice surpriză neplăcu- 

! tă să fie evitată.

0 sarcină de mare răspundere 
în ultimul trimestru al anului

Incinta principală a minei 
Livezeni oferă ochilor imagi
nea dinamismului cu care 
mina constructorilor de la 
T.C.M.M. au transformat a- 
ceste locuri. Peisajul indus
trial modern, edificat aici, 
în lunca Jiului, de siluetele 
impunătoare ale turnurilor 
celor două puțuri, clădirii so
cial-administrative și altor 
construsții dau prezentului 
și viitorului mineritului o 
forță tonică.

O

Ing. IOAN LĂSAT, șeful 
șantierului :

După trecerea a trei tri
mestre din anul în curs, co
lectivul nostru raportează rea
lizarea planului valoric in 
proporție de 100,1 la sută. 
Putem da citeva exemple de 
lucrări recepționate, de o im
portanță deosebită pentru ex
ploatările miniere, care influ
ențează prețul de cost însuși 
al unităților respective: turnul 
și instalația de extracție de 
la puțul 2 est al E.M. Petrila, 
triajul C.F.N. din incinta prin
cipală E.M. Livezeni, stațiile 
de ventilatoare do la puțul 2 
aeraj. Livezeni și; din incinta 
Mierleasa — E.M. Bărbăteni, 
Instalația de extracție a pu
țului de la E.M. Uricani etc. 
Se lucrează în prezent intens 
la fuhicuiarul de la Petrila, ra
mura ă patra, gata să fie în
cărcată cu toată capacitatea. In 
aceste zile se va efectua echi
parea cu cupe și instalația va 
fi pusă în funcțiune. Se află 
in plin rodaj tehnologic cele 
două ventilatoare ale stației 
centru E.M. Petrila, de mare 
debit. In centrul atenției noas
tre să află și obiectivele L.E.A. 
pe estacadă de la E.M. Petrila, 
de caro va depinde alimen

Respectarea obligațiilor 
reciproce dintre 

constructor 
și beneficiar — condiție 
de bază a terminării
la timp a lucrărilor

REDACȚIA: In acest caz, de pildă, cum 
controlul și urmărirea stadii lor de execuție ?

Ing. TEODOR NICHITA: 
Pentru to-ate aceste lucrări e- 
xistă grafice de execuție cu 
termene și responsabilități pe 
maiștri și echipe, anexe cu 
necesarul de materiale și uti
laje pentru care — de aseme
nea — sînt stabilite termene 
și responsabilități urmărite 
îndeaproape de conducerea 
șantierului.

Ing. CONSTANTIN STAN
CIU : Mi-aș permite să inter
vin. Din graficele întocmi
te se desprind și unele obli
gații contractuale, în special 
legate de asigurarea utilaju
lui tehnologic și a energiei e- 
lectrice șl pentru beneficiar

Convorbire cu cadre din conducerea
Șantierului Valea Jiului al T. C. M. M.

REDACȚIA : Despre oble ctivele de la Bărbăteni și U- 
ricanl, ce ne puteți spune ?

tarea cu energie electrică- a 
minei și depozitului de materi
ale pentru E.M. Lonea, ce cre
ează posibilități de stocare a 
lemnului pe timp de iarnă.

NICHITA TEODOR, inginer 
șef:

In legătură cu acest ultim 
obiectiv se cere accentuat 
faptul că' fără eliberarea tota
la a amplasamentului, lucra
rea nu va putea fi terminată 
pînă la finele anului. De une
le întârzieri cauzate de benefi
ciar, în transportarea motoa
relor de acționare ne-am lo
vit în cadrul complexului turn 
și casa mașinii de extracție 
puț Valea Arsului de la E.M. 
Lonea. Totuși .scontăm aici 

pe punerea în funcțiune a lor 
pînă la sfîrșitul lunii curente.

Ing. IOAN LĂSAT: Un, 
complex de lucrări de anver
gură pe care îl executăm, en
rol esențial în dezvoltarea ca
pacităților de producție vii
toare și îmbunătățirea con
dițiilor de flux l-a nivelul an
samblului extractiv al minei 
Livezeni este constituit din 
instalația de extracție puț au
xiliar, instalația de evacuare 
a sterilului, complexul admi
nistrativ și centrala termică.

se reușește

— C.C'.P. sau mină — care 
se impune să fie respectate 
pentru ca obiectivele să se 
încadreze în termenele scon
tate de realizare înscrise în 
grafic. După graficele de exe
cuție „aduse la zi", ca să 
spunem așa, se desfășoară lu
crul și la instalația de ex
tracție cu schip a cărbunelui 
de la puțul 9 și la stația de 
sortare — însilozare de la 
E.M. Vulcan. Dar și în acest 
caz, respectarea obligațiilor 
reciproce dintre constructor 
și beneficiar este condiția 
principală a încadrării în ter
menele de punere în funcțiu
ne.

Ing. ■ ION LĂSAT : Apreci
em că- instalația de extracție. 
— etapa a 2-a și stația de 
ventilatoare vest, și est de la 
E.M. Uricani, vor fi termina
te în cursul lunii, viitoare. La 
E.M. Bărbăteni, alimentarea 
cu apă este în curs de recep
ție, s-a finalizat, de aseme
nea, și partea constructivă a 
stației de 35 KV, care ur
mează a fi echipată de I.E. 
Sibiu. In scopul asigurării a- 
gentului termic pe timp fri
guros, s-a terminat, și etapa 
a doua a echipării centralei 
termice de aici cu încă două 
cazane. Atît pentru aceste

Preocupări intense 
pentru creșterea 

productivității 
muncii

REDACȚIA: Ne-ar interesa unele referiri Ia producti
vitatea muncii și la modalitatea de creștere in continuare 
a acestui indicator de bază în cadrul șantierului dv.

lug. TEODOR NICHITA: 
Din-analiza forțelor, de mun
că și în urma măsurilor. în
treprinse în acest sens, s-au 
obținut, mai ales în luna 
septembrie, rezultate bune în 
ceea ce privește creșterea 
productivității muncii și a 
cîștigurilor realizate. A ieșit 
in evidență, insă, și- faptul că 
nu avem muncitori necalifi- 
cați în număr, corespunzător 
și în această privință avem 
nevoie de sprijinul oficiului 
de repartizare a forțelor de 
muncă.

Ce preconizăm’ pentru spo
rirea, în continuare, a pro
ductivității muncii ? Ne vom 
axa po extinderea marii și- 
micii mecanizări mai ales la 
obiectivele • cu volum apreci
abil de muncă; pe sporirea 
procentului de lucrări execu
tate în acord global, pe ex
tinderea prefabricatelor de 
beton și a confecțiilor me
talice.

Ing. CONSTANTIN STAN
CIU : Aș adăuga că, în a- 
ceastă direcție, realizări me
ritorii au obținut lotul mon
taj Petrila, loturile Livezeni 
și Rușchița. Pe lîngă cele 
spuse de inginerul șef, se 
prevede — in scopul ridică
rii indicelui de productivita
te — comasarea în depozi

capacități cît și pentru tele- 
scaunul Petroșani — Paring, 
a cărui parte de construcție 
este gata, colectivul Uzinei 
de utilaj minier Petroșani va 
trebui să acționeze intens în 
scopul terminării îh cel mai 
scurt timp posibil a utilaje
lor și a confecțiilor metalice 
necesare. Pe de altă parte, 
toată atenția asigurării mate
rialelor strict trebuincioase 
pentru care șantierul a în
tocmit liste’ cu termene sca
dente, precum și a utilajelor 
și mijloacelor operative tfe 
transport, solicitate prin pla
nul trimestrului IV a.c.

tul central a mai multor, ac
tivități ca: executarea pre
fabricatelor din beton (tu
buri, dale etc), realizarea și 
diversificarea produselor de 
balastieră, a confecțiilor me
talice, mecanizarea — în- 
tr-un cuvînt — la maximum 
a acestor activități care, ac
tualmente, consumă un vo
lum mare de muncă.

MIRON NICOLESCU — șe
ful unei echipe de lăcătuși mon
tori, lotul Livezeni: Echipa noas
tră și în general toate cele
lalte au depășit constant, lu
nă de lună productivitatea 
muncii, stabilită pe fiecare 
membru al formației de lu
cru. In acesta condiții ne 
angajăm și- in continuare să 
obținem realizări asemănă
toare, mai ales că, prin unele 
condiții create, se poate în
trevedea deja aceeași evolu
ție îh desfășurarea activită
ții noastre. Dar, pentru a a- 
vea certitudinea absolută în 
această direcție cred că ar 
fi util, referindu-mă la șan
tier, ca serviciul de apro
vizionare al acestuia să a- 
corde o mai mare atenție ca 
pînă acum procurării din. 
timp a diverselor profile me
talice care condiționează În
cheierea definitivă a lucrări
lor. In același timp, e nece
sar să găsim împreună, căi

Acum, tn incinta minei 
Dîlja, construcțiile industri
ale, instalațiile de suprafață 
realizate prin investiții, sînt 
în plină funcțiune, servind 
procesului de extragere a
cărbunelui din
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adîncuri.

LEONARD

Convorbire 

realizata de 

ing. Traian MULLER

de colaborare eficiente cu 
serviciul de utilaje și transport 
al șantierului,' eliminînd stag
nările și întreruperile din 
procesul de montaj. Ridic a-

Sarcinile de plan 
pe 1973 se cer 
abordate de pe 

platforma rezultatelor 
pozitive, a pregătirilor
minuțioase, temeinice

REDACȚIA: Ce concluzie s-ar putea desprinde din ce
le discutate și cum vedeți abordarea sarcinilor de plan pe 
1973 ?

Ing IOAN LĂSAT: Ca ur
mare a măsurilor tehnico-or- 
ganizatorice luate de comite
tul oamenilor muncii, sub în
drumarea . comitetului de 
partid, facem aprecierea că 
sarcinile de plan care ne re
vin pe anul 1972 vor fi înde
plinite în mod exemplar, că 
termenele scadente de pune
re în funcțiune a principale
lor- obiective vor fi reșpecta- 
te, cu mențiunea ca toți fac
torii implicați — inclusiv 
noi — să-și onoreze îndato
ririle.

In 1973 avem sarcini deo
sebite de realizat, în special 
referitoare la mărirea capa
cităților de extracție în par
tea vestică a bazinului, am
plificarea și modernizarea 
preparației Lupeni și la unele 
obiective noi neconturate în 
întregime — pentru creșterea 
producției de cărbune cocsi- 
ficabil, imperativ reieșit cu 
pregnantă din indicațiile și 
recomandările secretarului 
general al partidului, date 
cu prilejul vizitei de lucru 
întreprinse în Valea Jiului.

Șantierul va ataca lucrările 
de extindere și modernizare 
a U.U.M.P. Pentru documen
tația existentă s-â finalizat 
pregătirea tehnico-materială, 
planul de aprovizionare fiind 
în faza de definitivare. Deoa
rece pentru 1973 se prevede 
un volum de confecții de 5 
ori mai mare decît cel din a- 
nul curent, șantierul a făcut 
apel la conducerea C.C.P. un
de a gășit înțelegere, centra
la preluînd peste 1/3 din 
sarcina în cauză. Datorită 
faptului că partea din canti
tatea de confecții rămasă ne
contractată depășește posibi
litățile actuale ale șantieru
lui; noi, factorii de conduce
re, împreună cu T.C.M.M. 
București, . va trebui să ma
terializăm cele mai bune mă
suri de dotare adecvată, de 
extindere a suprafețelor. de 
lucru, de sporire a volumului 
de execuție a confecțiilor în 
atelierele proprii. Pentru o- 
biectivul cel mai important și 
anume amplificarea și moder
nizarea preparației Lupeni. 
care revendică un proces 
tehnologic extrem de com
plex și de pretențios, și un
de se impune o eșalonare ri
guroasă, foarte aten*'l a mon

ceastă chestiune deoarece 
mai sînt cazuri cînd la punc
tele noastre de lucru sosesc 
cu întîrz.iere unele utilaje pen
tru mecanizarea operațiilor.

tării instalaților din flux, 
beneficiarul va trebui șă a- 
corde un interes aparte apro
vizionării Ia timp cu utilaje 
din import și din țară, core
late întocmai cu graficele de 
execuție a lucrării.

GHEORGHE ILAȘ, șeful u- 
nei brigăzi de fierar-beto- 
niști ai lotului Lupeni: Lu
crările de construcții la a- 
cest din urmă obiectiv au a- 
vut un 'demaraj bun, favori
zate deocamdată de concen
trarea lor pe un teren 
restrîns care creează posibili
tatea unei supravegheri per
manente și fără greutăți a tu
turor operațiilor. Avem echi
pe omogene de muncitori șî 
ni se asigură buna aprovizio
nare materială, condiții care, 
păstrate, vor permite și în 
continuare desfășurarea lu
crărilor conform graficelor de 
execuție întocmite, atinge
rea la timp a stadiilor fizice 
prevăzute. Avem însă și pro
bleme. Deoarece am întîm- 
pinat unele greutăți în execu
ția unor lucrări, cerem ca 
îmbunătățirile care se fac 
proiectelor de execuție, solu
țiile noi incluse să fie ope
rativ evidențiate și aduse la 
cunoștința noastră, a execu- 
tanților direcți pentru a se e- 
vita astfel retușările. Acestea 
necesită efort- în plus din 
partea noastră, dat fiind că 
lucrăm în acord global și nu 
putem fi indiferenți Ia schim
bările de soluție care ne în- 
tîrzie în activitate.

Ing. CONSTANTIN STAN
CIU : De notat că, pentru 
scurtarea termenelor de exe
cuție, colectivul nostru are în 
vedere extinderea lucrului în 
schimbul II, bineînțeles, - asi- 
gurînd, în prealabil, toate 
condițiile necesare pentru 
reușita acțiunii.

Ing. IOAN LĂSAT: In ori
ce caz, colectivul nostru de 
constructori și montori este 
ferm hotărît să-și întărească 
în cel de-al treilea an al cin
cinalului, prin fapte durabile, 
bilanțul de realizări de pînă 
acum pentru onorarea înainte 
de termenele prevăzute a 
sarcinilor de mare răspunde
re puse în față de partid și 
de stat.

Imperativ major, perma
nent pe șantiere: 

realizarea lucrărilor cu 
economie de timp, 
materiale și bani
REDACȚIA : Sc cunoaște că in multe imprejurări s-a 

accentuat asupra imperativul ui gospodăririi cu grijă a avu
ției obștești, a materiilor pri mc și a materialelor. In ce 
măsură activitatea pe șantierul dumneavoastră răspunde 
acestei necesități pentru atingerea unui grad de eficiență 
ridicat Ia obiectivele pe care le efectuați ?

Ing. CONSTANTIN STAN
CIU :

Colectivul’ nostru, conduce
rea șantierului, au acționat 
pe linia centralizării tu
turor materialelor, atît de ma
să cit și cu profil electrome
canic și a realizării noii ba
ze de producție secundară, 
compusă din ateliere de 
confecții metalice și de prefa
bricate, din stația de sortare 
și spălare a produselor de ba
lastieră. Toate acestea s-au 
amplasat in Vulcan —, con
siderat ca un fel de centru al 
zonei teritoriale în care își 
desfășoară munca constructorii 
noștri. Am urmărit, deci, des
ființarea subdepozitelor, redu
cerea forței de muncă, obți- 
nîndu-se, astfel o rentabilita
te mărită prin folosirea mijloa
celor mecanizate de descăr
care și încărcare a materiale
lor. Din depozitul central se 
distribuie către toate . punctele 
de execuție, cu prioritate, spre

Coordonatele muncii 
politice pe șantier 

converg într-un punct 
comun de interese ale

constructorilor
și montorilor: accelera

rea cadenței de 
execuție a lucrărilor

REDACȚIA: Ne aflăm in plină perioadă a adunărilor 
și conferințelor de dări de se amă și alegeri în organizații
le de partid. Ce ne puteți spu ne, tovarășe Balaș, despre co
ordonatele muncii politice desfășurate îa prezent i

TEODOR BALAȘ, secretar 
al comitetului de partid de la 
șantierul Valea Jiului al 
T.C.M.M. :

Ținînd seama de evenimen
tul important pe care-1 trăim
— adunările și conferințele 
de dări- de seamă și alegeri
— ne folosim de acest prilej 
pentru a dezbate cu răspundere 
și multilateral marile sarcini 
ce revin organizațiilor de 
partid de . pe șantier pentru 
mobilizarea colectivului de 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri la realizarea obiective
lor pe acest an. In ultimul 
timp am pus accentul pe omo

obiectjvele-cheie materiale ca
re să’ acopere necesitățile pe 
perioade scurte, de 3-6 zile. 
In acest fel se reușește intra
rea lor imediată în operă, evi- 
tîndu-se degradările care pot 
surveni prin stocări necores
punzătoare, îndelungate. Se 
constată că loturile Petrila, 
Livezeni’ și Lupeni sînt defi
citare în ceea c’e privește res
pectarea deciziei date de șan
tier de a recupera integral 
cantitățile de material fieros 
subdimensionat, în scopul pre
dării acestora atelierului 
de producție secundară, 
unde sînt posibilități de refo- 
losire, evitîndu-se astfel în 
proporție considerabilă orice 
risipă. Factorii de execuție de 
la loturi, printr-o mai bună 
și mai atentă gospodărire, pot
— și au datoria să acționeze !
— să-și aducă un aport hotă- 
rîtor în obținerea unor eco
nomii substanțiale la consu
murile specifice.

genizarea brigăzilor, pe întă
rirea nucleului de comuniști 
la fiecare formație du lucru, 
pe realizarea concretă a unei 
colaborări reale între diferi
tele activități — constructori, 
instalatori, electricieni — 
pentru accelerarea cadenței 
de execuție a obiectivelor, 
pentru evitarea oricărui rabat 
la calitate. Ne bucurăm că 
am reușit .în mare măsură să 
stabilizăm echipele noastre 
pe lucrări, pe obieolive-cheie, 
pe puncte de lucru pentru 
realizarea unei continuități in 
execuție pînă la punerea în 
funcțiune conform termene
lor înscrise in grafic.
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lut ca ele să fie insă mult 
mai mari, ceea ce nc-ar fi 
dat dreptul să ne socotim nu 
milionari, ci multimilionari. A- 
vem multe raționalizări și ino
vații, aplicate care, potrivit 
antecalculelor dau sume foar
te _ mari dar, în același timp, 
există și multe canale de 
scurgere a economiilor. S-au 
întreprins susținute acțiuni de 
intensificare a reducerii con
sumurilor specifice de materii 
prime, materiale, combustibili 
si energie în scopul diminuă
rii cheltuielilor materiale, s-au 
luat o seamă de măsuri mate
rializate în rezultatele pe ca
ro le-a obținut șantierul pe 
linie economică dar, cu toa
te acestea, se mai fac cheltu
ieli nejustificate, mai există 
cazuri de gospodărire necores
punzătoare a bunurilor, risipă 
de materiale.

In același spirit de exigen
ță și responsabilitate comu
nistă pentru economisirea fon
durilor materiale, de timp și 
bănești au vorbit și tovarășii 
Ion Tufiș, Oheorghe Avram. 
Nae Marin, Alexandru laco- 
bescu și alți delegați la con
ferință. Vorbitorii au accen
tuat în cuvîntul lor necesita
tea de a se intensifica mun
ca de inovații și raționalizări, 
de a se înlătura unele prac
tici tehnologice învechite, de 
a se reduce rebuturile și 
pierderile de materiale. Ei au 
cerut ca noul comitet de 
partid, conducerea șantierului 
să ia măsuri hotărîte împotri
va acelora care printr-o neco- 
respunzătoare manipulare și 
conservare a materialelor pro
duc pagube șantierului.

In conferință s-a relevat că, 
în activitatea sa, comitetul de 
partid a îndrumat cu bune re
zultate organizația de bază 
S.U.T. Banița și conducerea 
secției S.U.T., conducerile lo
turilor și șantierului să îm
bunătățească indicii de folosi
re a utilajelor din dotare. Cu 
toate acestea, indicii de folo
sire a principalelor grupe de 
utilaje nu sînt cei mai optimi: 
excavatoarele 65 la sută, bul
dozerele 88 la sută, compre- 
soarele 74 la sută, betonierele

76 la sută. Principala cauză 
care a frînat obținerea unor 
indici mai buni a constitu
it-o — așa cum s-a subliniat 
în conferință — frecventele 
defecțiuni și stagnări ale u- 
nor încărcătoare, buldozere, 
betoniere și altor utilaje ca 
urmare a întreținerii necores
punzătoare și neasigurării u- 
nor piese de schimb. Cit de 
mult dăunează asemenea stări 
de lucruri negative a relevat 
cit se poate de convingător în 
cuvîntul său tovarășul Gheor- 
ghe Negoescu, care a arătat 
că din cauza unui singur uti
laj defect, a cărui reparație

și conducerile loturilor șă ac
ționeze pentru . gospodărirea 
corespunzătoare a materiale
lor. Nu au fost rare cazurile 
cînd, la unele puncte de lu
cru, cu ocazia- unor controale 
s-au găsit materiale prost gos
podărite, chiar deteriorate. In 
urma acestor controale . s-au 
luat măsuri pentru . repararea 
magaziilor de ciment; pentru 
stivuirea, depozitarea și adă- ’ 
postirea corespunzătoare a 
materialelor. Va trebui însă 
ca în viitor asemenea măsuri 
să fie luate operativ, din 
proprie inițiativă fără să șe 
aștepte intervenția unor orga-

Realizarea lucrărilor

a transportului feroviar
a*»

întîtzie, la lotul Strîmbuța de 
pe defileu, pierd timpul 80 de 
oameni. Referindu-se la ace
leași aspecte, tovarășul Be- 
nono Șchiopa, Inginerul meca
nic al șantierului a criticat 
faptul că la toate loturile de 
pe defileu se resimte o slabă . 
aprovizionare cu carburanți și 
lubrifianți, ceea ce influențea
ză negativ asupra funcționării 
utilajelor. „Ni se aduce ce se 
găsește, nu. ce ne trebuie" 
remarca vorbitorul.

Evidențiind faptul că
cinstea Conferinței Naționale 
a partidului, colectivul șantie
rului a economisit 25 tone 
metal, 22 mc material lemnos, 
conferința a subliniat că rea
lizările privind economiile de 
materii și materiale, puteau fi 
mai mari dacă comitetul de 
partid determina în mai mare 
măsură conducerea șantierului

în

ne din afară. In acest sens și 
organizațiilor de partid, co
muniștilor care își desfășoa
ră activitatea la punctele de 
lucru le revine îndatorirea de 
a desfășura o muncă politico- 
educativă eficientă pentru a 
convinge pe fiecare membru, 
al colectivului șantierului că 
a gospodări cu chibzuință și 
a- folosi din plin capacitățile 
de producție, utilajele, a în
lătura orice risipă de materii 
prime, materiale, combustibili 
și energie este o înaltă înda
torire patriotică, o condiție de 
seamă a realizării cu deplin 
succes a sarcinilor actuale.

Expresie a înaltei responsa
bilități față de această 
rioasă cerință pusă de 
conferința comuniștilor 
Șantierul 71 construcții 
rate și-a propus în planul său 
de viitor o seamă de măsuri

impe- 
partid, 
de la 

căi fc-

judicios gîndite, : a căror 
transpunere în viață este me
nită să asigure nu numai rea
lizarea exemplară a sarcinilor 
fizice, îndeosebi pe calea creș
terii productivității muncii, ca 
și realizarea unui volum im
portant de economii. Astfel, 
prin înlocuirea, sistemului de 
săpătură manuală la unele 
lucrări cu procedee tehnice 
moderne se va realiza o e- 
conomie.de 1,2 milioane lei; 
prin modificarea procesului 
tehnologic de execuție la in
frastructura pasarelei din sta
ția Petroșani, se preconizează 
realizarea unei economii 
120 000 lei, iar ca urmare 
folosirii materialului 
de cale prin riparea 
noul amplasament se 
ză o economie de 50 
tal. Desigur, acestea 
mai cîteva din măsurile pre
conizate în vederea creșterii 
volumului de economii. In 
acest context, în concluziile 
asupra lucrărilor conferinței 
s-a subliniat necesitatea ca 
organizația de partid, condu
cerea șantierului, organizațiile 
de sindicat și U.T.C., toți fac
torii de conducere politici și 
administrativi să desfășoare o 
susținută și eficientă muncă 
politico-educativă îneît la toa
te punctele de lucru de pe a- 
cest întins șantier să se cre
eze un asemenea climat de 
responsabilitate îneît să nu se 
admită nici un fel de risipă.

Conferința organizației de 
partid a șantierului 71 C.C.F., 
a analizat multilateral, cu exi
gență și responsabilitate co
munistă întreaga muncă poli
tică și organizatorică desfășu
rată pe parcursul a doi ani, 
punînd în lumină o bogată 
experiență care constituie pre
misa unor rezultate mai fruc
tuoase îh viitor. Faptul că în 
acest context și-a găsit o lar
gă și exigentă tratare aspec
tele activității economice a 
șantierului, constituie o dova
dă în plus a maturității poli
tice șl de gîndire a tuturor 
comuniștilor de pe șantier, a 
orientării lor hotărîte pe linia 

.înfăptuirii sarcinilor majore, 
de stringentă actualitate puse 

de partid în etapa actuală.

de 
a 

existent 
liniei pe 
estimea- 

tone mc- 
sînt nu-

A

încadrarea și promovarea în muncă
a personalului din unitățile socialiste de stat

(Urmare din pag. 1)
neu zdrențuit de „umblătură", 
într-o singură zi, un șofer oa
ra a părăsit depozitul cu doar 
20 butelii în mașină — con- 
templîndu-1 cum transferă din 
buzunarul dumitale și al veci
nilor în portmoneul despre 
care vorbeam, 30 lei deci cite 
...15,80 lei în plus? N-ai cal
culat! 316 lei. Intr-o singură 
zi i... Și dacă această afacere 
îi reușește, în 20 die zile din 
cele 30 cîte are o lună? 6 320 
lei I Peste salariu ! Nu mai 
„socotim" în continuare. E a- 
devărat, n-are Tost. Mai sînt 
și „zile grele" ...„Ce să facă 
omni care are copii mici, fa
milie numeroasă etc. î“. In 
nici un caz — și regretăm că 
trebuie să reafirmăm un lucru 
Ia fel de cunoscut — să nu-i 
ofere mai mult decît prevede 
legalitatea noastră socialistă...

Mulțumiri și reproșuri I
Să-l „vindece” pe speculant de 
viciul care-1* stăpînește I Se 
poate, firește că se poate, e 
nevoie doar de an front co
mun împotriva tuturor celor 
ce nesocotesc principiile echi
tății socialiste I Nu „cei de ia 
TV și de la Ministerul Co
merțului Interior" sînt. în 
principal, cei chemați să stîr- 
pească un rău care a prins ră
dăcini adinei în sistemul pre
schimbării buteliilor pentru a- 
ragaz în Valea Jiului! Noi 
toți avem această datorie I

...,,S-a schimbat comerțul cu 
butelii în Valea Jiului — ne 
anunță cetățeanul Maiorescu 
— acum, din două în două 
zile... o mașină, cu „clopo
țel"... te roagă... cu 14,10 lei...’.

laDeci, de la o extremă 
alta ! Ce să mai crezi ? Pe cine 
să mai crezi ? „Unul" 
ta să distragă atenția de la 
adevărații vinovați, acoperin- 
du-i, totuși lăsîndu-ne să sub
înțelegem că nu s-a schimbat 
nimic, „altul" ne acoperă pe 
noi cu elogii, pentru ceea ce 
am scris în anterioarele arti
cole, lăsîndu-ne

• de acum, gata, 
cu deficiențele! 
rul? Undeva — 
— la mijloc.

S-a făcut, se
direcția îmbunătățirii
irii buteliilor pentru aragaz, 
dar în nici un caz totul. Mai 
sînt încă lipsuri. Și nu puți-

cau-

să credem că, 
s-a terminat 

Unde-i adevă- 
cum spuneam

pare. ceva în 
distribu-

ne. Comenzi neonorate la 
timp, încă nu se respectă o- 
rele 
prin 
din 
tori 
„mari și tari", 
fiind de importanța lor.. 
ce ?

Să sperăm însă că totul va 
„merge" înspre mai bine. S3 
sperăm că, cel puțin pentru 
cîteva luni, nu ne va mai 
preocupa problema... defecțiu
nilor în rețeaua distribuirii 
buteliilor pentru aragaz.

Solicităm Comitetul execu
tiv al Consiliului popular mu
nicipal să oblige factorii răs
punzători să facă ordine în a- 

’ceastă' mult tergiversată pro
blemă, care stîrnește justifi
cate nemulțumiri in rîndul 
cetățenilor.

de trecere 
punctele 
cartiere, 
încă se

a mașinilor 
de desfacere 

șoferii-distribui- 
tnai consideră, 

prea pătrunși 
De

Proprietatea socialistă asu
pra mijloacelor de producție, 
dezvoltarea continuă a econo
miei naționale, creează tuturor 
cetățenilor țării posibilitatea 
să desfășoare o activitate u-' 
tilă în domeniul economic, 
social-cultural, tehnico-științi- 
fic sau administrativ. Fiecare 
cetățean își poate alege, lo
cul de muncă după aptitudi
nile și pregătirea sa profesio
nală. încadrarea pe un anu
mit post .so face avîndu-se în 
vedere, pe lîngă condițiile do 
ordin personal enumerate, și 
nevoile societății și ale co
lectivului în care urmează 
să-și desfășoare activitatea.

încadrarea și promovarea 
în muncă se fac în baza dis- 
pozițiunilor cuprinse în Le
gea nr. 12 din 21 octombrie 
1971.

In unitățile
stat, 
rea în muncă a personalului 
se face numai pe bază da e- 
xatnen sau concurs. In acest 
scop, în cadrul unităților 
funcționează comisiile de în
cadrare și promovare, avînd 
următoarea componență : pre
ședinte, care este împu
ternicitul conducătorului uni
tății ; secretar, care este de
legat do compartimentul • de, 
personal, iar ca membri ai co
misiei șeful compartimentului 
de muncă, maistrul din sec
torul în care va- lucra sau lu
crează angajatul și delegatul 
sindicatului.

Comisia de încadrare și 
promovare, vă fi completată 
cu 1 plnă Ia 3 ingineri, teh

nicieni sau muncitori de înal
tă calificare.

In cazul în care, urmează 
■ a fi încadrat sau promovat per

sonal tehnic, economic, de 
specialitate- și administrativ, coy 
misia poate li completată și cu 
cadre din afara unității, cum 
ar fi; cadre universitare, cer
cetători științifici, specialiști, 
cu acordul conducerii unității 
din care aceștia fac parte.

Organul de conducere al u- 
nității, va putea înființa co
misii separate pe secții sau 
sectoare în funcție de necesi
tăți.

In cazul în care, persoane
le ce candidează pentru ocupa
rea unui post ce necesită o 
specialitate care nu intră in 
profilul unității respective, a- 
cestea pot fi trimise spre a fi 
examinate de o comisie din 
cadrul altei unități socialiste 
de stat, care are în profilul său 
asemenea specialități profesio
nale.

Persoana care a reușit la 
examenul sau concursul pen
tru ocuparea unei funcții este 
supusă apoi unei perioade de 
încercare de 3 luni. In cazul 
în care, în această perioadă, 

. .pprsogna,, respectiva .„șp,. dav.es-- 
- dește.Koro.spu.nzăMare,. se, .va-, 

proceda la definitivarea nu
mirii sau promovării pe acel 
post, de la data începerii-pe
rioadei de încercare. In cazul

în care în perioada de încer
care persoana respectivă ■ nn 
a dovedit capacitate de a face 
față sarcinilor ce-i revin, va 

.fi trecută în funcția avută an
terior sau alta echivalentă.

încadrarea în muncă a per
sonalului

In unitățile socialiste 
stat, încadrarea în 
repartizarea pe posturi a 
muncitorilor și a celorlalte ca
tegorii de personal de execu
ție, se face avîndu-se în ve
dere următoarele criterii:

— studiile, cursurile de

de 
muncă și 

posturi

io. tovărășească ?i folosesc 
un stil de muncă corespunză
tor, în activitatea de îndru
mare'și control a' colectivului 
cu care lucrează ;

— au dovedit atașament fa
tă de orînduirea socialistă și 
față- de interesele poporului. . 
aplică cu consecvență politica 
partidului și statului;
• — au o comportare corectă 
în societate.

Legea prevede că promova
rea se face, de regulă, din- 
tr-o funcție inferioară în cea 
imediat superioară și că vor

I
Consdtafie juridică

socialiste de ■
încadrarea și promova-

specializare sau alte forme de 
pregătire profesională, pe 
care le are fiecare ;

— vechimea în meserie, sau 
specialitate prevăzută pentru 
postul respectiv ;

— modul In care și-a des
fășurat activitatea profesiona
lă anterior;

— rezultatele obținute la 
proba practică sau, după caz, 
ia verificarea' cunoștințelor 
profesionale, examen ori con
curs ;

— comportarea în societate. 
Legea prevede obligativita

tea, ca la încadrarea în mun
că a fiecărei persoane, aceas
ta să fie supusă la un control 
medical, pentru a se stabili 
dacă starea sănătății ii permi
te să realizeze sarcinile pre
văzute pentru postul respec
tiv.

Orice încadrare in muncă 
se aduce la cunoștința colec
tivului din compartimentul în 
care persoana urmează să lu
creze. Acelaș colectiv poate ce
re, în cazul in care acea per
soană desfășoară o activitate 
profesională necorespunzătoa

re, să se aplice acesteia 
țiuni disciplinare,
desfacerea contractului 
muncă.

Promovarea in muncă 
personalului

Potrivit legii, vor putea 
promovați într-o funcție 
conducere în cadrul unităților 
socialiste de stat, angajații ca
re îndeplinesc următoarele 
condiții:

— au studiile și vechimea 
în specialitate prevăzute pen
tru postul respectiv;

— au o 
punzătoare 
cupare față 
profesională

— obțin rezultate deosebite 
în realizarea sarcinilor ce le 
revin ;

— au reușit la examenul 
sau concursul susținut ;

-. . — .dovedesc .calități de bun
■^•organizator, „.al producției -i 

muncii, exigență, capacitate 
de analiză ,și previziune, 
doptă decizii eficiente ;

au o atitudine principia-

ti promovate cele mai buni 
cadre indiferent de sexul 
naționalitatea acestora.

In cazul promovării înlr-<> 
funcție de conducere se cere 
în mod obligatoriu părerea 
colectivului, în care angajatul 
ce urmează a fi promovat lu
crează, în legătură cu activi
tatea ce a desfășurat-o.

Condițiile stabilite de legi 
si enumerate mai sus, tre
buiesc în toate cazurile înde
plinite cumulativ ndputîndu-se 
face o. promovare avînd în 
vedere numai îndeplinirea a- 
numitor condițiuni ale legii, 
in timp ce altele nu sînt în
deplinite.

Pentru cunoașterea posibili
tăților și perspectivelor de

i

promovare a cadrelor, legea 
a introdus obligativitatea pen
tru toate unitățile socialiste 
de stat, de a întocmi anual 
aprecieri în legătură cu une
le categorii de salariați

Aceste aprecieri care se 
păstrează la compartimentele 
de personal, trebuie sa re
flecte, potrivit . legii, 
fele obținute de angajați 
îndeplinirea 

acestora de 
sională și de 
lă, calitățile ; 
cuparea față 
ai unității și 
serviciu și în 
lui. Pe baza 
acordă un calificativ care poa
te fi de; foarte bine, bine, 
satisfăcător sau slab. ' Aceste 
calificative, se acordă la pro
punerea șefului de comparti
ment, de către un colectiv și 
se aduc la cunoștința angaja
tului, care la rîndul său poate 
face contestație în 15 zile. 
Contestația se adresează or
ganului colectiv de conduce
ri' a unității.

Penfrft personalul de con
ducere al unității, aprecierile 
si calificativele se acordă 
către organul de conducere 
colectivă al unității ierar 
superioare.

Angajați: < are au fost no
tați în ultimul an cu. califica
tivul slab, nil pot fi promo
vați Aceștia pot fi menținuți 
in funcția ocupată sau retro
gradați într-o funcție inferioa
ră, cu respectarea dispozițliu- 
nilor legate.

trebuie să 
rezulta- 

în
sarcinilor, nivelul 
pregătire profe- 
cultură qenera- 

personăle, preo- 
de bunul mers 
comportarea in 

i afara serviciu- 
aprecierilor, se

de

tic

Răspundem cititorilor
CÎRNEAlLA MIHAI — Pet riîa: răspunderea penală a an- 

gajațiior pentru fapte comise in timpul cit au fost angajați 
poate ii antrenată și după încetarea .contractului de muncă, 
atîta timp cit infracțiunea comisă nu este prescrisă.

sanc- 
inclusiv 

de

a

calificare cores- 
și manifestă preo- 
de pregătirea lor

ci-

POPOVICI PETRU — Peti oșani : majorarea de impo 
pentru veniturile din salarii ale persoanelor fără copii 
aplică atit femeilor cit și bărbaților, începînd cu vîrsta 
25 de ani piuă Ia pensionare. Majorarea se aplică ambilor 
soți in cazul- in care nu au copii.

zit
se 
de

PI AINICEANU SIMION — Uricani : întrucit nu ocupați 
nici o funcție din cele pentru. care aveți calificare, potrivit 
legii 12/'1971, aveți drepturile ce se cuvin 
o ocupați, celelalte calificări nepufîndu-vă 
drept în plus.

funcției pe care 
conferi nici un

DANCIU GHEOR.GHE — Petroșani, ALB TRAIAN — Pe
troșani și ZSIRAI SIGISMUND — Vulcan, vă rugăm ca in 
problemele ce ni Ie ridicați, să vă adresați compartimente
lor de muncă și salarii din unitățile unde sînleți angajați, 
singurele organe în măsură să vă dea relațiile solicitate.

Sîntem nevoiți sa revenim a- 
su.pra rugăminții noastre an
terioare, eg cititorii ce au ne
lămuriri în ceea ce privește 
drepturile de personal (salarii, 
trepte de salarizare, ajutoare 
sociale, pensii, concedii dc 
odihnă, etc.) sa se adreseze 
cu aceste probleme servici
ilor din unitățile unde sînt 
angajați sau forurilor Jutela-

re ale acestor unități deoare
ce nu sîntem în măsură a le 
da răspunsuri. necunoscînd 
situația reală. La această ru
brică, așa după cum maL, a- 
rătam, răspundem . numafefe' u- 
nor probleme caro ' interesea
ză un cerc mai larq'de citi
tori.

Horia NEIEGA, 
procuror

PREOCUPĂRI
(Urmare din pag. î)

tru a unei săli, adecvate și 
special dedicate expozițiilor ?

— Să știți că, poate contrar 
așteptărilor dv., artiștii locali 
resimt mai puțin inexistența 
unei asemenea săli care se 
impunea să existe încă de 
mult timp. Părerea noastră 
este că cel care este cu ade
vărat frustrat de ceea ce i se 
cuvine este publicul local care 
ar putea lua contact mult mai 
des și în condiții mult mai 
bune cu arta noastră și a altor 
colegi de-ai noștri din întrea
ga țară dacă ar exista o ast
fel de sală de expoziții. Și, 
pentru că ați ridicat această 
problemă, aș vrea să vă rela
tez aici încă un aspect cara ne 

nemulțumește. înainte eram so
licitați mai des pentru a reali
za diverse lucrări monumenta
le și decorative în Valea Jiu
lui. Acum însă acest fapt se 
întîmplă din ce in ce mai rar. 
De pildă, nu demult am fost 
solicitați să întocmim proiec
tul porții municipiului, așezată 
la hotarul localității Crivadia. 
Noi am întocmit, într-adevăr, 
acest proiect dar realizarea 
lui practică a fost cedată Fon
dului Plastic din Arad care, pe 
lingă faptul că nu a respectat

CREATOARE
întocmai proiectul nostru, a 
Iăcu>t a lucrare sub orice cri
tică, din punct de vedere teh
nic și artistic și, pe deasupra, 
de trei ori mai scumpă de- 
cit devizul întocmit de noi. Nu 
putem înțelege în nici un fel 
cărui fapt s-a datorat această 
situație. Am. mai putea vorbi 
aici de veșnica problemă a a- 
lelierelor noastre, care practic, 
sînt aproape imposibil de u- 
tilizat, dar s-o lăsăm pentru 
altă ocazie.

— Ultima noastră întrebare 
se referă la activitatea plasti
că pe care o realizați dv. per
sonal. Ce aveți acum pe șe
valet ?

— Lucrez la două compoziții 
de mari dimensiuni, intitulate 
„Subteranii" și „Oamenii Văii". 
Prima va prezenta, cum ușor 
se deduce din titlu, activita
tea minerilor și ea a fost con
tractată 
trai al 
încearcă a fi o reprezentare a- 
legorică a diferitelor îndelet
niciri ale oamenilor de pe a- 
ceste meleaguri. Pe amîndouă 
le voi prezenta la amintita ex
poziție din decembrie, dedica
tă aniversării Republicii. De 
asemenea, lucrez la cîteva na
turi statice pe care doresc să 
le termin tot în preajma ace
luiași eveniment.

de către Consiliul Cen- 
U.G.S.R. A doua
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VINERI 3 NOIEMBRIE

CAN: Adie domnule Chips ; 
LUPENI — Muncitoresc: Los 
Tarantos ; Cultural: Trei din 
Virginia.

Soarele răsare la ora 6,56. 
și apune la ora 17,03.

Zile trecute din an — 308. 
Zile rămase — 58.

Radio

Evenimente

1882 — A murit picto
rul Ion Andreescu (n. 1850) 
.90 de ani ® 1918 — A fost 
creat Partidul Comunist Aus
triac 1903 — Proclama
rea independenței în Pana
ma. Sărbătoare națională @ 
1972 Tîrgul internațional 
de la Delhi (3-17).

FIL
PETROȘANI — 7 Noiem

brie: Baladă lui Goble- Ho
gue ; Republica: Pădurea 
pierdută ; PETRILA : Evadare 
din planeta maimuțelor; A- 
NINOASA: Apelul; VUL-

PROGRAMUL 1: 6,00 Muzică 
și actualități; 7,00. Radiojurnal; 
8,00, Sumarul presei; .9,30 Memo
ria pămîntului românesc; 9,50
Melodii de Camelia Dăscălescu; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 Pie-. 
se instrumentale; 10,30 Harta 
țării la scara viitorului; 10,45 
SoJiști de muzică populară: Mi- 
nodora Nemeș și Damian Lu
ca; 11,00 Buletin de știri " 
Din .muzica popoarelor; 
Pe teme juridice. întrebări 
răspunsuri: 11,30 Arii din ope
rete; 11,35 Corul liceului de mu
zică din Baia Mare; 12,00 Dis
cul zilei: Domenico Modugno; 
1.2,.15 Recital Ue operă Magda 
lanculescu; 12,30 întâlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; .13,00 Radiojurnal; 13,15 
Avanpremieră cotidiană; 13,30
Concert de prânz; 14,00 Compo
zitorul săptămânii: Franz Schu
bert; 11,40 Ansamblul de suflă
tori din Paris; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Radio ancheta econo
mică; 15,20 Muzică de .estradă; 
16,00 Radiojurnal; 16,15 Suita 
corală nr. 2 de O. D. Stancu :

11,05
114.7 

și

ts,30 Știința la zi; 15,35 Instru
mente populare: ocarina- și ca
valul; IR,50 Publicitate radio ; 
17,00 Pentru patrie; 17,30 Melo
dii populare executate la acor
deon de Gică Cristea; 17,40 Ua- 
dioenbinet de informare și do
cumentare; 18,00 Orele serii; 
20,00 Republica la un sfert de 
veac: Harghita; 20,10 Zece me
lodii preferate; 20,45 Consem
nări de Nieolae Barbu; 30,50 
Cintăreți ai plaiurilor bihorene: 
Irlna Micuț; 31,00 Revista șlagă
relor; 21,25 Moment poetic.* Tra
duceri de Lucian Blaga din li
rica universală; 21,30 Bijuterii 
muzicale; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Concert de scară; 24,00 Bu
letin de știri; 0,03—6,00 Estrada 
nocturnă.

12,lu TiHeglob: Alger - 
alb;

12,25 Muzică distractivă;
12,45 Publicitate;
12,50 Telejurnal; 

Teleșcoală:16,00

18,00

9,00

9,05
9,50

10,00

10,30

10,50
11.20

T. V.
Deschiderea emisiunii.
Telex;
Tele-enciclopedie;
Muzică populară. Gintă 
Ion Bogza;
Curs de limba germană. 
Lecția a 26-a;
Comentariu la 40 de ste
me : Județul Cluj;
Revista literară Tv.;
Pagini de umor: „Aven
turi în epoca de piatră";

e
orașul

Chimie (in ajutorul can.* 
didaților la concursul de 
admitere în invățămîu- 
tul postliceal și supe
rior) ;
Structura atomului; 
Literatura română: 
Primul document al lim
bii române scrise;

Deschiderea emisiunii de 
după-amiază.
Curs de limba engleză. 
Lecția a 26-a;
Atenție la... neatenție. ! 
Jurnal de protecția muncii: 
Tragerea Loto;

Catastrofă
la exploatarea
miniera Uricani

18,30
18,40- Oameni și fapte;
18,50 Teleconfexință de presă. 

Invitatul de azi: Cicerone 
Gorunescu, secretar gene
ral al Camerei de Comerț: 
1001 de seri;
Telejurnal.
In cinstea aniversării Re
publicii — cronica marii 
întreceri;
Avanpremieră; 
Reflector;

1.9,20
19,30

20,00
20,05
20,20 Film artistic: „Poveste de 

pe Don“ — ecranizare du
pă. Mihail Șolohov;

21,50. Universitatea Tv.;
23,30 24 de ore.

In ziua de 2 noiembrie a.c., 
la exploatarea minieră Uri
cani, județul Hunedoara, a avut 
loc o explozie cauzată de a- 
prind'erea metanului emanat in 
galerii.

Explozia a provocat moartea 
unui număr de 36 de persoa
ne, iar alte 12 au fost interna
te în spital cu diverse răni și 
arsuri. Acțiune-a de salvare 
continuă.

Organele locale au luat, pri 
mele măsuri operative pentru 
acordarea ajutorului necesar 
persoanelor rănite, pentru de
blocarea căilor de acces, asigu
rarea aerajului general și par
țial în mină, refacerea utila
jului do transport.

A fost instituită o comisa 
guvernamentală pentru stabi
lirea cauzelor catastrofei și a- 
plicarea tuturor măsurilor ne
cesare pentru înlăturarea ur
mărilor acesteia.

Diu partea conducerii parti
dului și statului au sosit, l.i 
fața locului tovarășii Hie Ver

deț, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent ai C.C. ui P.C.R., prim-vi- 
cepreș.edinte ai Consiliului de 
Miniștri, Petre Lupu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul muncii, Ion 
Stănescu, membru supleant ai 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministru de interne,, pre
cum și Bujor Almășan, minis
trul minelor, petrolului și geo- 

prim-logiei, 
secretar 
țean al 
zentanți 
centrale

Conducerea do partid și de 
stat, t o v a r ă ș u I Nicol ac 
Ceaușesțu personal, a transmis 
lamiiiiior celor pieriți în aceas
tă catastrofă cele mai sincere 
condoleanțe și expresia senti
mentelor de profundă compa
siune, asigurînd pe cei care 
au avui de suferii de întregul 
sprijin din partea stalului nos
tru,

Ioachim Moga,
al Comitetului ju.de- 
P.C.R., și alți 
ai organelor locale și 
de stat.

rupre-

DUMINICĂ 5 NOIEMBRIE

8,13 Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica pentru toți; 8,30 
Cravatele roșii; 10,00 Viața sa
tului; 11,10 Mari muzicieni la 
București: Evgheni Svetlanov 
la pupitrifl marii Orchestre sim
fonice de staf «a Uniunii Sovie
tice; 12,00 De strajă patriei; 
12,30 Emisiune iti limba maghia
ră; 14,00 Fotbal: Steaua. — U- 
niversitatca Cluj. Campionatul 
național — divizia A. Transmi
siune directă de la stadionul 
„23 August"; 15,45 „360 de gra
de"; 17,10 Film serial pentru ti
neret: „Pierduți în spațiu" (e- 
pisodul II) — Nava abandona
tă; 18,00 Cîntare patriei: Con
curs coral interjudețean. In e- 
misiunea I din etapa a IH-a 
vor fi prezente pe podiumul în
trecerii următoarele formații: 
corul Uzinelor „AROa Cîmpu- 
lung-Muscel. — județul Argeș; 
corul Uzinelor -Tractorul" Bra
șov ; corul vînătorilor de mun
te „Bucegi"; corul Casei de cul
tură Babadag — județul Xul- 
cea; corul Sindicatului invăță- 
mxnt Tulcea, Transmisiune di
rectă de la Galați și Brașov; 
19,20 1001 de seri: 19,30 Telejur
nal. In cinstea aniversării Re
publicii — cronica marii între
ceri; 20,00 Comentariu la 40 de 
steme: județul Covasna; 20,20 
Film artistic: „Marele premiu", 
cu: James Gavner, Eva Mărie 
Saint, Ives Montand, Toshiro 
Mifune; 22,50 Telejurnal — 
sport.

LUNI 6 NOIEMBRIE

17,30 Deschiderea emisiunii. 
Curs de limba franceză. Lecția 
a 27-a (reluare); 18,00 Căminul; 
18,40 Ecranul; 19,00 Săptămîna 
in imagini; 19,20 1001 de seri; 
19,30 Telejurnal In cinstea ani
versării Republicii — cronica 
marii întreceri; 20,00 Avanpre
mieră; 20,05 Ancheta Tv. Stop 
risipei de pămînt !; 30,45 Roman 
foileton: „Elizabeth R.^ Jocul 
dc-a căsătoria partea a Ii-a; 
31,3a Omagiu — concert-specta- 
col susținut de formațiile artis
tice de amatori de 1* Uzinele 
de vagoane Arad «d dedicat

Săptămîna viitoare la televiziune

i
I

r,
i
i

o

I

fruntașilor ia muncă ai uzinei; j 
32,30 24 de ore; 22,45 Contraste i 
in lumea capitalului.

MARțl 7 NOIEMBRIE
3,00 Deschiderea emisiunii. Te

lex; 9,05 Tcleșcoală. Televiziune 
școlară integrată. Biologic (anul 
tn liceu): Sistemul nervos (or
ganizare, dezvoltare, funcționa
re) ; 9,30 Matematică (clasa a ; 
VUI-a): Geometria patrulateru
lui; 10,00 Cura de limba engle- ! 
ză. Lecția a 27-a; 10,30 Căminul j 
(reluare).;. 11,10 Ancheta Tv. j 
Stop, risipei de pămînt ! (relua- i 
re); 11,25 Selecțiuni din emisiu- ; 
nea «Seară pentru tineret*; I 
11,50 Bunicuța — producție a. | 
fltudiourilor televiziunii echo- ; 
«slovace, după romanul scriito- | 
tulul Bozena Nemcova. Partea Ș 
a Il-a: „Flăcări de mal" ■— j
manțe"; 12,50 Telejurnal: 17,30 : 
Deschiderea emisiunii de după- • 
amiază. Curs de Ural)a rusă. 
Lecția a 35-a (reluare); 18,00
Cum vorbim; 18.15 Caleidoscop 
cultural-artistic; 18,30 Seara te
leviziunii sovietice. Program c- 
ferit de Televiziunea din Mos- ț 
cova9 cu prilejul celei de-a 55-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie: O zi la 
Moscova — film documentar; 
Stele ale baletului sovietic — 
interpretează, ansamblul Teatru
lui Kirov din Leningrad; 19,20 
1001 do seri; 19,3» Telejurnal. In 
cinstea aniversării Republicii 
cronica marii întreceri; 2Ox9O ț 
Comentariu la 40 de steme: ju- j 
dețul Dîmbovița; 20/20 Seara • 
televiziunii sovietice: Filme do- ț 
cumentare, reporiajo; Cîntece 
și dansuri; 22,30 24 de ore.

MIERCURI 8 NOIEMBRIE

9,00 Deschiderea emisiunii. Te
lex; 9,05 Bucureștiul necunoscut 
(reluare); 9,25 Prietenii lui Aș- 
chiuță — emisiune pentru pre
școlari: „Fetița fără inimă* — 
poveste de Xenia Roman fl)« 
Prwhuă Teatrul de

din Arad; 9,55 Publicitate; lOjOO 
Curs de limba franceză. Lecția 
a 28-a; 10,30 Comentariu la 40 
do steme (reluare): județul Co- 
vasna; 10,50 Telecinemateca 
pentru tineret: „Undeva in. Eu
ropa" (reluare); 12,20 Selecțiunî 
diu conccrtul-spectacol susținut 
de formațiile ârtistice de ama
tori de la Uzinele de vagoane 
Arad; 12,50 * Telejurnal; 17,25
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază* Fotbal: Rapid București 
— Rapid Viena — meci retur 
în optimile de finală ale „Cupei 
cupelor". Transmisiune directă 
de la stadionul „23 August". In 
pauză: Tragerea Pronoexpres ; 
J9,2O 1001 dc seri; W,30 Telejur
nal. In cinstea rnuversării Re
publicii — cronica marii între
ceri; 20,00 Teleobiectiv; 20,20 
Telecinemateca: „Agonie și ex
taz". In distribuție Charlton 
Heston, Rex Harrison, Diane 
Cilente; 22,20 Teleglob: Orele
Parisului. Imagini din Franța; 
22,40 24 de ore.

JOI 9 NOIEMBRIE
9,00. Descinderea emisiunii. Te

lex; 9,05 România in lume (re
luare) ; 9,35 O viață pentru o 
idee; Copcrnic (reluare);. 10,00 
Cura de limba rusă. Lecția a 
27-a; 10,30 De la Alfa la Ome
ga — enciclopedie pentru elevi;
10.50 Teleobiectiv (reluare); 11,10 
Telecinemateca: „Agonie și ex
taz" (reluare): 13,10 Telejurnal: 
16,00 Teleșcoală: Biolo-gie (anul 
III liceu): Sistemul nervos (or
ganizare, dezvoltare, funcționa
re) ; 16,30 Economia politică, do
minata monopolurilor in prin
cipalele țări capitaliste, forme 
actuale de monopol; 17,30 Des
chiderea emisiunii de dupâ- 
amiază. Emisiune în limba ma
ghiară; 18,30 La volan ' — emi
siune pentru conducătorii auto;
18.50 Cronica literară; 19,00 Sa
tul contemporan; 19^0 1001 de 
seri; 19,30 Telejurnal. In cinstea 
aniversării Republicii — croni
ca marij ; 20,00 Comen-

tăria la 40 de steme: județul 
Dolj; 20,20 Dragoste supremă. 
România. Te apăr, te cînt, pa
tria mea. Program de versuri 
și cîntece patriotice; 21,00 Pa
gini de umor: Retrospectivă
Walt Disney; 21,25 Fotbal: Real 
Madrid — F.C. Argeș Pitești, 
îneci retur în optimile de finală 
ale „Cupei Campionilor Euro^ 
peni". Transmisiune directă de 
la Madrid: 22,15 Telejurnal: 
22,30 Fotbal: Real Madrid —
F.C. Argeș (repriza a Il-a).

VINERI 10 NOIEMBRIE

9,00 Deschiderea emisiunii. Te
lex; 9,05 Teleenciclopedia (re
luare) ; 9,50 Muzică populară cu 
Maria Marcu; 10,00 Curs de lim
ba germană. Lecția a 27-a; 10,30 
Comentariu la 10 de steme (re
luare): județul Dîmbovița; 10,30 
Satul contemporan (reluare);
I. 1,10 Pagini ue umo.r: Retros
pectivă Wait Disney (reluare):
II, 35 Teleglob (reluare); 11,55
Dragoste supremă, România ! 
(reluare).; 12.35 Emisiune de e- 
(lucație sanitară (reluare); 12,45 
Telejurnal; 16,00 Teleșcoală. Fi
zică (anul IV liceu): Oscilații și 
unde elastice; 16,30 Istoria 
României: Geții, cei mai viteji 
și mai drepți dintre traci; 17.30 
Deschiderea emisiunii do după- 
amiază. Curs de limba engleză. 
Lecția a 27-a (reluare); 18,00
Cunoașteți legile?; 18,15 Trage
rea Loto; 18,2-5 Școala campio
nilor. „Balonul oval" — compe
tiție do mini-rugbi, etapa a. 
n-a: Dinamo — Energia: 18,50 
Teleconferința de presă. Sub 
semnul eficienței ’. (final de tri
mestru și dc an în programul 
de investiții al cincinalului): 
13,20 1001 de seri; 15.30 Telejur
nal. In cinstea aniversării Re
publicii — cronica marii între
ceri; 20,(XI. Reflector: 20.15 Film 
artistic: „Cresus" — cu Fer- 
nandel; 21,50 Mai aveți o între
bare ? Explozia Informațională

și evoluția mijloacelor de co
municație; 22,30 24 dc ore: 22.15 
Din țările socialiste.

SÎMBĂTÂ 11 NOIEMBRIE

9,00 Deschiderea emisiunii. Te
lex; 9,05 Cunoașteți legile? (re
luare) ; 9,20 A fost odată ca 
niciodată... „Albă ca zăpada si 
cei .șapte pitici" (I); 9,50 De 
vorbă cu gospodinele; 10,05 Mai 
aveți o întrebare ? (reluare) ; 
10,45 Vetre folclorice. • Sălaș de 
cintec românesc. I.și dau con
cursul corul, tulnicăresele și 
fluierașii din Buciumi, formații
le de dansuri din C’izer, Val- 
cău și Zalha, un grup de fe
mei din Cizer și solistele Ma
ria Hodiș, Maria Sabău-, Floa 
rea Hexan, Floarea Borz și 
Floarea Chiba; 11,15 Comentariu 
la 40 de steme (reluare): jude
țul Dolj; 11,35 Capodopere ale 
muzicii universale (reluare) ; 
12,25 Panoramic științific (re
luare); 1.2,45 Telejurnal;. 16,30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. Emisiunea in limba 
germană; 18,15 Ritm, tinerețe, 
dans. Teletop; 19,00 Drumuri în 
istorie. Pentru ce Dracula ? ; 
19,20 1001 dc seri; 19,3p Telejur
nal. In cinstea aniversării Re
publicii — cronica marii între
ceri; 20,00 Arc peste timp — 
oameni de pe Valea Prahovei, 
reportaj; 20,15 Telcencielopedia: 
21,00 Fiilni serial: Mannix. Tele
fonul de la miezul nopții; 2.1,50 
Ritmurile operetei (interviziu- 
ue). Soliști: Eugenia Moldovea
na, Valy Niculescu, Constanța 
Cimpoanu, Cleopatra Melidoneâ.- 
n,u, ' Ștefi Pîrvulescu-Podlovski. 
Daniela Vok-u, Thus Moraru. 
Ion S to ian, Dorin Teodor eseu,
Eugen Fînățea.nu, George Haz- 
gan, Virgil Bojescu. Jean Pău- 
nescu; 22,20 Telejurnal; 22,30 
Săptămîna sportivă; 22/15 Varie
tăți internaționale. Meridiane, 
melodii... Reîntilnire eu mari 
vedete ale muzicii ușoare. Gin
tă: Andy Williams, Gianni Mo- 
randi, Buffy Saint-Marie, suro
rile Kessler, Mario Tessuto, Pe- 
tula Clark, Laiferova, Domeni
co Modugno, Betty Curtis, Lara 
Saint-Paul, Lili Ivanova, Johny 
Dorelli, Silvie Vartan și alții.

Fabricii de brichete — Corcești. Se verifică parametrii electrici de îiuictionare <i in- 
staiației do forță.
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Consultări 
în vederea 

formării noului 
guvern chilian

SANTIAGO DE CHILE 2 
(Agerpres). — Consultările ca
re au loc în vederea formă
rii unui nou guvern au con
stituit, joi, elementul central 
în viața politică a capitalei 
chiliene. După cum s-a anun
țat, guvernul a demisionat 
marți pentru a-i da președin
telui Allende posibilitatea de 
a forma un nou cabinet, în 
condițiile în care coaliția u- 
nității populare avea de fă
cut față situației create în 
urma acțiunilor antiguverna
mentale alo forțelor de dreap
ta.

Președintele' Allende a a- 
'. 1 mai multe convorbiri cu 
lideri ai sindicatelor, el a dis
cutat, de asemenea, cu repre
zentanți ai partidelor în le
gătură cu actuala situație din 
Chile. Rezultatul aceastor con
vorbiri, a arătat Daniel Vergara, 
subsecretar de stat la Ministerul 
de Inte'rne, urmează să fie dat 
publicității joi noaptea, cînd 
se vor anunța noii titulari ai 
portofoliilor ministeriale. A- 
genția France Presse infor
mează că generalul Carlos 
Prats, comandantul șef al ar
matei chiliene, și-a reafirmat, 
într-o scrisoare adresată sena
tului, loialitatea față de pre
ședintele ales

Conferința cvadripartita de la Paris 
în problema Vietnamului

PARIS 2 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la cea de-a 
165-a ședință plenară a confe
rinței cvadripartite de la Pa
ris în problema Vietnamului, 
conducătorul delegației Gu
vernului Revoluționar Pro
vizoriu la Republicii Viet
namului de Sud, Nguyen 
ThȚ' Binh, a declarat că 
G.R.P. a făcut totul pentru 
a-și manifesta bunăvoința și a 
cerut din nou guvernului ame
rican să pună capăt tergiver
sărilor sub orice pretext și să 
semneze acordul cu privire la 
încetarea războiului și in
staurarea păcii în Vietnam.

Adjunctul șefului delegației 
R.D. Vietnam, Nguyen Minh

Sesiunea Comitetului lemnului 
al Comisiei Economice O.N.U.

pentru Europa
- Intervenția deleqatuui român ■

GENEVA 2 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în cadrul se
siunii Comitetului lemnului 
31 Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa, ale cărei .lu
crări se desfășoară la Gene
va, delegatul român Ioan Bo
ta a prezentat pe larg preocu
pările tării noastre pentru va
lorificarea superioară a bogă
țiilor forestiere. Reprezentantul

D. Home și-a încheiat vizita 
în R.P. Chineză

PEKIN 2 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă transmite 
că ministrul afacerilor externe 
al Angliei, Alec Douglas-Ho
me, și-a încheiat vizita oficia
lă dc prietenie în R.P. Chine
ză.

In ultima zi a vizitei sale la 
Pekin, ministrul britanic s-a 
întîlnit cu Pai Sian-kuo, minis
trul chinez al comerțului exte
rior. înainte de plecare, Alee 
Douglas-Home a declarat, în

Faptul divers 
pe glob

@ MOSCOVA 2 (Agerpres). — In Peninsula siberiană 
Ciukotka, geologii sovietici au descoperit un bloc de cris
tal de munte, în interiorul căruia există o pepită de aur 
în greutate de aproximativ 25 grame.

Deși greutatea pepitei este modestă, specialiștii con
sideră descoperirea deosebit de rară, deoarece asemenea 
pepite se înlîlnesc de obicei numai în rocile fărîmicioase. 
Amestecurile de argint și de mercur din aceeași rocă do
vedesc, după opinia geologilor, că întreg ansamblul s-a 
format prin concentrarea unor soluții hidrotermale, la o 

temperatură foarte ridicată.

© NEW YORK 2 (Agerpres). — Opt scrisori adresate 
în perioada 1949-1951 de Ernest Hemingway lui Arthur 
Mizener, biograful sciitorului Scott Fitzgerald, scoase marți 
la licitație, la New York, au fost achiziționate de William 
Young, un editor din Boston, contra sumei de 12 000 dolari.

© NEW YORK 2 (Agerpres). — Ținînd pas cu... teh
nica modernă, un grup neidentificat de răufăcători a reu
șit să blocheze instalația electronică de semnalizare din 
Muzeul orașului Catona, statul New York, și să fure 12 
opere de artă. Valoarea pagubei este de 500 000 dolari.

°-N U- Conferința anuală pentru anunțarea 
contribuției guvernelor la P. N. U. D.

NEW YORK 2 — Trimisul 
special Agerpres, Cornelia 
Vlad, transmite: La sediul
O.N.U. s-au desfășurat lucră
rile Conferinței anuale pen
tru anunțarea contribuțiilor 
voluntare la Programul Nați
unilor Unite pentru Dezvolta
re (P.N.U.D.) și în vederea 
înfăptuirii acțiunilor acestui 
organism prevăzute pentru a- 
nul 1973.

Adresîndu-se conferinței, se-

Geneva

Sesiunea GATT
GENEVA 2 (Agerpres J. — 

In cadrul ședinței de deschi
dere a sesiunii anuale a Acor
dului General pentru Tarife și 
Comerț (GATT), a fost propus 
proiectul de buget pe anul 
1973, prevăzut a se ridica la 
suma dc 5,6 milioane dolari. 
Actuala sesiune, care urmea-
ză să-și desfășoare lucrările 
timp de două săptămîni, este 
chemată să pregătească noi ne
gocieri pentru îmbunătățirea 
comerțului în lume, prin re
ducerea tarifelor și desființa
rea barierelor tarifare. După 
cum relatează agenția Asso
ciated Presse, vor fi luate, to
todată, în discuție propuneri
le unor țări membre privind 
organizarea de noi convorbiri 
în vederea liberalizării comer- 
tidui internațional.

Vy, a evocat înțelegerea in
tervenită la 20 octombrie asu- 
ra proiectului de acord cu 
privire la încetarea războiului 
și restabilirea păcii în Viet
nam, care urnra să fie 
semnat la 31 octombrie 1972. 
El a subliniat că guvernul R.D. 
Vietnam și G.R.P. al Republi
cii Vietnamului de Sud sînt 
gata să îndeplinească preve
derile acordului. Reprezen
tantul R.D. Vietnam a declarat 
că în momentul de față au 
fost create toate condițiile 
pentru semnarea acordului și 
că răspunderea pentru conti
nuarea războiului și tergiver
sarea convorbirilor o poarta 
partea americană.

român a tăcut, totodată, mai 
multe propuneri menite să du
că la dezvoltarea activității de 
marketing, la intensificarea 
schimburilor reciproce de in
formații, la promovarea unor 
forme de colaborare, cum sînt 
acordurile pe teinen lung, crea
rea de societăți mixte de pro
ducție și comerț.

cadrul unei conferințe de pre
să, că este deosebit de satis
făcut de rezultatele vizitei, su
bliniind că discuțiile directe 
pe care le-a avut cu omolo
gul său chinez s-au dovedit 
extrem de utile. „In privința 
relațiilor bilaterale, am reafir
mat dorința guvernului brita
nic de a intensifica, la toate 
nivelurile, contactele între ce
le două țări ale noastre" a pre
cizat ministrul englez. 

cretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a subliniat 
contribuția programelor de co
operare tehnică realizate prin 
intermediul P.N.U.D. la lăr
girea colaborării internaționa
le, în vederea sprijinirii efor
turilor țărilor în curs de dez
voltare pentru progresul lor 
economic și social.

.Administratorul P.N.U.D., Ru
dolph Peterson, a relevat, în 
discursul rostit, că „participa
rea statelor lumii la progra
mele de cooperare tehnică ale
O. N.U. a atinș un nivel fără 
precedent în istoria organiza
ției, asigurînd o continuă 
creștere a resurselor financia
re ale P.N.U.D. consacrate 
cauzei comune a dezvoltării 
economice și sociale a națiu
nilor". El a menționat, între o- 
biectivele de viitor ale
P. N.U.D., extinderea activități
lor acestui organism vizînd 
satisfacerea cerințelor țărilor 
în curs de dezvoltare în ce 
privește aplicarea științei și 
tehnologiei la dezvoltare, for

@ In urma convorbirilor 
purtate la Varșovia între de
legații guvernamentale ale 
R.P. Polone și R.S.F. Iugosla
via, a fost semnat protocolul 
privind livrările reciproce de 
mărfuri pe anul 1973. Protoco
lul prevede sporirea volumu
lui schimburilor comerciale 
bilaterale cu 26 la sută față 
de nivelul anului curent.

© Ministerul de Finanțe al 
Japoniei a anunțat că rezer
vele în aur și devize ale țării 
se cifrau Ia sfirșitul lunii oc
tombrie la 17,796 miliarde do
lari, cu . 1,507 miliarde dolari 
mai mult ca în luna septembrie. 
In comunicatul publicat la To
kio se subliniază că acest ni
vel record în aur și devize se 
datorește unei balanțe comer
ciale favorabile pe luna oc
tombrie precum și a' fluxului 
intens, mai ales în ultimele 
zile, de dolari și alte devize 
la bursele de schimb japoneze.

© La Belgrad s-au încheiat 
lucrările celei de-a 9-a sesi
uni a Comisiei mixte intergu- 
vernamentale sovieto-iugosla- 
ve pentru colaborare econo
mică.

© Primii miniștri ai Repu
blicii Arabe Yemen și Repu
blicii Democratice Populare a 
Yemenului, Mohsen AI Aini 
și, respectiv, Aii Nasser Mo
hammed, care au participat la 
festivitățile prilejuite de ani
versarea a 18 ani de la de
clanșarea luptei de eliberare 
națională a poporului algerian, 
au avut o întrevedere comu
nă cu șeful statului 'algerian, 
Houari Boumediene.

® La Palatul municipal din 
Caserta. capitala provinciei cu 
același nume, a avut loc inau
gurarea unei expoziții de ar
tă populară românească. Au 
fost de față reprezentanți ai 
autorităților locale, deputați 
în parlamentul italian, oameni 
de cultură.

@ Ciu En-lai, premier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, a primit miercuri seara

împotriva noilor presiuni ale S. U. A. 

asupra unor tari latino-americane
LIMA 2 (Agerpres). — Gu

vernele republicilor Chile, E- 
cuador și Peru aii dat publi
cității, în capitala peruviană, 
un comunicat comun în care 
își exprimă protestul față de 
intrarea în vigoare, în State
le Unite, a unei legi prin care 
se impun sancțiuni economi
ce împotriva țărilor care se
chestrează sau amendează va
sele nord-americane care pes
cuiesc în apele teritoriale pî
nă la 12 mile marine de țărm. 
Documentul condamnă și res
pinge „aceste noi măsuri de 
presiune menite să aducă 
profituri unui mic grup de 
companii nord-americane de 
pescuit, prin încălcarea drep

marea de personal tehnic pro
priu, eradicarea bolilor și li
chidarea subnutriției.

In continuarea lucrărilor, 
reprezentanții a 113 țări au a- 
nunțat contribuția guvernelor 
lor la P.N.U.D. pe anul 1973.

Luînd cuvîntul, ambasadorul 
tării noastre, Ion Datcu, care 
a fost ales vicepreședinte al 
conferinței, a subliniat că 
România participă la conferin
ță cu convingerea că progra
mele de cooperare tehnică 
realizate prin intermediul Na
țiunilor Unite constituie pîr- 
ghii importante de sprijinire 
a eforturilor țărilor în curs 
de dezvoltare pentru progre
sul lor economic, social, teh
nic și științific. Anuntînd 
contribuția guvernului român 
la P.N.U.D. pe anul 1973, vor
bitorul a relevat că Româ
nia dă o înaltă apreciere pro
gramelor sale de cooperare 
fructuoasă cu P.N.U.D., fiind 
hotărîtă să-și aducă întreaga 
contribuție la dezvoltarea lor 
în continuare.

delegația guvernamentală eco
nomică austriacă, condusă de 
Josef Staribacher, ministru al 
comerțului și industriei, cu 
care a avut o convorbire prie
tenească — transmite agenția 
China' Nouă. A participat Pai 
Sian-kuo, ministrul comerțului 
exterior al R.P. Chineze.

@ Agenția A.C.T.C. inior- 
mează că, de la 21 octombrie, 
o delegație a Comitetului pen
tru promovarea comerțului in

ternațional din R.P.D. Coreea
nă se află în Japonia, la invi
tația Asociației pentru comer
țul nipono-coreean. Delegația 
a purtat tratative cu numeroa
se firme și organizații de co
merț exterior și a avut întîl- 
niri cu reprezentanți ai cercu
rilor politice din Japonia.

© Guvernul britanic a pre
zentat în Camera Comunelor 
proiectul de lege privind or
ganizarea unui referendum în 
Irlanda de Nord asupra viito
rului politic al provinciei. Pro
iectul lasă la latitudinea secre
tarului britanic pentru Irlanda 
dc Nord Wi.lliam Whitelaw, 
stabilirea datei acestui refe
rendum, care ar urnn să aibă 
loc, în orice caz, înaintea ale
gerilor municipale din Ulster, 
programate, după cum se știe, 
la 6 decembrie a.c. și amina
te pentru primăvara anului vii
lor.

@ Intr-o declarație în care 
se arată că aviația S.U.A. a 
bombardat, la 31 octombrie, 
provinciile Ha Tinh, Thanh 
Hoa, Nghe An și Qung Binh, 
Ministerul Afacerilor Externe 
al R.D. Vietnam protestează 
împotriva acestor acțiuni agre

turilor suverane, ale necesi
tăților de dezvoltare și de 
progres ale altor națiuni".

După cum se știe, în scopul 
apărării resurselor ichtiologi- 
ce și ale bogățiilor marine, 
o serie de țări latino-ameri
cane aii extins limita apelor 
teritoriale pînă la 200 de mile 
marine. Această măsură este 
contestată de S.U.A. care re
cunosc doar limita impusă 
propriilor ape naționale (12 
mile marine), fapt ce a gene
rat dese incidente între auto
ritățile lalino-americane, pe 
dc o parte, și pescadoarele 
nord-americane, | pe de altă 
parte.

Din agenda
Națiunilor Unite

NAȚIUNILE UNITE 2 (A-
gerpres). — Fondul Programu
lui Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare, la care și-au a- 
nunțat participarea 113 state 
ale lumii, va fi, în anul 1973, 
de 293 milioane dolari. Aceas
tă sumă reprezintă o creștere 
de 8,3 la sută față de fondul 
destinat programelor dezvol
tării pe anul în curs.

★
NAȚIUNILE UNITE 2 (A-

gerpres). — Comitetul politic 
special al Adunării Generale a 
O.N.U. a adoptat un proiect 
de rezoluție elaborat de un 
grup de țări afro-asiatice, ca
re condamnă intensificarea po
liticii de apartheid, a guvernu
lui Republicii Sud-Africane, 
deplasarea forțată a popu
lației băștinașe în așa-numitele 
„bantustane" și cere înceta
rea oricăror practici de repre
siune la care sînt supuse per

R. P. D. Coreea
nă. In foto : As
pect de lucru de 
la mina de zi din 
Musan, unde mi
nerii, datorită ino
vațiilor aplicate 
în producție au 
reușit să măreas
că cantitatea de 
minereu excavat 
și să scurteze tim
pul de lucru.

sive și cere ca S.U.A. să pună 
imediat capăt bombardamente
lor aero-navale .minării și blo
cării porturilor nord-vietname- 
ze, precum și tuturor celorlal
te încălcări ale suveranității 
R.D. Vietnam.

© Delegația română condu
să de ing. Ion Nicolae, ad
junct al ministrului industri
ei chimice, a sosit Ia Abou 
Dhabi. In cadrul vizitei între
prinse la Abou Dhabi, membrii 
delegației au fost primiți de 
ministrul petrolului și al indus, 
triei, Maneh Said al Atiba, cu 
care au conferit în legătură 
cu dezvoltarea relațiilor econo
mice bilaterale.

© Președintele Siriei, Hafez 
Assad, i-a primit, joi,’la Da
masc, pe ministrul pentru a- 
facerile externe al Confedera
ției Republicilor Arabe, Fathal- 
lah Al Khatib, și pe șefii di
plomației celor trei țări mem
bre ale Confederației — Mo
hammed Hassan El Zayyat (E- 
gipt), Mansour Al Kehia (Li
bia) și Abdel Halim Khaddam 
(Siria).

@ Raul Castro, secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, minis
trul forțelor armate revoluți
onare, a primit delegația Re
publicii Democrate Populare a 
Yemenului, condusă de Abdel 
Fattah Ismail, secretar general 
al Frontului Național, membru 
al Consiliului Prezidențial, care 
face o vizită la Havana, la 
invitația conducerii P.C. din 
Cuba.

© Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat proiectul de 
rezoluție propus de Canada, 
Japonia și România, privitor la 
activitatea desfășurată în ulti
mul an de Agenția Internațio
nală pentru Energia Atomică. 
Documentul constată cu satis
facție că. în această perioadă, 
A.I.SE.A. a dezvoltat într-o 
măsură însemnată activitățile 
sale de cooperare tehnică și a 
sporit numărul de proiecte pen
tru dezvoltare înfăptuite de 
ea în cadrul Națiunilor Unite.

Sport
METZ 2 (Agerpres). — In 

prezența a peste 2 000 de 
spectatori, la Metz, s-a dispu
tat meciul international ami
cal de box dintre selecționa
tele de amatori ale Franței 
și R. F. a Germaniei. Pugiliș- 
tii francezi au terminat învin
gători cu scorul de 12-10.

TORINO 2 (Agerpres).. — 
Numeroși spectatori au urmă
rit la Torino întîlnirea inter
națională de hochei pe ghea
tă dintre echipele Italiei și 
Franței. Hocheiștii italieni au 
terminat victorioși cu scorul 
de 4—1 (0—0), 1—1 (3—0).

GRENOBLE 2 (Agerpres). — 
In „Cupa Mondială" la rugbi 
în XIII, selecționata Angliei 
a învins cu 13-4 reprezentati- 

soanele ce se opun acestei 
politici.

Rezoluția cere tuturor state
lor și organizațiilor internați
onale să sprijine lupta forțe
lor care se opun practicilor 
discriminatorii ale guvernului 
rasist din R.S.A. și reafirmă con
vingerea că este necesară apli
carea sancțiunilor economice 
și de altă natură, adoptate în 
baza prevederilor Cartei 
O.N.U., pentru rezolvarea si
tuației grave din această tară.

■>

Din presa străină

„UN PROIECT
DE APARTHEID

(„JEUNE AFRIOUE")
Crearea unei Piețe comune 

a Africii australe, care ar ur
ma să cuprindă o treime din 
continentul african, și asupra 
căreia Africa de Sud și-ar in
stitui dominația sa economică 
este unul din ultimele proiec
te ale țării apartheidului. Dar 
acest lucru depinde, în pri
mul rînd, de cele trei state 
enclave Botswana, Lesotho și 
Swaziland, de hotărîrea lor 
dacă vor fi gata sau nu să 
treacă cu vederea politica de 
apartheid a Republicii Sud-A- 
fricane pînă la a accepta o 
formă de cooperare economi
că care ar asigura controlul 
rasiștilor de la Pretoria asu
pra întregii Africi australe. 
Conform planului amintit, din- 
tr-o asemenea Piață comună 
ar ' urma să. facă parte Bot
swana, Lesotho, Swaziland, 
Namibia — pe care Republica 
Sud-Africană o ocupă în mod 
ilegal, — Angola, Mozambic 
și Malawi. Dar, dacă cele trei 
țări vor refuza să se alinieze 
Pretoriei, șansele Africii de 
Sud pe lîngă ceilalți even
tuali parteneri sînt de la în
ceput egale cu zero. Or, de 
pe acum a devenit vizibilă 
lipsa de entuziasm a celor 
trei state față de un aseme
nea proiect.

Lesotho, .cel mai mic dintre 
acestea, cel mai sărac și cel 
mai izolat din punct de vede
re geografic, pare cel mai sus
ceptibil de a ceda, cu voie 
sau fără, insistențelor Preto
riei. Cu toate acestea, chiar 
primul ministru Leabua Jona
than, pe care autoritățile sud- 
africane îl considera un par
tener sigur de discuție, a de
clarat recent că „Africa de 
Sud trebuie să facă mai îna
inte o serie de importante 
concesii".

Swazilandul, a cărui situa
ție geografică nu este mai 
bună, dar care a reușit să în

PARIS 2 — Corepondentul 
Agerpres Paul Diaconescu, 
transmite: Luînd cuvîntul la 
încheierea dezbaterilor de po
litică generală ale UNESCO, 
directorul general, Rene Ma- 
heu, s-a referit pe larg la pro
gramul organizației în următo
rii doi ani, arătînd, printre al
tele, că un rol important în a- 
cest program va trebui acor
dat sprijinirii țărilor în curs 
de dezvoltare. Vorbitorul a 
lansat un apel Conferinței ge
nerale în vederea acordării 

unui ajutor special celor 25 
de țări considerate ca fiind 
cele mai defavorizate, stimu- 
lînd efortul national al aces
tora și avînd în vedere ca 
soluțiile în materie de educa
ție și de știință să fie conforme 
cu problematica, și aspirațiile 
naționale. După ce a subliniat 
necesitatea ca țările în curs 

■ Sport a Sport ■
va Franței. Australia a dis
pus cu scorul de 9-5 de for
mația Noii Zeelande.

IN PRIMUL TUR al „Cupei 
campionilor europeni" la bas
chet masculin, echipa Dinamo 
București va întîlni formația 
finlandeză Honka Tapiola. Me
ciul se va desfășura sîmbătă 
cu începere de la ora 19,00 în 
sala Dinamo.

ROTTERDAM 2 (Agerpres). 
in grupa a 3-a a preliminari
ilor campionatului mondial do 
fotbal, la Rotterdam selecțio
nata Olandei a întîlnit, în 
fata a peste 40 000 de 'specta
tori, reprezentativa Norvegiei. 
Fotbaliștii olandezi, în mare 
formă, au repurtat un cate

FINLANDA. — Pe insu la I-Iaestholmen, situată in 
Marea Baltică, se află in construcție prima centrală nu
cleară din Finlanda care urmează să intre în funcțiune! în 
anul 1976. Avînd o capacitate de 420 MW, această cen
trală va putea acoperi întregul consum de energie electri
că al Finlandei. In tofo : Im agine de pe șantierul primei 
centrale nucleare finlandeze — clădirea reactorului, înaltă 
de 60 m.

registreze un oarecare pro
gres economic, a manifestat o 
mai mare dorință de indepen
dență. In țară s-au încheiat 
recent primele alegeri de la 
proclamarea independenței, re
zultatul acestora venind să 
întărească poziția partidului 
de guvernămînt. O nouă uzi
nă de îngrășăminte este pe 
cale de a fi dată în funcțiu
ne, iar produsele ei sînt mai 
ieftine decît cele sud-africane 
al căror preț de cost crește 
considerabil, în virtutea sala
riilor anormal de mari plătite 
minorității muncitorilor albi. 
Totodată, este în curs de rea
lizare o uzină pentru asam
blarea televizoarelor, care de
vin, de asemenea mai ieftine 
decît cele fabricate în R.S.A. 
De aceea, Pretoria are în ve
dere adoptarea unor măsuri 
proleețipniste pentru a împie
dica pătrunderea produselor 
din Szwaziland pe piața sud- 
africană. Un asemenea fapt 
demonstrează însă cît de re
duse sînt șansele creării u- 
nei Piețe comune autentice a 
Africii australe.

Botswana se află într-o si
tuație Întrucîtva diferită. De 
la început această țară a redus 
la minimum contactele sale cu 
Africa de Sud, necesare totuși 
dată fiind poziția sa de encla
vă în teritoriul sud-african. 
Astăzi însă, descoperirea u- 
nor considerabile resurse mi
nerale îi conferă o poziție a- 
vantajoasă, comparativ cu ce
lelalte două țări în dialogul 
cu Pretoria. Intr-un singur an, 
producția de diamante a mi
nei de la Orata va ajunge la 
2 400 000 carate (comparativ 
cu 6 800 000 carate, care a fost 
producția totală a R.S.A. în 
1971). Diamantele și cuprul 
conferă Botswanei o bună ba
ză economică, necesară pen
tru a se degaja de influența 
sud-africană. Au fost, totoda
tă, adoptate măsuri pentru 

de dezvoltare să colaboreze 
între ete intr-un sistem de co
opera, e regională sau subregi- 
onală, directorul general al 
UNESCO a relevat că acest 
organism al O.N.U. va sprijini

A 
încheierea

dezbaterilor 
de politică 

generală ale 
U.N.E.S.C.O.

înființarea de centre regiona
le în marile zone geografice 
în care se află țări în curs de 
dezvoltare și va favoriza coo
perarea între acestea.

Referindu-se la problemele 
păcii, Rene Maheu a declarat 

goric succes cu scorul de 
9-0 (1-0).

In această grupă, conduce 
echipa Belgiei cu 6 puncte 
realizate din 3 meciuri, ur
mată de Olanda — 2 puncte 
(un singur meci jucat), Nor
vegia — 2 puncte (3 meciuri 
susținute) și Islanda — zero 
puncte.

PARIS 2 (Agerpres). — Tur
neul international de tenis 
care are loc în sala „Couber
tin" din Paris a programat al
te întîlniri, contînd pentru 
optimile de finală. Unul din 
favoriții competiției, america
nul Stan Smith a cîștigat greu 
în fata maghiarului Szoeke. 
Smith a trebuit să apeleze la 
tot talentul său pentru a ob- 

dezvoltarea șeptelului, o altă 
componentă majoră a econo
miei Botswanei, ce furnizează 
unul din principalele (produ
se de export ale țării. In pre
zent, este în curs de construc
ție o șosea carosabilă} între 
Nata și Zambezi, de unde cu 
un feribot se poate ajunge la 
Kazungula, în Zambia. Șosea
ua urmează să fie dată în 
funcțiune în februarie 1973. 
Pentru Botswana, acest drum 
reprezintă depășirea situației 
de enclavă, o legătură vitală 
cu Africa neagră. In aceste 
condiții, țara primește cu mul
tă neîncredere orice propu
neri pentru o eventuală Pia
ță comună dominată de guver
nul de la Pretoria.

In ansamblu, perspectivele 
de realizare a proiectului 
sud-african sînt extrem de 
slabe. Cu toată slăbiciunea e- 
conomică și în ciuda depen
denței lor datorită situației 
geografice nefavorabile, cele 
trei mici state manifestă sem
ne vizibile ale dorinței lor de 
independentă, îneît proiectul 
unei Piețe comune a Africii 
australe devine o absurditate, 
cel puțin alît timp cît Preto
ria va pretinde protejarea in
dustriei sale. Pentru autorită
țile sud-africane, aceasta în
seamnă un cerc vicios: ih- 
dustria proprie are nevoie de 
expansiune, de piețele țărilor 
africane, dar prețul ce tre
buie plătit — intrarea în A- 
frica de Sud a produselor sta
telor respective, mai ieftine 
decît cele sud-africane — re
prezintă, în ultimă instanță, o 
lovitură . pentru economia 
R.S.A., bazată pe apartheid. Și 
iarăși, ca întotdeauna în con
textul zonei, se ajunge la 
problema rasială, dovedindu-se 
o dată în plus că apartheidul, 
pe lîngă consecințele sale po
litice și sociale, reprezintă un 
real prejudiciu adus econo
miei Republicii Sud-Africane.

că UNESCO va trebui să-și 
intensifice programul pentru 
promovarea drepturilor omului, 
a justiției și echității în lume, 
ca o premisă și un obiectiv al 
păcii. De asemenea, organiza
ția va trebui să-și consolideze 
rolul în rezolvarea a ceea ce 
vorbitorul a numit problemati
ca umană planetară, adică a- 
cele mari probleme care stau 
în fața lumii la nivelul între
gii planete, cum ar fi: conser
varea mediului înconjurător, 
prezervare a patrimoniului cul
tural al omenirii. Directorul 
general al. UNESCO a sublini
at, în context, că ar fi de do
rit ca pacea în Indochina să 
se realizeze cît mai curînd po
sibil și a exprimat dorința ca 
această Conferință generală să 
hotărască participarea sa la o- 
pera de reconstrucție a păcii 
în această zonă.

Sport
tine victoria cu 6-7, 7-6, 6-2. 
Gimeno (Spania) l-a eliminat 
cu 6-3, 6-4 pe australianul Di- 
bley, americanul Connors a 
cîștigat cu 6-3, 6-1 în fata 
francezului Proisy, iar Gorman 
(S.U.A ) a dispus cu 4-6, 6-4, 
6-3 de Barthes (Fran(a).

IERI DUPĂ-AMIAZĂ, pe te
renul de bitum din parcul 
sportiv ,,Dinamo", s-a dispu
tat, în cadrul campionatului 
național masculin de handbal, 
meciul derbi dintre formațiile 
bucureștene Steaua și Dina
mo.

La capătul unei partide 
spectaculoase, handbaliștii de 
la Steaua au obținut o victo
rie meritată cu scorul de 
16-10 (9-6).
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