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Un imperativ major 
EFICIENȚĂ MAXIMĂ

Rezultate valoroase 
la principalii indicatori

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnit, 
joi, 16 noiembrie, cu tovarășul 
Ezgkias Papaioannu, secretar 
general al Partidului Proqre- 
sist al Oamenilor Muncii din 
Cipru (AKEL), care face o vi
zită de prietenie în țara noas
tră, Ia invitația ’ C!C. al P.C.R

Au participat tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass, șef 
de secție la C.C. al P.C.R. '

Tovarășul Ezekias Papaioan
nu a transmis, din partea C.C. 
al Partidului Progresist al 
Oamenilor Muncii din Cipru, 
un salut călduros Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, personal, 
și a exprimat profunde mul
țumiri pentru sprijinul acor
dat activității și luptei desfă
șurate de AKEL în apărarea 
drepturilor naționale ale po
porului cipriot.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a mulțumit călduros pentru 
salutul și sentimentele expri
mate de oaspete la adresa 
Partidului Comunist Român și 
a transmis, la rîndul său, Co
mitetului Central al Partidu
lui Progresist al Oamenilor 
Muncii din Cipru, din partea 
C.C. al P.C.R. și a sa perso
nal, un salut frățesc și căl
duroase urări de succes în ac
tivitatea AKEL, în realizarea 
programului său de acțiune, a 
luptei pe care o poartă în 
sprijinul intereselor fundamen
tale ale poporului cipriot.

In cursul întrevederii, s-a 
procedat la o informare re
ciprocă în legătură cu activi
tatea și preocupările actuale 
ale Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Progresist 
al Oamenilor Muncii din Ci
pru, subliniindu-se cu satisfac
ție bunele relații și colabora
rea strînsă dintre cele două 
partide, bazate pe stimă și 
respect reciproc, egalitate în 
drepturi, solidaritate interna- 
tionalistă. A fost reafirmată 
hotărîrea comună de a extin
de și dezvolta colaborarea în 
toate domeniile de activitate 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Progresist al 
Oamenilor Muncii din Cipru, 
în interesul, întăririi priete
niei dintre cele două țări și 
popoare, al cauzei colaborării 
și unității tuturor partidelor 
comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor antiimperialis- 
te.

Apreciindu-se evoluția pozi
tivă a raporturilor interstata
le dintre România și Cipru, 
s-a exprimat, deopotrivă, do
rința celor două partide de a 
acționa, în continuare, pentru 
promovarea și diversificarea 
pe mai departe a colaborării 
româno-cipriote pe plan poli
tic, economic, tehnico-științi- 
fic, cultural, în folosul ambe
lor țări și popoare, al cauzei 
păcii, înțelegerii și cooperării 
Internationale.

Reprezentanții celor două 
partide au reafirmat atașamen
tul lor fată de dreptul impre
scriptibil al fiecărui popor de 
a-și hotărî nestînjenit desti
nele, fără ingerințe din exte
rior. In acest cadru, s-a sub
liniat dreptul poporului ci
priot de a decide singur ca

lea dezvoltării viitoare, con
form dorinței și aspirațiilor 
proprii, pe baza asigurării in
dependentei și suveranității 
Ciprului, in interesul întregu
lui popor cipriot,

Intîlnirea dintre secretarii 
generali ai celor două partide 
a prilejuit, totodată, un schimb 
de păreri asupra unor proble
me actuale ale vieții interna
ționale. S-a apreciat pozitiv 
faptul că în curînd vor începe 
lucrările pregătitoare a confe
rinței europene pentru . secu
ritate și s-a evidențiat rolul 
pe care trebuie să-l joace con
ferința în așezarea pe baze 
noi a relațiilor dintre statele 
europene, care să excludă fo
losirea forței sau amenințarea 
cu forța, să deschidă calea 
colaborării nestingherite între 
națiuni, în spiritul respectului 
independentei și suveranității, 
egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne și 
avantajului reciproc. Cele do
uă părți s-au pronunțat pentru 
transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă a păcii, bunei veci
nătăți și colaborării rodnice 
între toate statele.

P.C.R. șl AKEL au reafirmat 
hotărîrea de a intensifica e- 
forturile pentru întărirea uni
tății mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a 
tuturor forțelor antiimperialis- 
te, contribuind astfel la trium
ful luptei împotriva imperia
lismului, colonialismului și 
neocolonialismului, a cauzei 
libertății, democrației, progre
sului social și păcii în lume.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenia 
tovărășească și de înțelegere 
rec iprocă.

INVESTIȚIILOR !
Pe drept cuvînt cincinalul 1971-1975 a 

fost denumit „cincinalul eficienței". Uria
șul program de desăvîrșire a construcției 
socialiste, pentru realizarea căruia sînt a- 
trase eforturi materiale și umane fără 
precedent în istoria țării noastre, are șan
se de deplină reușită numai în măsura în 
care efectele obținute sînt în concordanță 
cu eforturile depuse, numai dacă eficien
ța, sub toate formele sale de manifestare, 
este întronată ca principiu prim al politi
cii economice. Lucrările Conferinței Na
ționale a partidului, din iulie anul curent, 
și, în mod deosebit, raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu acest pri
lej, au insistat cu precădere asupra măsu
rilor concrete care vor trebui să conducă 
la o radicală schimbare de orientare în 
ce privește conceptul de eficientă în prac
tica construcției socialiste din tara noas
tră. Chemarea, îmbrățișată cu entuziasm 
de către toate colectivele de muncă, de a 
realiza cincinalul înainte de termen vizea
ză, în primul rînd, laturile calitative ale 
activității economice, mobilizarea acelor 
rezerve care pot asigura obținerea de e- 
fecte maxime cu cheltuielile planificate 
sau chiar cu economii la aceste cheltuieli.

Necesitatea accelerării ritmului de creș
tere a economiei noastre face necesară a- 
locarea, în continuare, la fondul de acu
mulare a 30-32 la sută din venitul natio
nal. Volumul investițiilor din actualul cin
cinal a crescut de la 420 miliarde lei, cît 
s-a preconizat la Congresul al X-lea al 
P.C.R., la 540 miliarde lei. In fața unui a- 
semenea efort al nostru, al tuturor, din 
moment ce se face pe seama fondului de 
consum, teza cu privire la necesitatea men
ținerii unei rate înalte a acumulării nu se 
confirmă decît în măsura în care noile in
vestiții vor răspunde criteriilor unei efi- 
ciențe maxime : devansarea termenelor de 
intrare în producție și de atingere a para
metrilor proiectați, investiție specifică re
dusă, adoptarea de soluții tehnologice mo
derne, avansate, la nivelul tehnicii mon
diale, sporirea aportului valutar etc. Nu
mai prin diversificarea și sporirea rapidă 
a producției — de calitate superioară și de 
cost redus — fondul de consum poate re
cupera în timp scurt efortul impus de o 
acumulare de asemenea proporții.

Un rol însemnat în obținerea unei efi

ciente sporite a investițiilor are alege
rea noilor capacități și obiective în func
ție de prognoza dezvoltării ramurii sau în
treprinderii, de gradul de utilizare a ca
pacităților existente! de măsura în care 
sînt asigurate resursele de materii și ma
teriale, de forță de muncă și de nevoi so
ciale. Practica adoptată în ultimul timp de 
a se evita proiectarea unor investiții care 
nu se regăsesc în prevederile planului cin
cinal își are astfel o rațiune — deși li
mitată — în evitarea cheltuielilor legate 
de proiectarea unor investiții care nu au 
perspectivă de a fi cuprinse în plan. A- 
plicarea acestei practici nu s-a făcut, însă, 
cu suficientă exigentă, astfel că numai la 
nivelul municipiului nostru, costul proiec
tării unor investiții care nu se mai mate
rializează, se ridică la multe milioane.

întreprinderea de gospodărie comunală 
Petroșani a elaborat, în anii precedenți, o 
serie de proiecte prin care urma să se re
zolve ridicarea nivelului urbanistic al mu
nicipiului. Acestor proiecte, foarte bune în 
intenție și în rezolvare; nu li se poate re
proșa decît un singur lucru : că nu figu
rează în plan... Dar acest singur „amă
nunt" face ca sumele cheltuite pentru e- 
laborarea lor (salubrizarea Văii Jiului — 
296 mii, drum de tranzit și pasaje — 335 
mii lei, baza floricolă — 138 mii lei, com
plex sportiv — 330 mii lei) să fie bani a- 
runcați. Chiar dacă lucrările vor putea fi 
prinse în plan pînă în 1975, sau după a- 
cest an, progresele în tehnologia construc
țiilor, în concepția de proiectare sau în 
mărimea capacităților necesare, Ie fac inu
tilizabile. Un exemplu elocvent în acest sens 
îl constituie studiul tehnico-economic pentru 
o bază de transport în comun. Elaborată în 
anul 1970, cu un cost al proiectării de 
peste 87 mii lei, lucrarea se va cuprinde 
în plan în 1973, dar este necesară reac
tualizarea studiului, operație care, de fapt, 
constă într-un alt proiect și un cost su
plimentar al proiectării de 65 mii lei.

Francisc IACOB 
directorul Băncii 

de investiții Petroșani

(Continuare in pag. a 3-a)

Personalul serviciului de 
mișcare din cadrul stației Pe
troșani a obținut lună de lu
nă rezultate valoroase in ac- 

, tivitatea de transport feroviar 
— rezultate ce reflectă preo
cuparea organizației de partid 
și conducerii stației față de 
realizarea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor luate, de 
educarea socialistă a oameni
lor și creșterea reponsabilită- 
ții în muncă a fiecărui sala
riat.

Pornind de la succesele ob
ținute în primele 10 luni și 
hotărît să încheie anul 1972 
înainte de termen, colectivul 
stației a reușit ca încă din 
primele zile ale lunii noiem
brie să obțină însemnate de
pășiri la principalii indicatori 
de plan. Astfel, în perioada 
1-14 a Iun i în curs, tonajul

transporturilor expediate a 
fost realizat în proporție de 
101,22 la sută, iar sarcina sta
tică depășită cu 0,65 la sută. 
Au fost reduse staționările va
goanelor la incărcare-descăr- 
care cu 9,49 la sută iar a ce
lor în tranzit cu manevră cu 
10,97 la sută.

Rod al muncii pline de răs
pundere a întregului personal 
din turele conduse de șefii de 
tură Constantin Jumanca, Iu
lian Geamănu și loachim O- 
prea, al grijii față de crește
rea eficienței transportului, 
numeroase trenuri de marfă 
îndrumate în direcția Craiova, 
au plecat din stația Petroșani 
cu supratonaje, dintre care li
nele cu încărcături brute de 
25-48 la sută peste indicato
rul planificat

Lucrări în termen 
și de bună calitate

Organizîndu-și astfel activi
tatea încît procesul tehnologic 
de verificare a garniturilor să 
fie respectat întocmai, iar lu
crările de întreținere și re
parații să fie numai de bună 
calitate, încît pe parcurs să 
nu apară defecțiuni, colectivul 
reviziei de vagoane, a reușit 
să-și îndeplinească și să de
pășească substanțial sarcinile 
de plan, angajamentele luate, 
să îndeplinească în termenele 
prevăzute toate măsurile de 
pregătire pentru iarnă.

Buna activitate a acestui 
colectiv este oglindită în ci
fre cum sînt: realizarea pla
nului de producție pe luna 
octombrie a.c. în proporție de 
104 la sută, acela al produc

tivității muncii de 111 la su
tă, realizarea integrală a pre
vederilor privind lucrările de 
reparație a vagoanelor de că
lători și depășirea de 8 Ia 
sută a acelora de reparație a 
vagoanelor de marfă, activități 
în care s-au evidențiat mese

riașii : Cornel Crăciunescu,
Petru Deatcu, Cornel Iovănes- 
cu, Mati Vistrian, Simion Be- 
nea, maistrul Ion Gheorghe și 
alții.
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PARTICIPAREA CADRELOR DIDACTICE, 
A INTELECTUALILOR LA VIATA CULTURALĂ -

FAPT DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ
Fiecare localitate în parte 

se deosebește de cealaltă 
printr-o serie de particulari
tăți specifice, fie ele de ordin 
social-economic, cultural-spi- 
rituale, fi'e stabilite de tradi
ție. La alcătuirea și perpetu
area lor contribuie fiecare ce
tățean, legat de obște printr-o 
întreagă rețea de legături mai 
mult sau mai puțin de ordinul 
evidentei. De ani îndelungați 
este știută contribuția de pri
mă mărime adusă de cadrele 
didactice la închegarea unui 
climat de înaltă și intensă 
cultură, învățătorii și profeso
rii fiind intelectualii cei mai 
legați de ceilalți locuitori 
prin însăși munca lor. In fie
care om, și cu atît mai mult 
în intelectuali, societatea in
vestește un credit care trebuie 
înapoiat prin participare, sub 
multiple forme la progresul 
social. Astăzi acest fapt este 
un adevăr de necontestat.

Orașul Lupeni însemnează 
nu numai unul dintre cele mai 
vechi centre carbonifere ale 
tării, ci și unul din leagănele 
mișcării revoluționare în ca
re a pulsat o intensă conști
ință de sine a omului. In a- 
ceste locuri, schimbate azi din 
temelii, trăiesc și muncesc a- 
proape 250 de cadre didacti
ce în cele șase școli genera
le^ școala profesională și li
ceul de cultură generală. Tre
cutul orașului impune resp’ect 
dar și obligația de a-i da noi 
străluciri caracteristice prezen
tului înfloritor și omului 
nou, contemporan. In afara 
procesului de învătămînt, cum 
se manifestă prezența acestui 
destul de numeros corp de in
telectuali ?

— Colaborarea cu cadrele 
didactice din orașul nostru — 
ne spunea Viorel Țăndărică, 
directorul clubului din Lupeni 
— se manifestă sub forme mul

tiple. In fiecare săptămîna, du
minica, au loc matinee litera
re (evocări, recitări, recenzii, 
medalioane, etc.) organizate în 
mod atractiv de către învăță
toarele Aurora Baia, Olga Ca- 
ceu și Irina Tordoi, prof. Eli- 
sabeta Jurca. Aș mai putea in
dica, tot în această ordine de 
idei, întîlniri între clase de 
elevi, însoțite de învățători și 
profesori, cu activiști de partid 
și de stat, mese rotunde pe 
teme leqate de educația tine
retului și altele. Trebui'e să 
mai remarc prezența bine ' ve
nită în formațiile artistice: a- 
proape 40 de cadre didactice 
se află în corul nostru; avem 
o echipă de teatru, condusă 
de prof. Maria Florea, care 
pregătește o piesă de drama-

T. SPATARU
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Coordonate hunedorene

Intiii fiecărei nrganizații de partid, al fiecărui tiiniMisl
Mereu în actualitate, în posturile 
cele mai avansate ale progresului

înalta responsabilitate, spi
ritul analitic de discernămînt 
în lalonarea direcțiilor activi
tății de viitor — iată nota do
minantă ce a străbătut ca un 
fir roșu dezbaterile în cadrul 
conferinței orășenești de partid 
din Petrila. Această notă a 
fost încă o expresie a con
științei răspunderii organiza
țiilor de partid, a tuturor co
muniștilor orașului Petrila fa
tă de înaltele exigente formu
late pentru etapa actuală a 
dezvoltării societății, românești 
de Conferința Națională a 
partidului, față de indicațiile 
date de secretarul qeneral al 
partidului cu prilejul vizitei 
de lucru în Valea Jiului și 
chiar în orașul Petrila. Despre 
conștiința acestei responsabi
lități au vorbit dezbaterile, ca
racterul de lucru, de comba
tivitate al acestora cît și bi
lanțul strădaniilor organiza
ției orășenești de partid înfă
țișat conferinței pe perioada 
analizată. înfăptuirile, succese
le obținute denotă cu prisosin
ță că organizațiile de partid, 
în frunte cu comitetul orășe
nesc, au fost în măsură să se 
situeze în frunte, să abordeze 
și să soluționeze problemele 
majore determinante pentru în
deplinirea sarcinilor colecti
velor de muncă din raza ora

șului, pentru perfecționarea 
activității în toate sferele vie
ții sociale. Efectul acestor pre
ocupări este atestat de dezvol
tarea capacităților de produc
ție, prin realizarea în perioa
da anilor 1969 —■ 1972 a unui 
volum total de investiții de 
434 milioane lei, de extinde
rea noilor tehnoloqii de lucru, 
a mijloacelor mecanizate de 
extracție a cărbunilor, a unor

consumurilor de materiale și 
de energie, rezultate pe care 
darea de seamă, participanții 
la dezbateri , le-au înfățișat pe 
larg. Au fost trecute în re
vistă, de asemenea, rezultatele 
evidente în creșterea nivelului 
de trai, cultural și material al 
cetățenilor orașului, în îmbu
nătățirea aprovizionării, ridi
carea gradului urbanistic al 
orașului, în activitatea unită

Conferința orășenească de partid Petrila

inițiative valoroase menite 
să determine creșterea viteze
lor de avansare, a randamen
telor, fapt ce a determinat ca 
producția medie zilnică în pe
rioada analizată să crească cu 
17,2 la sută, iar productivi
tatea medie pe cele două ex
ploatări cu 6 la sută. Merite 
deosebite în activitatea' lor au 
obținut colectivele sectoarelor 
IV și II de la mina Petrila, al 
preparației cărbunelui și mai 
ales al fabricii de brichete 
care, în primele' trei trimes
tre ale anului, a livrat peste 
plan 9 000 tone brichete. Gră
itoare sînt rezultatele obținu
te — în urma muncii politice 
desfășurate — și în reducerea 
cheltuielilor de producție, 'a

ților școlare, sanitare etc. Sînt 
succese care vorbesc elocvent 
despre întărirea organizațiilor 
de partid, ■ despre maturizarea, 
creșterea competentei, a pu
terii lor de înrîurire în rîndul 
tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii.

Dar, lucrările conferinței nu 
au constituit doar un moment 
de sinteză, ci — mai ales — 
un prilej de analiză, de subli
niere a marilor exigențe și 
responsabilități ale muncii de 
partid pentru înfăptuirea e- 
xeruplară a tuturor sarcinilor 
cu care sînt confruntate în ac
tualul cincinal organizația oră
șenească de partid, toate co
lectivele oamenilor muncii din 
Petrila.

Deosebit de elocvente pri
vind definirea direcției princi
pale a activității de viitor a 
organizațiilor de partid au fost 
cuvintele delegatului Constan
tin Stan, miner șef de brigadă 
la mina Petrila: „Organizații
le de partid, comuniștii, a spus 
vorbitorul, trebuie să fie con- 
știenți întotdeauna de princi
palele sarcini ce le revin, să 
fie în clar, pe baza unui pro
gram concret de acțiune, asu
pra modului în care trebuie să 
intervină spre a asigura mer
sul înainte în raza lor de ac
tivitate și să intervină prompt, 
cu fermitate și eficiență pentru 
valorificarea tuturor rezerve
lor materiale și umane pentru 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor". Minerul Constantin 
Stan cît și aRi delegați de la 
exploatările miniere au vorbit 
în acest sens de rezervele 
mari existente pentru realiza
rea ex'emplară a sarcinilor de 
plan de a căror valorificare or
ganizațiile de partid au dato
ria să se ocupe îndeaproape. 
Este vorba, mai ales, de îmbu
nătățirea organizării locurilor 
de muncă, a întreținerii în per
fectă stare de funcționare a

I. DUBEK
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Termocentrala electrică de 
la Mintia-Deva. In foto : Ba
rajul șl lacul de acumulare 
al termocentr '

L
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MUZEUL CERAMICII 
DIN OBIRȘIA

și cele- 
moților 
această

.Satul Obirșia, ca 
lalte localități ale 
crișeni, situate in 
parte a masivului Apuseni, 
își are casele așezate in văi 
înconjurate de dealuri înal
te. Situat intr-o zonă cu tra
diții meșteșugărești, satul O- 
birșia este renumit pentru 
ceramica de Zarand, aces
te adevărate obiecte de ar
tă populară in care oame
nii, odată cu priceperea și 
talentul lor, pun și multă 
pasiune.

Din totdeauna, oamenii a- 
cestui sat s-au dedicat cu o 
pasiune ieșită din comun 
prelucrării lutului, un stră
vechi meșteșug ale cărui 
taine sînt transmise din ge
nerație în generație. Cu ci- 
teva zile in urmă în acest 
sat a avut loc festivitatea i- 
naugurării unității muzeale 
amenajate Za căminul cul-

tural, cu sprijinul Muzeu
lui județean din Deva.

Citeva detalii 
biectele expuse 
de la tovarășul 
maș. învățător 
bîrșia de peste 
omul care s-a străduit^ și a 
reușit să-și vadă îndeplinită 
o veche dorință a sa pri
vind amenajarea acestui 
muzeu sătesc.

Au fost expuse unelte 
specifice meșteșugului olări
tului, cum ar fi rișnița p.u- 
tru fărimarea glazurci de 
plumb, tradiționala roată a- 
șezată în „laviță", unele 
dintre aceste unelte ajun- 
gind chiar piuă la o vechi
me de peste 60 de ani. De 
fapt, aceste unelte sînt spe
cifice numai zonelor din ți
nutul Zarandului. Sînt pre
zentate, de asemenea, prin 
fotografii și obiecte, tcate

privind o- 
am primit 

Nicolae Ta
in satul O- 
25 de ani,

fazele de lucru ale olăritu
lui, de la pămint și pină la 
obiectul smălțuit. Ceramica 
realizată de meșterii popu
lari din acest sat are mai 
multe caracteristici care au 
făcut-o cunoscută in multe 
părți ale țării.

La . intrebarea prin ce se 
remarcă 
rând.
Tămâș 
destia 
lorilor

ceramica de Za- 
invățătorul Nicolae 

ne-a răspuns cu rno- 
recunoscută a locui- 
din aceste locuri:

— Ceramica de Zarand. 
cu punctul de plecare din 
șutul nostru Obirșia. se re
marcă prin culoare și smalț. 
Predomină culorile galben 
verde și roșu care exprimă 
deopotrivă, sentimentele de 
frumos și dragostea pentru 
arta populară, o artă auten
tică, a acestor oameni vred
nici. urmași demni ai mo
ților.

Mircea NEAGU

t
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Din agenda 
de muncă 

a uteciștilor
Lupenî:

Comitetiil orășenesc U.T.C. și clubul sindicatelor din lo
calitate au inițiat o serie de activități cultural-educative 
pentru tineret, încheiate glorioasei aniversări a Republicii.

despre băieți, 
băieții despre

Peste 30 de fete și băieți 
din cadrul organizațiilor 
U.T.C. din orașul Lupeni au 
participat la un interesant 
și semnificativ colocviu „Fe
tele despre băieți, băieții 
despre fete". Fiind Ia al tre
ilea s'erial, acțiunea care s-a 
desfășurat sub conducerea 
tînărului Oscar Simonis, și 
a scos în evidență o gamă 
întreagă de gînduri, idealuri 
și preocupări ale tinerilor 
despre muncă, viață, căsni
cie, constituind un mijloc n- 
ficace de cunoaștere și apro
fundare a acestor probleme. 
Discuțiile purtate de tinerii 
Sidonia Faibiș, Iosif Resiga, 
Teodor Ardeleanu au dove
dit maturitate și interes pen
tru cunoașterea problemelor 
sociale, au clarificat ceea ce 
trebuie să gîndească și să 
facă tineretul nostru.

Colocviul se bucură de un 
interes și o participare tot 
mai mare din partea tineri
lor deoarece în cadrul aces
tei manifestări educative se 
discută probleme importante 
din viața lor, fapt pentru ca
re, atît comitetul orășenesc 
U.T.C. cît și conducerea clu
bului se preocupă pentru ini
țierea în continuare a acti
vităților de acest gen.

Filmele noastre
Numeroși tineri au vizio

nat nu de mult o serie de 
filme de scurt metraj reali
zate de către tinerii din ca
drul cineclubului „Amafilm" 

Ș din localitate. Astfel, ei au 
: avut prilejul să vadă filme

le „Oprește banda, Costică", 
„Ghimpii" precum și scurt 
metrajul care oglindește una 
din cele mai importante ino- 

: vații ale șefului de brigadă 
Ide la mina Lupeni, Petre 

__________________________

Constantin, Erou al Muncii 
Socialiste. In urma acestei 
proiecții, tinerii au avut de 
învățat despre modul în care 
se acordă atenție efectuării 
unor operații corespunzătoa
re în procesul muncii și un 
film despre viața, munca și 
dragostea a doi tineri lupe- 
neni.

Asemenea acțiuni vor fi 
inițiate și în continuare.

Vulcan:

Vrednicie 
în producție, 

inițiativă, 
dăruire 

în acțiunile 
obștești

Tinerii de la sectorul XII 
al E.M. Vulcan au prestat 
pînă în prezent peste 150 ore 
de muncă voluntar-patriotică, 
reușind să colecteze în jurul 
a 40 tone de metal vechi. In 
fruntea lor s-au aflat cei mai 
harnici uteciști printre care 
amintim pe: Virgil Cristea, 
Mihai Boca, Teodor Asandi, 
Mihai Nițu, Nicolae Olaru, 
Mihai Ivan.

*

Brigada de tineret de Ia 
sectorul II, condusă de ute- 
cistul Constantin Popa, obți
ne realizări însemnate în 
muncă. Prin străduința lor, 
tinerii mineri Anti Damian, 
Mihai Vaiss, Ioan Șerban, 
Ioan Simiuc și ceilalți mem
bri ai brigăzii au dat peste 
plan în această lună peste 
250 tone de cărbune. Ei s-au 
angajat ca în cinstea aniver
sării Republicii să depășeas
că sarcinile de plan cu 600 
tone.

I

I .
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Curs de surori
pontai Crucea feste
Din inițiativa consiliului popular orășenesc, la Vul

can a luat ființă Ia începutul acestei luni, în cadrul 
spitalului, un curs de doi ani pentru surori ale Cru
cii Roșii. Cursul vine în întîmpinarea unor cerințe pri
vind îmbogățirea bagajului de cunoștințe în rîndul 
nerelor fete, pe linia acordării primului ajutor.

In prima serie a cursului s-au înscris peste 30 
cursante, absolvente de liceu.

ti

de

Dialog cu corespondenții
@ II.1E COANDRÂȘ. Ne 

relatați în scrisoarea dv. că 
stația de autobuze de lingă 
moara din Lupeni a fost și... 
nu mai este. Aveți dreptate. 
Autobuzele de Petroșani’ — 
Uricani opresc acum la sta
ția de lingă vechea piață. Cre
dem că dilema călătorilor ca
re în ziua de 14 noiembrie 
a.c. nu știau în ce stație să 
aștepte autobuzul de Uricani, 
nu mai este... dilemă. Sau 
cel puțin în acest sens a dat 
asigurări tovarășul Gh. Scar- 
lat, șeful secției transport din 
cadrul I.G.C. Petroșani, asi
gurări exprimate prin promi
siunea de a stabili — de co
mun acord cu organele loca
le — stațiile de oprire în 
Lupeni a autobuzelor de Pe
troșani -— Uricani.

In cazul că această promisi
une, a rămas doar... promisi
une, vă rugăm să reveniți, și 
vom reveni și noi.

Așteptăm în continuare să 
ne scrieți.

3 EMERIC MUNTEANU. In 
ceea ce privește faptul că la 
E.M. Dilja stau nefolosite în
semnate cantități de fier , vechi 
ce pot fi valorificate Ia con
fecționarea de traverse pen
tru C.F.I. și șasiuri pentru că
rucioarele cu care circulă frî- 
narii, aveți dreptate. Spuneți 
că ați discutat problema cu 
tovarășul Traian Codreanu, 
șeful sectorului de transport 
și ați fost luat în derîdere. 
Dacă-i așa, nu e bine, cu atît 
mai mult, cu cît, în întreaga 
țară se desfășoară o amplă 
activitate de combatere a ri
sipei. Vrem să credem că to
varășul în cauză își va recon
sidera poziția.

@ ARON FENCEA. Repor
tajul intitulat „Inginerul co
munist" poartă în sine un stil 
plăcut și cursiv. Din păcate, 
este mult prea sărac în fapte. 
Cu posibilitățile pe care, în 
mod evident le aveți, aștep
tăm noi scrisori din partea dv.

Tennessee Wiliams:

„Mici avertismente'*
Recent a avut loc premie

ra noii piese a lui, Tennessee 
Wiliams „Mici avertismente". 
Acțiuneă piesei se petrece în- 
tr-un bar unde se adună oa
meni neobișnuiți și greu de 
înțeles dar nu lipsiți de u- 
manitate. Wiliams a scris o 
piesă despre oameni care își 
joacă viața, în fiecare perso
naj al piesei este un. tip al 
acestei categorii. „Este mai 
curînd un eseu dramatic de

cît o piesă", scrie în Cronica 
sa „International Herald Tri
bune". Spunînd despre pie
sa „Mici avertismente" că 
este „onestă", ziarul conchi
de : „Nu. este cea mai impor
tantă piesă a dramaturgului 
dar ea se va menține pe 
scenă pînă la următoarea lui 
piesă, fapt ce nu se poate 
spune despre multe lucrări 
dramatice din ultimii ani".

SECVENȚE CULTURALE
Săptămâna viitoare 

pe ecrane
La cinematograful „Republica" :

„Șl TOTUȘI EOLIS EXISTĂ"

- producție a studiourilor Maxim Gorki -
Pe Nastia — o fetiță de 10 ani, elevă la o școală din 

Moscova, fire deschisă, prietenoasă — colegii și învățătoa
rea o consideră mincinoasă. Cu imaginația, cu poveștile ei, 
Nastia provoacă rîsul clasei și nemulțumirea învățătoarei. 
Poate că acest lucru n-ar supăra-o atît de mult dacă n-ar 
fi împiedicat-o să intre în rindul pionierilor. De fiecare 
dată cind ceilalți copii primesc cravata roșie, ea asistă cu 
lacrimi în ochi.

Nimeni nu crede în povestea despre minunatul oraș 
cu nume exotic — Eolis — nici în existența blîndei pan
tere negre. Dar dacă pantera nu există decît în imagina
ția Nastiei, în schimb orașul Eolis, nemenționat încă pe 
hartă, se construiește, va fi. învățătoarea va trebui să ad
mită in curînd că poveștile Nastiei nu sînt prea departe 
de adevăr. Ziua mult aștepta lă sosește: în fața părinților 
și colegilor, Nastia, emoționată și fericită, depune jurămîn- 
tul de pionier.

La cinematograful „7 Noiembrie":

„DACĂ E MARfl, E BELGIA" >

— producție a studiourilor din S.U.A. —

Filmul urmărește peripețiile comice care colorează ex
cursia unui grup de turiști americani în -Europa, conduși 
de un ghid poliglot, Charlie.

De-a lungul excursiei se naște o idilă intre acesta și 
frumoasa turistă Samantha care însă, suficient de realistă, 
își dă seama că „dragostea" lor e mai mult un flirt dato
rat frumoaselor zile de vacanță și ambianței, decît un real 
sentiment.

Personajele, sînt privite mai mult printr-o prismă umo
ristică : cleptoman „stringător" de amintiri, o turistă dis
trată ce se atașează unui alt grup, un tînăr care, aflat în 
Italia, confundă adresele nimerind la o altă familie — 
completează cu incidente hazlii atmosfera acestei comedii 
spumoase.

La cluburi, cămine 
și case de cultură

- „Ziua 
brigadierului"
Mîine, 18 noiembrie, ora 17, 

la clubul sindicatelor din Lu
peni are Ioc „Ziua brigadie
rului", organizată pentru șefii 
de brigadă de la E.M. Lupeni. 
Cu acest prilej va fi prezen
tată și expunerea „Forme și 
mijloace folosite de șeful de 
brigadă pentru realizarea sar- 
cinilar de plan".

Tinerețe și 
contenîporâ- 

neitate
In sala de ședințe a cămi

nului de nefamiliști nr. 4 din 
Vulcan va avea loc astăzi, 17 
noiembrie, orele 18,30 și 19,30, 
prezentarea temei „Abateri de

la etica profesională, climatul 
infracțional și lupta pentru li
chidarea lui.

Acțiunea se înscrie în suita 
de expuneri din cadrul cursu
lui „Tinerețe și contempora
neitate" al Universității popu
lare.

Masă rotundă
Clubul sindicatelor din Ani- 

noasa organizează astăzi, 17 
noiembrie, ora 18, o masă ro
tundă cu participarea unor in
telectuali din localitate. Tema 
acțiunii este intitulată „Con
tribuția intelectualului la în
drumarea și educarea oame
nilor muncii".

Spectacol 
de teatru

Casa de cultură orășeneas
că din Tîrnăveni prezintă azi,

17 noiembrie, ora 19, la Casa 
de cultură din Petroșani pie
sa „33 de scrisori necunoscu
te" de Metres Gyorgy, Regia 
este semnată de Vitalis Fe
renc.

A

In curînd,
„âeceleratul 

402“
Colectivul Teatrului de re

vistă din Pitești va prezenta, 
în ziua de 21 noiembrie a.c. 
în sala Casei de cultură din 
Petroșani comedia muzicală 
„Acceleratul 402“ de N. Stroe, 
V. Vasilache și Șt. Cristodu- 
lo.

Din distribuție fac parte 
printre alții Ion Focșa, Dina 
Protopopescu, Ileana Zărnescu, 
Dumitru Ivan, Valeriu Buciu 
și Radu Coriolan.

Biblioteca clubului din Petrila este din ce 
în ce mai frecventată de cititori. Față de pe
rioada similară a anului trecut, în cele 10 
luni ale acestui an numărul cititorilor s-a tri
plat, ajungînd acum la aproape S00.

unei biblioteci j
Demn de relevat este faptul că aproximativ 

60 la sută dintre cititori sînt muncitori. In 
ultimul timp, biblioteca a deschis două secții 
volante în cadrul minei și preparației din Pe- 
trila.

IN LIBRĂRII:

Micolae Popescu, Constanta Vităn^scu 

Termiștii și calitatea 
pieselor tratate termic

Lucrarea face parte din 
seria celor publicate de 
Editura tehnică în sco

pul ridicării nivelului cuno
ștințelor și pregătirii profesi
onale a muncitorilor care lu

crează la tratamentele termice 
și termochimice ale fontelor 
și oțelurilor. Se prezintă mo
dul cum muncitorii termiști 
pot acționa asupra calității 
pieselor tratate termic, indi- 
cîndu-se factorii care determi
nă calitatea și arătîndu-se în 
ce sens trebuie acționat asu
pra acestora, în așa fel îneît 
să se obțină cei mai înalți in
dici d'e calitate.

Se definește la început noți
unea de calitate a produselor 
tratate termic, se indică me
todele d'e determinare a indi
cilor de calitate precum și fac
torii care determină calitatea; 
se mai analizează de asemenea

principatele defecte remedia- 
bile și neremediabile (rebu
turi) de tratament termic.

In continuare se referă la 
calitatea pies'elor după princi
palele tipuri de tratamente 
termice (recoacere, călire, re
venire și tratamente termochi
mice) arătînd și modul de evi
tare a defectelor ce apar în 
urma nerespectării tehnologi
ei prescrise.

Cartea este utilă muncitori
lor, maiștrilor și controlorilor 
tehnici de calitate din secții
le de tratamente termice și 
termochimice din întreprinde
rile metalurgice și construc
toare de mașini.

„Legătura" dintre Fabrica de brichete și Preparația cărbunelui din Coroești.

Sarcinile ce revin șefilor' de 
unități, de șantiere și de loturi, 
inginerilor și maiștrilor din do
meniul construcțiilor privind 
prevenirea accidentelor de 
muncă și a îmbolnăvirilor pro
fesionale în tot timpul lucru
lui sînt bine cunoscute de a- 
cum. Dar sînt oare ele și 
respectate de către fiecare 
muncitor ?

Aici din păcate nu se poa
te da un răspuns pozitiv în- 
trucît există încă o seamă de 
deficiențe. In scopul preveni
rii și înlăturării acestora să 
ne ocupăm de cîteva aspecte.

Așa, după cum se știe, legea 
nr. 5/1965 cuprinde cadrul ge
neral al obliqațiilor și răs
punderilor ce revin pe linie 
de protecție a muncii. In baza 
acesteia, au fost întreprinse 
o serie de măsuri, inclusiv 
întocmirea normelor republica
ne și departamentale d'e pro
tecția ■ muncii, specifice fie
cărui sector de activitate. 
Printre ete se numără și un 
șir de acțiuni speciale ce se 
(referă cu precădere la măsu
rile ' d'e protecția muncii pen
tru prevenirea accidentele:
de muncă și a îmbolnăvirilor 
profesionale pe timp frigu
ros și de iarnă.

Pe prim plan trebuie să
stea lucrările de întreținere 
ce trebuie executate la in
stalațiile electrice pentru pre
venirea electrocutărilor la u- 
tilaje și materiale de protec
ție. In acest sens se impune 
o deosebită qrijă, astfel îneît:

— Tablourile electrice de 
șanti'er necorespunzătoare să 
fie înlocuite; să se asigure 
închiderea permanentă a ce
lor reparate și a celor noi și 
să s'e închidă astfel îneît la 
ele să nu aibă acces decît 
electricianul de întreținere și 
maistrul; cuplarea mașinilor, 
utilajelor și a agregatelor să 
se facă numai cu ajutorul ste- 
cheruluî și a furcii din exte

rior la tablou ; să nu se ad-

Pe șantiere

Atenție sporită măsurilor 
privind asigurarea condițiilor
optime de muncă pe timp

friguros și
mită sub nici o formă impro
vizații, toate cablurile și toți 
conductorii care nu corespund 
N.D.P.M. să fie înlocuiți; ilumi
natul portativ în interiorul o- 
biectivelor în construcție să 
fie asigurat numai la 24 V 
iar iluminatul general și lo
cal să asigure o bună ilumi
nare a locului de muncă.

Să se treacă neîntîrziat la 
verificarea și măsurarea pri
zelor d'e protecție la pămînt 
iar cele necorespunzăto-are să 
fie refăcute.

Electricieni; să tie dotați cu 
echipament electroizolant.

— E necesar să se urgente
ze procurarea de la magazia 
centrală și distribuirea la 
muncitori a echipamentului 
gros.

— Se vor revizui și com
pleta apărătorile de (protecție 
de la mașini și utilaje;

— Se vor efectua repara
țiile necesare unei bune func
ționări a utilajelor p'e timp 
de iarnă ;

— Se vor verifica și repara, 
asigurîndu-se o bună funcțio
nare, instalațiile de ventilație 
din ateli'ere ;

— Se vor stabili locurile 
de fumat, unde se poate lu
cra cu foc ;

— Se vor revizui și comple
ta schelele și podinele aces
tora, se vor lua măsuri pen
tru prevenirea alunecării ;

de iarnă
— Se vor face sprijiniri la 

malurile șanțurilor cu pericol 
de surpare, podețe de trecere 
peste șanțuri și se va afișa 
cu plancarde atît locul de 
trecere cît și acela< în care 
trecerea este interzisă ;

— In depozite, magazii și 
ateliere, piesele, materialele, 
ambalajele, agregatele etc. vor 
fi astfel depozitate ca să nu 
se poată răsturna, rostogoli 
sau cădea ;

— Zilnic, lă începerea lu
crului, în timpul lucrului s» 
se verifice locurile de mun
că de fiecare factor respon
sabil de realizarea producției, 
luînd pe loc măsurile ce se 
impun pentru prevenirea ac
cidentelor.

Șefii de loturi, maiștrii cît 
și șefii de șantier trebuie să 
ia măsuri pentru respectarea 
N.D.P.M. Ia pregătirea morta
rului, betonului, prin încălzire, 
la folosirea adausurilor chi
mice.

Un rol important pentru 
prevenirea accidentelor și a 
îmbolnăvirilor profesionale pe 
timp friquros și de iarnă îl 
are instruirea tuturor munci
torilor în mod special pen
tru lucrul în. acest anotimp.

Maistrul, în instructajul pe 
care trebuie să-l facă în pri
ma decadă a lunii noiembrie 
1972 trebuie să se refere la 
foate problemele arătate ’.nai

sus cît și Ia cele ce urmează 
după specificul lucrului :

— folosirea aparatelor de 
sudură autogenă și revizuirea 
zilnică a supapelor, genera
torului de acetilenă, modul 
de dezghețare în caz de în
gheț ;

— protejarea tuburilor de 
oxigen, amplasarea lor, preve
nirea alunecării și a înghe
țului ;

— măsuri de prevenire a 
căderii de la înălțime în ca
zul dulgherilor, zidarilor, fie- 
rarilor-betoniști, montori de 
panouri mari, montori de 
schele etc.;

— măsuri ce trebuie luate 
la instalațiile tehnico-sanitare 
de încălzire ;

— Ia montarea cofrajelor 
spațiale, alunecătoare (glisan
te), montarea utilajelor ;

— la lucrările de săpare 
manuală în timpul înghețului ;

— la încălzirea locului de 
muncă, la prevenirea explo
ziilor în cazul folosirii gaze
lor naturale, a altor surse de 
încălzire, inclusiv folosires
ocsierelor ;
— depozitarea materialelor, 

circulația de șantier, circula
ția în întreprindere, dotarea 
mașinilor cu cele necesare 
pe timp de iarnă și modul de 
folosire : încărcare-descărcare 
de materiale ;

— dotarea truselor de prim 
ajutor cu medicamentele ne
cesare ;

— instruirea pentru acor
darea primului ajutor în caz 
de accident, inclusiv în caz 
de electrocutare.

Iată, așadar, cîteva din mă
surile care trebuie luate de 
urgență- de către factorii ce 
răspund din unitățile sectoru
lui de construcții.

Augustin GRĂDINARU 
tehnician cu protecția muncii 

Trustul de construcții — 
Hunedoara—Deva
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Caleidoscop
X Bn adevărat record în 
SB materie au stabilit re- 

cent 'șoferii Ianos 
Hangai și Karol Szocs, de 
la Autobaza din orașul Sf. 
Gheorghe, care au parcurs 
fiecare, pînă acum, cu au
tocamioanele lor, fabricate 
la Uzinele din Brașov, o 
distanță aproximativ egală 
cu aceea dintre Pămînt și 
Lună. Ei au obținut totoda
tă economii, prin buna în
treținere a mașinilor, în va
loare de peste 100 000 lei.

Acest record dovedește 
deosebitele calități tehnice 
ale autocamioanelor româ
nești, calități care le situ
ează la nivelul celor mai 
bune produse din lume.

La Uzinele de autoturis
me din Cîmpulung Muscel 
se află expusă o mașină ca
re a depășit însă toate re
cordurile. Este vorba des
pre un „IMS", cu care s-au 
parcurs aproximativ un mi
lion de km și cu care încă 
s-ar mai fi mers în bune 
condiții dacă n-ar fi fost a- 
chiziționată ca piesă de mu
zeu.

O nouă ramură a fi
latelici ia o dezvolta
re impetuoasă: maxi- 

mafilia. Amatorii acestui 
mod de colecționare se stră
duiesc să adune mărci poș
tale care reprezintă cu fi
delitate imaginile de pe 
cărțile poștale ilustrate. Pe 
plan mondial sînt recunos
cute două mari „forțe" în 
acest domeniu — România 
și Franța, care dețin cele 
mai bogate, mai numeroase 
și mai frumoase colecții de 
maximafilie din lume. A- 
ceste două țări și-au con
fruntat potențele într-o ma
re expoziție, deschisă recent 
în L’Hotel de Viile din Pa
ris, care a reunit excepțio
nale piese de maximafilie.

/n orașul Bistrița, tra
diția vechilor bresle 
este continuată astăzi, 

în versiune nouă, de coope
rația meșteșugărească. Orfe
vrăria, arta cea mai răs- 
pîndită în burgul medieval, 
s-a metamorfozat, căpătînd 
accente moderne, în excep
ționale obiecte de artizanat. 
Dintre acestea, păpușile îm
brăcate în splendide [costu
me naționale ocupă un loc 
de frunte. Despre realizato
rii acestora se spune că au 
mîini de aur. Păpușile bis- 
trițene au răspîndit frumu
sețea lor în țară și peste 
hotare. Anul acesta s-a în
registrat o substanțială creș
tere în străinătate a cererii 
de păpuși create de artiza
nii din Bistrița. Potrivit ul
timelor date, prevederile li
vrărilor la export . ale co
operației au fost depășite, 
pînă acum, cu 80 la sută.

(ntr-un articol publicat 
în ultimul număr al 
revistei „Natură" a 

Societății de științe biologi
ce, conf. univ. dr. Gh. Aca- 
trinei, de la Universitatea 
„Al. I. Cuza" din Iași, a- 
bordează o serie de aspec
te de actualitate legate de 
morfologia, ultrastructura, o- 
riginea, baza moleculară, 
funcția și regresia experi
mentală a cancerului la 
plante. Autorul arată, intre 
altele, că această teribilă 
boală are caracteristici si
milare, din punct de vede
re biologic, atît în regnul 
animal, cît și în cel vege
tal. In urma observațiilor 
făcute, omul de știință ie- 
șan presupune că în celula 
canceroasă este distrus echi
librul dintre factorii care 
stimulează diviziunea celu
lelor și cei care o frînează. 
După ce tratează factorii 
care generează cancerul la 
plante — viruși, bacteriile, 
ciupercile, insectele, substan
țele chimice, radiațiile, în
crucișările etc. — autorul 
subliniază concepția, emisă 
încă în 1962 de biologul C. 
Simionescu, după care apa
riția cancerului s-ar datora 
inducției anumitor reacții 
chimice în lanț, provocate 
de unii radicali liberi, re
acții care pot fi oprite de 
anumiți inhibitori. In a- 
ceastă ordine de idei, omul 
de știință ieșean evidențiază 
o serie de experiențe de la
borator, care demonstrează 
că celulele vegetale cance
roase se pot transforma în 
celule normale prin produ
cerea unor anumite modifi
cări în activitatea genelor, 
sub influența proceselor de 
inhibiție sau de stimulare.

Cunoscutul proverb la
tin „Toate drumurile 
duc la Roma", luat în 

sens propriu, literal, poate 
să-l pună pe călătorul tim
purilor noastre la grea cum
pănă. Aceasta pentru sim
plul fapt că — astăzi — 
există în lume un mare nu
măr de localități care poartă 
numele anticei metropole. 
Chiar în țara noastră sînt 
cîteva așezări a căror de
numire amintește de mile
nara capitală a Imperiului 
roman. Două Rome, de 
sus și de jos, se află lingă 
Botoșani Există chiar o Ro- 
miță în județul Sălaj.

Antichitatea mai este pre
zentă pe hărțile României, 
prin patru localități denu
mite Dacia, una Decebal, 16 
Traian, două Roman, 8 
Greci, Faraoni și Faraoane, 
Iulia, Sarmizegetusa, Istria, 
Drobeta, Tibiscum.
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Mereu în actualitate, in posturile 
cele mai avansate ale progresului

(Urmare din pag, 1)

utilajului, asigurarea unei a- 
sîstențe tehnice corespunză
toare, într-un cuvînt, de asi

gurarea tuturor condițiilor ca 
toate formațiile de lucru să-și 
realizeze în mod ritmic sarci
nile. Iată d’e ce prezintă o im
portanță deosebită ca și în vi
itor biroul comitetului orășe
nesc de partid să acorde o a- 
tenție deosebită îndrumării e- 
fective, nemijlocite a organi
zațiilor de bază, să le orien
teze concret activitatea politi
că în funcție de specificul sec
torului în care își desfășoară 
activitatea. Importanța deose
bită a muncii politice concrete 
în mijlocul colectivelor de 
muncă a fost subliniată și de 
brigadierul Ion Cojocaru, de 
la mina Lonea, autorul iniția
tivei „brigada de producție și 
educație". Roadele acestei 
inițiative în omogenizarea co
lectivului, în dezvoltarea con
științei răspunderii față de în
datoririle , de Ia locul de mun
că a minerilor își găsesc o re
flectare elocventă în ordinea 
și disciplina de muncă, iar, în 
final, în rezultatele meritorii 
în depășirea indicatorilor de 
plan. Iată argumentul suprem 
care pledează pentru intensi
ficarea muncii politice a orga
nizațiilor de partid în vede
rea extinderii și valorificării 
acestei inițiative valoroase în 
cadrul ambelor exploatări.

Despre răspunderile ce revin 
sindicatelor pe linia extinde
rii inițiativelor înaintate, a in
tensificării muncii politice în 
abataje în vederea remedierii 
actelor de indisciplină, a risi
pei și neglijenței față de a- 
vutul obștesc, precum și în 
urmărirea concretă a rezulta
telor întrecerii astfel ca oa
menii să cunoască zi de zi 
stadiul îndeplinirii angajamen
telor, a vorbit în conferință 
președintele sindicatului minei 
Petrila, tov. Petru Iacob.

întrecerea socialistă, munca 
politică în general are în a- 
ceastă etapă, a arătat tov. 
Petru Orza, secretarul comite- 

■ tului de partid d’e la prepara- 
ția Petrila, un țel major, cu 
însemnate implicații economi
ce : să contribuie la edificarea

fiecărui salariat asupra locului 
ce-1 ocupă în vasta acțiune de 
reducere a cheltuielilor ma
teriale, în lupta pentru reali
zarea cincinalului înainte de 
termen. Acestui scop îi este 
subordonată întreaga activita
te politică a organizațiilor d’e 
partid, sindicat și U.T.C. de 
la preparație, iar rezultatele 
sînt semnificative. Un alt de
legat al comuniștilor de la 
preparați’e, tov. Emilian Doboș, 
s-a referit la însemnătatea e- 
conomică deosebită pe care o 
reprezintă acțiunea de îmbu
nătățire a calității producției, 
la consecințele rregative ale 
neglijării alegerii sterilului in 
abataje. Lupta pentru îmbu
nătățirea calității producției, 
pentru întărirea ordinei, dis
ciplinei, a răspunderii pentru 
gospodărirea ■ bunurilor ob
ștești este o cerință imperi
oasă și pentru activitatea uni
tăților de prestații, aprovizio
nare etc. Mai mulți vorbitori 
s-au oprit în cuvîntul lor a- 
supra neglijențelor față de ca
litatea lucrărilor executate de 
sectoarele I. G. L. și I. G. C. 
precum și în activitatea unor 
unități comerciale. Mult timp 
de lucru și materiale se iro
sesc, a spus tov. Ștefan Tenc- 
zler, mai ales la repararea și 
întreținerea fondului de lo
cuințe din cauza lipsei de răs
pundere în executarea aces
tor lucrări de către sectoarele 
LG.L. Mai mulți vorbitori au 
făcut referiri și la neglijențele 
manifestate de unitățile C.L.F. 
în sortarea și depozitarea măr
furilor, mai ales a cartofilor.

Remediere’! acestor neajun
suri a arătat tov. Emil Tănase, 
tehnician la mina Lonea, și 
Petru Satmari, șeful magazinu
lui cu autoservire din Petrila, 
reclamă cu prisosință mai 
multă stăruință, mai multă e- 
xigentă și combativitate din 
partea tuturor organizațiilor 
de partid, indiferent în ce do
meniu își desfășoară activita
tea.

Subliniind răspunderile mari 
ce revin organizațiilor de 
partid, în contextul măsurilor 
luate în ultimii ani de lăr
gire a democrației socialiste, 
a democrației de partid, tov. 
Andrei Coida, secretarul co
mitetului de partid al minei

Lonea, a accentuat experiența 
pozitivă a organului de partid
de la această exploatare, în 
valorificarea sugestiilor, pro
punerilor membrilor de partid, 
a tuturor salariațiior. Condiția 
eficientei muncii de partid, 
a arătat vorbitorul. o con
stituie dialogul viu, perma
nent și fructuos cu masele. A- 
cest dialog nu a devenit pînă 
în prezent o metodă de lucru 
permanentă în activitatea tu
turor organelor de conducere, 
nu are loc întotdeauna o con
sultare largă a maselor, cu 
prilejul elaborării deciziilor, 
neajuns caracteristic inclusiv 
comitetului oamenilor muncii.

Participarea membrilor ■ de 
partid, a tuturor salariațiior ia 
conducerea vieții social-eco- 
nomice reclamă, de aseme
nea, o preocupare persisten
tă pentru educarea lor moral- 
politică, pentru ridicarea con
tinuă a pregătirii lor profe
sionale și lărgirea orizontului 
lor de cunoștințe economice 
și politice. Oprindu-se la di
feritele manifestări de indisci
plină, la abaterile de la nor
mele conduitei comuniste, tov, 
Coida a subliniat necesitatea

Pe balcon.

Acțiuni pentru buna aprovizionare 
a populației

folosirii cu maximă eficientă 
a tuturor formelor muncii po
litice pentru educarea parti
nică a tuturor comuniștilor, 
pentru dezvoltarea responsabi
lității tuturor salariațiior față 
de obligațiile profesionale și 
obștești.

îndeplinirea tuturor sarcini
lor ce revin organizațiilor de 
partid în mobilizarea colecti
velor oamenilor muncii din 
Petrila la traducerea în viață 
a marilor sarcini ale actualu
lui cincinal, reclamă cu priso
sință — a subliniat conferința — 
necesitatea întăririi continue 
a vieții de partid, afirmarea 
continuă a rolului conducă
tor al organizațiilor de partid 
in toate sectoarele de activi
tate.

înfăptuind hotărîrile confe
rinței, dind viață voinței una
nime a delegaților comuniș
tilor petrileni, comitetul oră
șenesc de partid, toate orga
nizațiile de partid se vor si
tua la înălțimea marilor exi
gențe stabilite de Conferința 
Națională a partidului, vor 
desfășura o activitate prodi
gioasă în mobilizarea oameni
lor muncii petrileni la înde
plinirea exemplară, înainte de 
termen și în condiții de ma
ximă eficiența a obiectivelor 
actualului cincinal.

★

12,25 Muzică ușoară cu orches
tra Bebe Prisada;

VINERI 17 NOIEMBRIE
Soarele răsare la ora 7,14 

și apune la ora 16,47. Zile 
trecute din an — 322. Zile 
răraase — 44.

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Procesul unei stele ; 
Republica : Robin Hood ; PE
TRILA : Riscul ; LONEA — 
Minerul: Haiducii lui Șapte- 
cai ; AN1NOASA : Adio dom
nule Chips; VULCAN: Ca
narul și viscolul; LUPENI — 
Cultural: Drum în penumbră; 
Muncitoresc: Dragoste și a- 
menzi.

PROGRAMUL I: 6,ou Muzică 
și actualități: 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei: 9,30 Memo
ria pămîntului românesc: 9.50 
Orchestraz Enoch Light: 10.00
Buletjn de știri; 10,05 Muzica 
populară din zona Făgărașului:
10.30 Harta țării la scara vii
torului (emisiune pentru tinerii 
ascultători): 10.45 Piese instru
mentale interpretate de compo
zitori; 11,00 Buletin de știri: 
11,05 Din muzica popoarelor:
11.15 Pe teme juridice. întrebări 
și răspunsuri: 11.30 Dansuri din 
operete; 11,40 Tinerețe, studen
țească floare — cîntece; 12,00 
Discul zilei: Edith Pieha;. 12.15 
Recital de operă Elisabeta Ne- 
culce-Cartiș; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13.00 Radiojurnal:
13.15 Avanpremieră cotidiană:
13.30 Concert de prânz; 14.00 
Coihpozitorul săptămînii: Henry 
Purcell; 14,40 Cîntece de fanfa
ră din R.D. Germană; 15,00’Bu
letin de știri; 15,05 Radioanche- 
ta economică; 15,20 Muzică de 
estradă; 16.00 Radiojurnal; 16,15 
Cîntece populare cu Mari ca Ar
bore și Aristide Răduică: 16,30 
Știința la zi; 16,35 Corul bărbă
tesc al Palatului culturii din 
Pitești; 16,50 Publicitate radio : 
17,00 Pentru patrie; 17.30 Muzi
că ușoară interpretată de Cori
na Chiriac; 17,40 Radioeabinet

de informare și documentare. 
Centralismul democratic — 
principiu fundamental în viața 
și activitatea partidului; 18,00 
Orele serii; 20,00 Republica la 
un sfert de veac; 20,10 Zece 
melodii preferate; 20,45 Consem
nări de Victor Felea; 20,50 La 
microfon. Victor Predescu: 21.00 
Revista șlagărelor: 21.25 ’ Mo
ment poetic: 21,30 Bijuterii mu
zicale: 21,45 Melodii de Noru 
Demetriad: 22.00 Radiojurnal: 
22,30 Concert de seară: 24,00 
Buletin de știri: 0,03—6,00 Es
trada nocturnă.

9.00 Deschiderea emisiunii. 
Telex;

9.05 Tele-enciclopedia:

9.50 Muzică populară cu Maria 
Cornescu și Nelu Bălășoiu;

10.00 Curs de limba germană. 
Lecția a 28-a:

10,30 Comentariu la 40 de ste
me: județul Gorj:

10.50 Revista literară Tv.;

11,20 Teatru scurt: „Farsa lui Pa- 
thelin";

11,55 Desene animate;
12,05 Teleglob: „Același Nea- 

pole";

fflcfop max/mâ 
investițiilor /

12.45 Telejurnal: 
Teleșcoală:

16,00 Matematică (în ajutorul 
candidaților la examenul 
de admitere în învățămîn- 
tul postliceal și superior): 
Numere complexe:

1G.30 Literatura română (anul 
IV liceu) : Vasile Alecsan- 
dri: Pasteluri — Serile la 
Mlrcești (analiză literară);

17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Curs de lim
ba engleză. Lecția a 28-a:

18.00 Atenție la... neatenție ! 
Protecția-muncii în trans
porturile interne uzinale ;

18.30 Tragerea Loto:

18.46 Oameni și fapte: *

18,50 Teleconferlnța de presă. 
1971—1975. Peste 1 000 000 de 
noi locuri de muncă:

19,20 1001 de seri;

19,30 Telejurnal.
Tn cinstea aniversării Re
publicii — cronica marii 
întreceri;

20,00 Reflector;

20,15 Film artistic: ..Diminețile
unui băiat cuminte";

21,55 Universitatea Tv.;

22,35 „24 de ore";

22,45 Din țările socialiste.

în acest an, gospodarii o- 
rașelor s-au îngrijit din vre
me pentru a pune la dispozi
ția populației cantități spori
te de produse agroalimentare, 
articole de îmbrăcăminte, în
călțăminte și bunuri de uz 
gospodăresc. Pe baza analizei 
concrete a necesităților, în 
fiecare județ au fost stabilite 
măsuri concrete și s-au ini
țiat acțiuni menite să asigure 
o cit mai bună aprovizionare, 
a oamenilor muncii în peri
oada sezonului de iarnă. Uni
tățile comerciale din orașele 
și centrele muncitorești ale 
județului Timiș, de pildă, au 
pus la dispoziția consumatori
lor cu aproape 20 Ia sută mai 
mulți cartofi decît în anul tre
cut, cu 30 la sută mai multe 
brînzeturi, unt șl lapte, can
tități sporite de zahăr, past-e 
făinoase, legume, conserve 'de 
legume, fructe proaspete și 
conservate. La acestea se vor 
adăuga însemnate cantități de 
roșii, ardei și castraveți de se
ră și alte produse.

Magazinele din municipiile 
Deva, Hunedoara și Petro

șani au stabilit în această pe
rioadă programe de funcționa
re în două schimburi. Pentru 
evitarea aglomerațiilor, în cen
trele muncitorești Deva, Hu
nedoara, Brad, Petroșani și 
Lupeni s-a organizat servirea 
populației la domiciliu cu 
cartofi, varză, ceapă și rădă- 
cinoase. De asemenea, au fost 
asigurate cantități sporite de 
cartofi, fasole, ceapă, varză, 
făină, mălai, orez, paste făi
noase, zahăr, conserve de le
gume, de carne și pește, un
tură, brînzeturi, oțet, sare și 
alte produse pentru unitățile 
comerciale din județul Hune
doara care deservesc zonele 
forestiere, precum și satele de 
munte ale comunelor Lunca 
Cernii, Certeju de Sus, Buceș, 
Crișciorj și altele, unde se a- 
junge greu în timpul iernii.

Și în județul Mureș au fost 
depozitate cantități de cartofi, 
rădăcinoase și fructe cu circa 
10 la sută mai mari decît a- 
nul trecut, care vor soluționa 
atît consumurile colective, cit 
și aprovizionarea populației.

(Agerpres).

La punctul doi al ordinei de 
zi, conferința a ales noul co
mitet orășenesc de partid și 
delegații la conferința munici
pală. In prima sa plenară, co
mitetul a reales pe tov. loan 
Rădulescu în funcția de prim 
secretar al comitetului orășe
nesc de partid.

(Urmare din pag. I)

Și în aceeași situație sînt și 
proiectele elaborate pentru un 
nou uscător de bobine la 
„Vîscoza", și pentru moderni
zarea morii de la Lupeni. In ca
zul ,,Vîscoza'1, a fost necesar 
să se cheltuiască peste 600 
mii lei pentru elaborarea stu
diului tehnico-economic de 
dezvoltare și modernizare, ca 
să se constate că, de fapt, in
dicatorii tehnico-economici ai 
noii investiții sînt foarte slabi 
și nu justifică investiția. Și 
atunci, cu alți 200 mii lei e- 
laborăm un studiu de reutila- 
re a fabricii ...Să sperăm că, 
măcar acest studiu, va avea 
indicatori buni și se va mate
rializa în practică !

Abandonarea tuturor aces
tor cheltuieli se va face — 
conform legislației în vigoare 
— cu aprobarea Consiliului 
de Miniștri, după ce vor fi 
stabilite răspunderile celor 
vlnovați de producerea aces
tor pagube. Dar, pentru acti
vitatea noastră viitoare, mult

mai important este să preve
nim repetarea unor astfel de 
cazuri deoarece, cu sau fără 
aprobarea Consiliului de Mi
niștri, numai în cazul exem
plelor citate avem de-a face 
cu o pierdere netă pentru e- 
conomia națională egală cu 
contravaloarea a 70 aparta
mente cu două camere sau a 
unei creșe — grădinițe cu 
200 locuri.

Și bine știm că orice risi
pă diminuează venitul națio
nal — sursa dezvoltării noas
tre permanente a vieții noas
tre mereu mai bune. Se im
pune să facem lotul pentru a 
nu irosi bani, muncă și inte
ligență creatoare.

în materialele care vor ur
ma vom căuta să abordăm și 
alte aspecte ale eficienței in
vestițiilor, între care amintim 
pe cele ale reducerii necesa
re a duratei de execuție, im
perativul respectării termene
lor de punere în funcțiune, 
importanței urmăririi realiză
rii tuturor indicatorilor, a pa
rametrilor proiectați.

I Participarea cadrelor didactice, 
a intelectualilor la viața 

culturală - fapt de 
responsabilitate socială

Reînnoiti-vă
abonamentele la ziarul 

„Steagul roșu"
Abonamentele pentru luna decembrie a.c., se 

pot face pînă in ziua de 30 noiembrie inclusiv.

(Urmare din pag. 1) 
turgul sîrb Branislav Nușici; 
la cineclub și în brigada -știin
țifică. Pot spune că sîntem 
sprijiniți, dar nu există sufi
cientă inițiativă din partea 
lor, adică să ni so facă pro
puneri de activități pentru a 
ieși din limitele știute.

Pentru orașul Lupeni, clu
bul este principala instituție 
culturală. In el trebuie să fer
menteze și în juru-i să gravite
ze întreaga viață culturală 
care, în mod necesar, trebuie 
fertilizată de competență și — 
de ce nu ? — obligația mora
lă și profesională a cadrelor 
didactice. Și acest fapt se con
stată acum dar într-un stadiu 
încă primar (totuși, superior 
altor localități din Val'ea Jiu
lui), Colaborarea dintre insti
tuția de cultură și intelectu
ali, în qeneral, nu o gîndim 
în mod unilateral — doar clu
bul să ceară —, ci bilateral, 
singurul raport care presupu
ne o activitate complexă și v- 
ficientă.

— Colaborăm cu clubul — 
ne mărturisea prof. Dimitrie 
Dumbravă, director al liceului 
de cultură generală. Profeso
rii liceului au fost solicitați 
Ia prezentări de filme istori
ce, conferințe, joi ale tineretu
lui etc. Această acțiune se va 
intensifica, deși cadrele didac
tice depun o muncă prețioasă 
în pregătirea formațiilor ar
tistice ale elevilor.

— Intr-o proporție de 30 la 
sută cadrele didactice din Lu
peni participă la .corul orașu
lui — ne spunea prof. Ioan 
Cotescu, directorul Școlii ge
nerale nr. 3 și președintele

sindicatului învătămînl din lo
calitate. Ceilalți sînt antrenați 
in diverse conferințe, acțiuni 
organizate în întreprinderi. 
Totuși, cam 20 ia sută nu au 
activități culturale. Comitetul 
sindical și-a propus să îndru
me mai stăruitor, mai ales ca
drele tinere. Anul trecut tre
buia să se monteze o pi'esă, 
intenție abandonată, despre ca
re iar se vorbește...

— Dumneavoastră, cadrele 
didactice ati făcut propuneri 
clubului ?

— Da, de pildă seri ale în
vățătorilor și profesorilor, în- 
tîlniri. Dar numai o dată s-au 
organizat.

O altă opinie am aflat-o de 
la prof. Natalia Aldica, direc
toarea Școlii generale nr. 2. .

— In cadrul clubului nu sînt 
activități care să antreneze. 
Noi nu am fost solicitați de
cît pentru o piesă care nu s-a 
mai pregătit. O parte dintre 
noi sîntem chemați la diverse 
conferințe educative în între
prinderi, în rest, principala ac
tivitate culturală, e "cea din 
școală, cu elevii.

După toate acestea (și alte 
opinii au avut același conți
nut) putem formula cîteva 
concluzii. Mai întîi o preci
zare : piesa despre care se 
vorbește atît este „Un individ 
suspect" de B. Nușici și par 
a fi destule șanse să se vor
bească și la anul despre a- 
ceastă intenție nerealizată.

Principala formă de partici
pare la atmosfera culturală a 
orașului este corul. Dar, dacă 
privim și acest cor mai bine, 
von» constata că el se află 
mai mult în repetiții, iar ma

nifestările lui sînt prilejuite 
doar de diverse evenimente. 
In aceste circumstanțe, cele 
aproape 250 de cadre! didacti
ce din Lupeni n-au j aproape 
nici o contribuție la viata cul
turală a orașului (și jcîtă ne
voie este!). De re? Simplu: 
sînt „solicitați" arareori. „A 
solicita" este verbul pe care 
l-am auzit de fiecare jdată. El 
cuprinde însăși esența! acestei 
realități ■ relația om-cirltut-a a 
degenerat într-un v fapt- exteri
or și e înțeleasă unilateral. Nu. 
mai este o datorie interioară, 
o obligație tată de conștiință.

Este adevărat, cadrele didac
tice desfășoară o muncă con
siderabilă în școli prin activi
tatea cultural-artistică ja elevi
lor. De ce nu una la! nivelul 
orașului ? Nici cluburile nu au 
un orizont prea întins! în a- 
ceastă privință, dar nici aceas
tă parte a intelectualității nu 
caută să-l lărgească. Nu mă
surile administrative vor răs
turna această concepție ana
cronică, ci un proces de con
știință al fiecăruia din care 
să se ajungă la convingerea 
că -avem ceva de spus celor
lalți și că sîntem calificați 
pentru aceasta și nu . numai 
pentru a ne manifesta, volens- 
nolens, o parte din talent în 
diverse nebuloase formații ar
tistice. Educația omului nu 
sfîrșește la absolvirea unei 
școli, ci continuă toată viața, 
cunoștințele se adîncesc, se 
extind. Intelectualii au o imen
să datorie în fața acestei rea
lități, iar participarea lor, co
ordonată de responsabilitate, 
reclădește prestigiul clubului 
și al actului cultural.

FOTBAL, D IW I Z 1 A A

Minutele de foc ale medului
JIUL - S. C. BACĂU 3-0 (O - O)

DUMINICA 19 NOIEMBRIE
8,15 Deschiderea emisiunii. 

Gimnastica pentru toți; 8,30 
Cravatele roșii; 10,00 Viața sa
tului; 11,10 Mari muzicieni La 
București; 12,00 De strajă pa
triei; 12,30 Emisiune in limba 
maghiară; 14,00 360 de grade. 
Fotbal: Dinamo București — 
Steaua (divizia A); 17,10 Film 
serial pentru tineret: „Pierduți 
în spațiu44. Episodul IV: „Marea 
flămîndă44; 18,00 Cîntare patriei. 
Participă: corul de cameră al 
Casei de cultură din Cluj; corul 
Sindicatului invățămînt Tîrgu Jiu; 
corul căminului cultural din 
Ceauș —< jud. Mureș; corul că
minului cultural Scornicești — 
jud. Olt; corul Școlii militare 
do ofițeri activi; 19,20 1001 de 
seri; 19,30 Telejurnal. In cin
stea aniversării Bepublicii 
cronica marii. î^trt’ceri? WS 
vanpreonieră; Cerneați;
Ia 43 do steane: ju-dețui Hune
doara: 29,25 Film art/stic: ,U?> 
clștig cu bucaucri. Cu: Jamfo 
Steward, Barbara Hale. Premie
ră pe țară; 21,50 Concert de 
buzunar; 22,30 Telejurnal; 22,45 
Duminică sportivă.

LUNI 20 NOIEMBRIE

10,06 Curs de limba engleză. 
Lecția a 29-a; 10,30 Căminul (re
luare) ; 11,10 Ancheta Tv. (re
luare) : „D.M.H.44 (Direcția miș
cării hlrtiilor); 11,50 Bunicuța
— producție a studiourilor te
leviziunii cehoslovace. ~ 
IV-a: „Noaptea fără 
Elegie; 12,25 Selecțiuni 
slunea „Seară pentru 
12,50 Telejurnal; 17,30 
rea emisiunii 
Curs de limba rusă.
28-a (reluare); 
pentru români, 
blm; 18,35 Tehnic-club; 19,00 Ca-

Partea a 
sfîrșit44. 

din eml- 
tineret*; 

Deschide- 
de după-amiază.

Lecția a 
18,00 Aplauze 
18,20 Cum vor-

nă. Lecția a 28-a (reluare); 18,00 
întrebări și răspunsuri; 18,25 E- 
misiune de educație sanitară: 
„Ce trebuie să știm despre ul
cerul gastric 18,35 Tragerea 
pronoexpres; 18,45 Muzică — e- 
misiune de actualitate muzicală; 
19,00 Timp șl anotimp In agri
cultură; 19,20 1001 de seri; 19,30 
Telejurnal, in cinstea aniversă
rii Republicii —- cronica marii 
întreceri; 20,00 „Trofeul Car
pați44 la handbal feminin; 
România — Iugoslavia (repriza 
a n-a). Transmisiune directă 
de la Iași; 20,30 Teleobiectiv :

- cronica 
„Trofeul 

feminin :

ne in limba maghiară; 18,30 La 
volan ■— emisiune pentru con
ducătorii auto; 18,50 Cronica lite
rară; 19,00 Satul contemporan. 
Arhitectura rurală — tradiție și 
Inovație (I); 19,20 1001 de seri; 
19,3o Telejurnal. In cinstea ani
versării Republicii 
marii întreceri; 20,00 
Carpați44 la handbal
România — Ungaria (repriza a 
n-a). Transmisiune directă de 
Ia Iași; 20,30 Comentariu la 40 
de steme: județul Iași; 20,50 A- 
vanpremieră; 20,55 Pagini de u- 

Retrospectivă Walt

21,Tinerii despr-e ei 
22,30 24 de ore.

Cunoașteți legile ? Emisiune de 
Marin Stănescu; 18,15 Tragerea 
Loto; 18,25 Școala campionilor. 
Emisiune de inițiere sportivă 
pentru copii; 18,50 Teleconferin- 
fu de presă; 19,20 1001 de seri; 
19,30 Telejurnal. In cinstea ani
versării Republicii — cronica 
marii întreceri; 20,00 Reflector; 
20,15 Film artistic: „Călăul nu 
așteaptă44. Cu: Jirina Bohdalo- 
va, Martin Ruzek, Radek Brzo- 
bohaty. Premieră pe țară; 22,00 
Mai aveți o întrebare ? Trans
porturile azi și milne; 22,40 24 
de ore.

SÎMBÂTĂ 25 NOIEMBRIE
9,00 Deschiderea emisiunii. Te

lex; 9,05 Cunoașteți legile ‘l (re
luare) : 9,20 A fost odată ca 
niciodată... «Motanuă încălțat* „

V’ :
si m&ne nre- 

propuîavi

17,30 Deschiderea emisiunii. 
Curs de limba franceză. Lecția 
a 29-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; 20,10 Avanpre
mieră; 20,15 Ancheta Tv. : 
„D.M.H.44 (Direcția mișcării hlr
tiilor44 ; 20,35 Roman foileton: 
„Elizabeth R“ — „Umbra44 (par
tea a n-a) ; 21,40 Să înțelegem 
muzica; 22,30 24 do ore; 22,45 
Contraste din lumea capitalului.

MARJI 21 NOIEMBRIE
9,00 Deschiderea emisiunii. Te

lex; 9,05 Teleșcoală. Biologie : 
Mișcarea și sensibilitatea plan
telor; 9,30 Matematica (clasa 
a VHI-a): ecuații de gradul I;

1001 de seri; 19,30 Telejurnal. 2n 
cinstea aniversării Republicii — 
cronica marii întreceri; 20,00 
Comentariu la 40 de steme: ju
dețul Ialomița; 20,20 Seară de 
teatru: „Ștafeta nevăzută44 de 
Paul Everac; 22,10 Panoramic 
științific. Investiții de inteligen
ță românească; 22,30 24 de ore.

gul. In distribuție 
Dana Andrews, 
dy — premieră pe țară 
Interpretul săptămînii - 
rea T.ănăsescu, într-un reperto
riu specific zonei dobrogene; 
22,35 24 de ore.

JOI 23 NOIEMBRIE

Jane Wyatt, 
Arthur Kenne- 

; 22,20 
- Floa-

MIERCURI 22 NOIEMBRIE
9,00 Deschiderea emisiunii. Te

lex; 9,05 Bucureștiul necunoscut 
(reluare); 9,25 Prietenii lui Aș- 
chiuță — emisiune pentru pre
școlari: „Capra cu trei iezi44 — 
spectacol de păpuși interpretat 
de elevii Școlii generale nr. 15 
din Sibiu; 9,55 Publicitate; 10,00 
Curs de limba franceză. Lecția 
a 30-a; 10,30 Comentariu la 40 
de steme: județul Hunedoara 
(reluare); 10,50 Telecinemateca
pentru copii: „Muzicantul44 (re
luare) ; 12,20 Tehnic-club (relua
re ; 12,45 Telejurnal; 17,30 Des
chiderea emisiunii de după- 
amiază. Curs de limba germ-

9,00 Deschiderea emisiunii. Te
lex; 9,05 România în lume; 9,35 
O viață pentru o idee: Robert 
Mayer (II) — (reluare); 10,00
Curs de limba rusă. Lecția a 
29-a; 10,30 De la Alfa la Ome
ga. Enciclopedie pentru elevi; 
10,50 Teleobiectiv (reluare); 11,10 
Telecinemateca : “
(reluare) ; 12,40 Muzică 
Iară interpretată la 
(reluare); 12,50 Telejurnal; 16,00 
—17,00 Teleșcoală: Fizică: Apa
rate electrice. Utilizarea lor; E- 
conomle politică: Capitalismul 
monopolist de stat în perioada 
actuală; 17,30 Deschiderea emi
siunii de după-amiază, Emisiu-

Bumerangul 
popu- 

acordeoD

VINERI 24 NOIEMBRIE
9,00 Deschiderea4 emisiunii. Te

lex; 9,05 Teleenciclopedia (re
luare) ; 9,50 Tablouri coregrafice 
cu formația de dansuri a An
samblului „ Nicol ae Bălcescu44 
din Craiova; 10,00 Curs de lim
ba germană. Lecția a 29-a ; 
10,30 Comentariu la 40 de ste
me: județul Ialomița (reluare); 

-10,50 Emisiune de educație sa
nitară (reluare); 11,00 Satul con
temporan (reluare); 11,20 Pa
gini de umor (reluare); 12,10 
Dans și muzică de pretutindeni. 
Cîntece și dansuri din Colum
bia (reluare); 12,30 Telejurnal; 
16,00—17,00 Teleșcoală. Chimie 
(anul IV liceu): Legătura chimi
că; Istoria României. Apogeul 
civilizației geto-dace în vremea 
lui Burebista și Decebal; 17,30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. Curs de limba engleză. 
Lecția a 29- a (reluare); 18,00

9,20 A fost 
;... „Motanii 
vorbA cu

Ala': 
s-jj-orWile 

nare) •
'•:> Floarea T&m 

nfrantariti !a 4£‘ &©' .yîeane: 
dețud Kuși (reluare); 11,20 
sfert de veac în muzica româ
nească (reluare); 12,05 Program 
de circ; 12,25 „Mozartiana44 — 
spectacol de balet (reluare); 
12.55 Telejurnal; 13,10 închide
rea emisiunii de dimineață; 16,30 

germană ; 
dans. Tele- 
in istorie, 
la Tîrgu 
seri; 19,30 

Telejurnal. în cinstea aniversă
rii Republicii —• cronica marii 
întreceri; 20,00 „Trofeul Carpați* 
la handbal feminin: România — 
U.R.S.S. (repriza a II-a). Trans
misiune directă de la Iași; 20,30 
Teleenciclopedia; 21,05 Film se
rial: „Mannix44 »Un martor 
dispărut44; 21,55 „Cintec, pentru 
tine trăiesc Recital cu pu
blic, susținut de Doina Badea; 
22,35 Telejurnal; 22,45 Săptămî- 

• na sportivă; 23,00 Romanțe cu 
Magda lapculescu și Valentin 
Teodorian. Emisiune de Flo
rentina Szatmary și Ion Filip.

După cum era de așteptat, 
in urma usturătorului eșec su
ferit duminică la București, 
Jiul s-a „aruncat" asupra ad
versarului încă din primele 
minute de joc, sufocîndu-1 
printr-un presing permanent, 
amenințînd cu insistentă poar
ta apărată de Cizic. Mulțeșcu 
pasează printre adversari lui 
Naghi (min. 3) dar șutul aces
tuia ocolește poarta. Peste nu
mai cîteva secunde, Libardi be
neficiază de o lovitură liberă 
de la cea. 25, metri, șutul său 
este respins de portarul băcă
uan, iar Rosznay ratează o si
tuație excelentă de a deschide 

scorul. Dar, în ciuda dominării 
sale teritoriale, prima repriză 
se încheie cu.un scor alb.

Pauza s-a dovedit utilă. E- 
chipele au apărut pe terenul 
de joc mult mai decise în pre
luarea inițiativei, 'Introduce
rea lui Szabados în teren 
(min. 41) în locul Iui Stan Ga
briel (accidentat) a dat cvar
tetului ofensiv pefroșănean 

dIu' țjp vigoare de Plas'i-

citate. in min. 47 Naghi exe
cută cel de al 5-lea corner 
acordat în favoarea Jiului, Ci
zic respinge defectuos, permi- 
tîndu-i lui Szabados să șuteze 
necruțător în plasa porții oas
peților : 1—0 pentru echipa
minerilor. Dușul primit trezeș
te „unsprez'ecele" din Bacău 
alertîndu-1 înspre poarta apă
rată cu succes de Ion Gabriel. 
Numai că, de foarte multe ori 
dorința de a restabili egalita
tea pe tabela de marcaj este 
însoțită de intervenții foarte 
dure (excelează Hrițcu),

După minute în șir de joc 
la mijlocul terenului, jucăto
rii echipei gazdă se relansea
ză cu multă energie înspre 
careul advers. Linia de mijloc 
Libardi — Naghi își regăseș
te cadența, alimentînd pe cei... 
6 atacanți cu baloane utile 
(celor patru li se adaugă cu 
regularitate Georgescu și Sto
cker). Modificarea scorului 
devine iminentă. In min. 69 
Multe'- .■ , acțiune p» con'

propriu și înscrie cu un -șut 
plasat pe lingă portarul Cizic 
ce îi ieșise în înlîmpinare. Nu 
trec decît 7 minute și după 
ce Szabados ratează o ocazie 
rară în urma unei lovituri de 
colt. Libardi șutează puternic 
spre poartă, balonul este res
pins, Rosznay reia cu piciorul, 
C-izic respinge din nou la a- 
cel.ași jucător, căruia nu-i mai 
rămîne decît introducerea ba
lonului în plasă, însemnînd 
înscrierea ultimului gol al me
ciului.

Brigada de arbitri condusă 
la centru de Victor Pădurea- 
nu (București) a condus bine 
următoarele formații : JIUL : 
Ion Gabriel — Georgescu, 
Tonca, Stocker, Onuțan, — Li
bardi, Naghi — Stan Gabriel 
(min. 41) Szabados, Mulțeșcu, 
Rosznay, Stoian. S.C. BACĂU: 
Cizic — Mioc, Catargiu, Ve- 
licu, Mogoșoiu — Sinăuceanu, 
Hrițcu — Sorin Avram, Pană, 
Rugiubei, Horea (min. 70) Co- 
mănescu

Nicolae 1 OBONT

E misiune in limba 
18,15 Ritm, tinerețe, 
top; 19,00 Drumuri 
Istorie moldovean^ 
Ocna; 19,20 1001 de

> 10 în primele minute ale reprizei a 2-a
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din Chilea P. $

încheierea lucrărilor sesiunii Manifestări peste hotare
Republicii

guvernamentale româno SUEDIA

brigăzi voluntare 
descărcarea mărfuri- 
aprovizionarea popu- 
In foto : Studenți de

consacrate aniversării

Plenarei naționale
<

cehoslovace de colaborare
economică și tehnico-științifică

Intre 14 și 16 noiembrie a 
avut loc la Praga sesiunea a 
Vl-a a Comisiei mixte guver
namentale romăno-cehoslovace 
de colaborare economică și 
tehnico-științifică. Delegația 
română a fost condusă de Ion 
Pățan. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, iar dele
gația cehoslovacă de Jan Gre
gor, vicepreședinte . al Guver
nului R. S. Cehoslovace. La 
lucrări a participat, de ase-

menea, ambasadorul României 
la Praga, Teodor Haș.

STOCKHOLM 16 (Ager
pres). In cadrul manifestă
rilor prilejuite de aniversa
rea proclamării Republicii, 
Asociația de prietenie Sue
dia — România a organizat, 
joi, o seară jubiliară dedi
cată țării noastre. Profesorul 
Per-Olof Ekstrom a împărtă
șit, cu acest prilej, unele 
impresii despre România.

ganizate cu prilejul celei de 
a 25-a aniversări a procla
mării Republicii, la 
dabad, capitala statului 
an Gujarat, s-a deschis, 
auspiciile Academiei de 
frumoase, o expoziție de 

românească contempora- 
Expoziția a fost inaugu- 
de către ministrul de 
pentru educație din gu-

Ahme- 
indi- 
sub 
arte 
gra-

Posturile de radio 
leviziuhe au transmis 
t'e de la deschiderea 
ției românești.

Moscova

aspec-
expozi-

★
Joi, tovarășul Ion Pățan, a 

fost primit de Lubomir Strou- 
gal, președintele Guvernului 
R. S. Cehoslovace.

In cursul convorbirilor ce 
au avut loc cu acest prilej, 
desfășurate într-o atmosferă 
caldă, prietenească, au fost a- 
bordate probleme ale dezvol
tării, colaborării și cooperării 
între cele două țări.

INDIA
DELHI 16 (Agerpres). —

In cadrul manifestărilor or-

fică 
nă. 
rată 
stat 
vernul local, Aysha Began» 
Shaik, în prezența unor func
ționari superiori din Minis
terul Educației, precum si a 
unor personalităț ale vieții 
cultural-artistice.

Concertul

CHILE. In timpul grevei 
ilegale a conducătorilor de 
autocamioane, oameni ai 
muncii și studenți au con
stituit 
pentru 
lor și 
lației.
la cele trei universități din 
Santiago de Chile, organi
zați în
descarcă vagoanele și lăzile 
cu alimente și le transpor
tă pentru a fi distribuite 
populației.

brigăzi voluntare,

DIN PRESA STRĂINĂ

Vizita premierului britanic
la Belfast

LONDRA 16 (Agerpres). •— 
Primul ministru britanic, Ed
ward Heath, a sosit joi Ia 
Belfast într-o vizită de două 
zile. Cu acest prilej,. premie
rul britanic va avea o serie

de convorbiri cu liderii prin
cipalelor formații politice din 
Ulster. Agenția Reuter men
ționează că liderii catolici au 
respins invitația de a lua 
parte la aceste convorbiri.

VIENA

Deschiderea sesiunii ministeriale
a Consiliului A.E.L.S

VIENA 16 — Coresponden
tul Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite : In c.apitala Austri
ei s-n deschis, joi, sesiunea 
ministerială a Consiliului A- 
sociației Europene a Liberului 
Schimb (A.E.L.S.). Reuniunea, 
prezidată de ministrul austri
ac al comerțului, industriei și 
meșteșugurilor, Josef Stariba- 
cher, își propune să examine
ze, în cele două zile de dez
bateri, trei teme principale: 
viitorul A.E.L.S., integrarea e- 
conomică a Europei occidenta
le și evoluția comerțului mon
dial.

Conferința de la Viena este 
menită să reproiecteze sarci
nile A.E.L.S. în noua situație 
creată prin aderarea Angliei 
și Danemarcei la Piața comu
nă și prin semnarea de către 
alte cinci state membre (Aus
tria, Elveția, Islanda, Portuga
lia și Suedia) a acordurilor 
separate cu C.E.E. Norvegia, 
de asem'enea membră a

a

împreună cu Finlan- 
angajate în negocieri 
reglementarea relîții- 

cu C.E.E.
primă consecință a a-

A.E.L.S., 
da sînt 
pentru 
lor lor

Ca o
cestor regrupări economice oc
cidentale, se poate menționa 
o reducere substanțială a pie
ței A.E.L.S., de la o zonă cu 
100 milioane locuitori, la 
una cu numai 40 milioane.

Statele ce rămîn în A.E.L.S. 
doresc să mențină și să dez
volte colaborarea lor în aceas
tă organizație. Anglia 
nemarca intenționează, 
semenea, să-și mențină 
ie economice speciale
tii parteneri A.E.L.S. In acest 
scop, este luată în conside
rare crearea unei Camere de 
comerț comune.

O temă de interes acut care 
va domina dezbaterile de la 
Viena este combaterea -infla
ției și a perturbațiilor mone
tare, fenomene ce confruntă 
țările occidentale.

și Da
de a- 
relații- 

cu foș-

2 octombrie 1972 reprezin
tă o dată memorabilă pen
tru industria cupriferă zai- 
reză : în această zi, în pre
zența președintelui Mobutu 
Șese Seko, au fost inaugu
rate instalațiile miniere ale 
societății de dezvoltare in
dustrială a Republicii Zair 
— „Sodimiza". Această so
cietate, creată in 1967 cu 
participare japoneză, își 
propune să exploateze zăcă
mintele de cupru existente 
in sudul provinciei Shaba, 
in imediata apropiere a 
frontierei cu Zambia. La 
Musoshi, mica localitate zai- 
reză situată în vecinătatea 
graniței zambiene, pină mai 
ieri un sătuc necunoscut, a 
devenit astăzi un orășel mo
dern ce adăpostește aproxi
mativ 4 000 de muncitori și 
care este in plină dezvol
tare.

In faza inițială, „Sodimi
za" va asigura producerea 
a 44 000 tone pe an prin ex
ploatarea zăcămintului de la 
Mușoshi. Acesta este eva
luat la aproximativ 30 mi
lioane de tone cu o con
centrație de 4 la sută. Pro
iectele guvernului de la 
Kinshasa prevăd insă in ur
mătoarea fază o producție 
anuală de 200 000 tone, 
cepind cu 1977.

Paralel cu lucrările 
extindere a complexului 
dustrial de la Musoshi, 
regiune au continuat să aibă 
loc ample lucrări de pros
pectare. Rezultatele nu s-au 
lăsat așteptate. Un alt im
portant zăcămint de cupru

in-

de 
in- 
in

a fost descoperit în ianua
rie la Kinsenda, localitate 
situată la 25 kilometri de 
Musoshi. Noile rezerve sînt 
apreciate tot la 30 milioane 
de tone de cupru, avînd în
să un conținut mai ridicat, 
de 6 la sută. Ulterior, la 
Shaba (fosta Katanga) . a fost 
descoperit, după toate pro
babilitățile, cel mai bogat 
zăcămint de cupru din lu
me. Alte cinci noi zăcămint 
te sînt supuse in prezent 
probelor și verificărilor res
pective pentru delimitarea 
concentrației și a 
lor.

In acest mod, 
planului cincinal 
min (Societatea națională a 
minereurilor), care prevede 
creșterea producției de cu
pru a „Sodimiza" la 600 000 
tone pe an, din 1975, ca și 
a proiectelor societății pri
vind asigurarea, din 1977, a 
unei cantități anuale de 
200 000 tone, Republica Zair, 
care, în prezent, extrage a- 
nual 405 000 tone, își va pu
tea dubla producția în 
nul 1978, urmind ca 
1980 să fie atins nivelul 
1 milion tone de cupru 
an.

Potrivit oficialităților 
Kinshasa, aceste proiec- 
sint pe deplin realizabi- 
grație, îndeosebi, punerii 
exploatare a bogatului

cantității

potrivit 
al Geco-

a- 
în 
de 
pe

de
la 
te 
le, 
în 
zăcămint de la Tenke-Fun- 
gurume (Shaba), care nece
sită un capital de ordinul a 
300 milioane dolari.

(„JEUNE AFRIQUE")

A

In Zambia vor avea loc o serie 
în sfructura puterii executive

O.N.U. va lansa :

Deceniul de acțiuni pentru combaterea 
rasismului și discriminării rasiale0

n

NEW YORK 16 (Agerpres). 
Adunarea Generală a O.N.U. 
a hotărît în unanimitate să 
lanseze programul intitulat 
„Deceniul de acțiuni pentru 
combaterea rasismului și dis
criminării rasiale". Data inau-

gurală a programului a fost 
fixată pentru 10 decembrie 
1973, ziua celei de-a 25-a a- 
niversări a Declarației uni
versale asupra drepturilor o- 
mului.

LUSAKA 16 (Agerpres). — 
Concomitent cu introducerea 
sistemului partidului unic, îna
inte de sfîrșitul acestui an în 
Zambia vor avea loc o serie 
de modificări în structura pu
terii executive și legislative 
— anunță o declarație oficia
lă, dată publicității la Lusaka. 
Președintele țării va fi secon
dat de un prim-ministru, răs
punzător de activitatea guver
nului și de problemele parla
mentare. După cum se știe,

șeful statului zambian deține 
în prezent și funcția- de pre
ședinte al guvernului.

Schimbările privind structu
ra puterii legislative se re
feră la creșterea numărului 
de membri ai Adunării Națio
nale Zambiene, de la 110, în 
prezent, la 136. Dintre aceș
tia, 125 vor fi membri aleși, 
10 vor fi numiți de șeful sta
tului, iar unul va deține func
ția de președinte al Parlamen-

orchestrei simfonice 
a Filai monlcli 

„Ge rge Enescu

SANTIAGO DE CHILE —16. 
Corespondentul Agerpres, Eu
gen Pop, transmite: In cadrul 
unei conferințe de presă, la 
Santiago de Chile a fost dată 
publicității „Declarația cu pri
vire la lucrările și hotărîrile 
Plenarei naționale a Partidului 
Socialist din Chile", care a 
făcut „un bilanț al situației 
politice și economice a țării 
și al tentativei reacționare de 
a răsturna guvernul popular".

Relevînd însemnătatea dez
baterilor și a raportului pre
zentat, documentul subliniază 
că „deliberările s-au desfășu
rat într-un climat de fraterni
tate și unitate, care reafirmă 
forța și combativitatea parti
dului în asumarea responsabi-

lității istorice de călăuzire a 
oamenilor muncii spre putere 
și de a face din Chile o repu
blică socialistă".

Participanții la plenară și-au 
exprimat hotărîrea de a mili
ta „pentru aprofundarea pro
cesului revoluționar și pentru 
îndeplinirea neabătută a pro
gramului Unității Populare". 
„S-a reafirmat, de asemenea, 
prețuirea pentru unitatea oa
menilor muncii, a 
Populare și a alianței 
socialiști și comuniști, 
aspiră să se exprime 
poziție comună de clasă, 
orice moment". Declarația re
levă că „plenara a formulat 
necesitatea adoptării unor mă
suri hotărîte față de manifes- ■ 
țările reacțiunii".

Unității 
dintre 

care 
într-o 

în

A La Brazzaville a luat 
sfîrșit , conferința cvadriparti- 
tă, la nivel înalt, a șefilor 
de stat din Zair, Congo, Ga
bon și Guineea Ecuatorială. 
Participanții au luat în dis
cuție problema reglementării 
diferendului teritorial dintre 
Gabon și Guineea Ecuatori
ală. Acțiunea de mediere în 
acest conflict a fost încre
dințată de O.U.A. președin
ților statelor Zair și Republi
cii Populare Congo. In urma 
recomandărilor, președinții 
republicilor Gabon și Gui
neea Ecuatorială au căzut de 
acord să-și reglementeze, pe 
cale pașnică și în spiritul 
Cartei O.U.A., neînțelege
rile care s-au ivit între cele 
două țări.

Suharto. Cu acest prilej, șe
ful statului indonezian va 
avea întîlniri cu președinte
le Austriei, Franz Jonas, și 
va purta convorbiri cu mem
bri ai guvernului, în centrul 
cărora se vor afla probleme
le dezvoltării relațiilor eco
nomice.

guverna-

• Președintele Siriei, ge
neralul Hafez Assad, șl-a în
cheiat vizita oficială de trei 
zile efectuată Ia Abu Dhabi, 
unde a avut convorbiri cu 
președintele Uniunii Emirate
lor Arabe, șeicul Zaeb Bin 
Sultan, asupra unor probleme 
privind dezvoltarea cooperă
rii și relațiilor bilaterale, 
precum și asupra situației 
din Orientul Apropiat.

® O delegație
mentală a R.P. Chineze, con
dusă de Pai Sian-Kuo, mi
nistrul comerțului exterior, 
a sosit joi la Belgrad, infor
mează agenția Taniug. Dele
gația chineză urmează să 
discute cu Muhamed Hadjici, 
secretarul federal pentru 
comerțul exterior al R.S.F. 
Iugoslavia, probleme ale re
lațiilor economice dintre 

două țări.

trat o creștere față de ediția 
din primăvara acestui an.

0 Președintele R.A. Egipt, 
Anwar Sadat, l-a primit pe 
Hedi Nouira, primul minis
tru al Tunisiei, care se află 
într-o vizită oficială ia Cai
ro. La întrevedere a parti
cipat și premierul Aziz 
Sedky. Au fost examinate o 
serie de prob'eme ale dez
voltării relațiilor eglpteano- 
tunisiene, precum 
aspecte ale situației 
ționaie.

0 La Geneva au început 
lucrările conferinței Organi
zației Națiunilor Unite și 
Organizației interguvernamen- 
tale consultative pentru navi
gația maritimă 
I.M.C.O.), 
delegații
state, printre care și o dele
gație din România,

(O.N.U. — 
la care participă 
din peste 85 de

și unele 
interna-

0 Rudolph Schulze, minis
tru al poștelor și telecomu
nicațiilor din R.D, Germană, 
a propus omologului său 
vest-german, Lauritz Lauri- 
tzen, începerea de negicieri 
în vederea realizării unui 
acord guvernamental asupra 
poștei și telecomunicațiilor. 
Ministrul Lauritzen a salu
tat această propunere.

Ager- 
trans- 
turne- 
a so

0 Corespondentul 
preș, Petre Stăncescu, 
mite: In continuarea 
ului său european, joi
sit la Viena, într-o vizită o- 
ficială de trei zile, președin
tele Indoneziei, generalul

0 Agenția China Nouă a 
difuzat un comunicat comun 
în care se arată că guvernul 
R.P. Chineze și guvernul 
luxemburgului au decis să 
se recunoască reciproc și să 
stabilească relații diplomati
ce începînd de la 16 noiem
brie.

Ediția de toamnă din a- 
an a Tîrgulul de bu- 
pentru export de la 

și-a închis porțile, 
tîrgul a

de afaceri din

nuri 
Canton 
Timp de o lună, 
îost vizitat de peste 23 000 
de oameni
numeroase țări ale lumii. Se 
apreciază că afluența de vi
zitatori din această toamnă 
depășește pe cea a oricărei 
ediții precedente, iar volu
mul tranzacțiilor a înregis-

Redacția sl administrația zlarnlnl î Petroșani, strada Republicii N». 00, telefon» 1662

0 Ministrul Afacerilor Ex
terne al R.D. Vietnam a dat 
joi publicității o declarație 
prin care protestează împo
triva furnizării masive de 
arme de către S.U.A. regi
mului saigonez și trimiterii 
în Vietnamul de sud a unui 
numeros personal 
sub denumirea de 
civili", pentru a 
trupele saigoneze, informea
ză agenția VNA. — 
declarația condamnă intensi
ficarea, în ultima perioadă, 
a atacurilor lansate de a- 
vioanele șl navele militare 
ale S.U.A. împotriva celor 
două părți ale Vietnamului.

militar,
„consilieri 

antrena

Totodată,

0 In „Cupa campionilor 
europeni” la baschet (mas
culin), echipa Dinamo Bucu
rești a învins, la Helsinki, 
cu scorul de 77—74 (44—34) 
pe Honka Tapiola, calificîn
du-se pentru turul următor. 
In primul joc, dinamoviștii 
obținuseră victoria cu sco
rul de 95—58.

Rezultate din „Cupa cu
pelor” : Juventud Barcelona

•II

MOSCOVA 16 — Cores
pondentul Agerpres, Lau- 
rențiu Duță, transmite: In 
sala mare a Conservatoru
lui „Ceaikovski" din Mos
cova a avut loc primul 
concert al Orchestrei sim
fonice a Filarmonicii „Geor
ge Enescu", in cadrul u- 
nui turneu întreprins in 
Uniunea Sovietică in cin
stea împlinirii unui sfert 
de veac de la proclama
rea Republicii în România. 
Sub bagheta dirijorului 
Mircea Basarab, au fost 
interpretate lucrări de 
Beethoven, Max Reger, A- 
natol Vieru și Maurice Ra
vel.

Ziarele „Pravda" și „Mos- 
kovskaia Pravda" relatea
ză despre concertul inau
gural al turneului, care «s-a 
bucurat de succes.

In continuare, Orchestra 
simfonică a Filarmonicii 
„George Enescu" va con
certa la Leningrad și Kiev.

a
Constituirea și instalarea in Algeria 

„Comisiei Naționale a gestiunii socialiste
a întreprinderilor de stat“

Corespondentul 
Constantin Benga, 
Președintele Con-

ALGER 
Agerpres, 
transmite ; 
siliului Revoluției * al Algeriei, 
Houari Boumediene, a proce
dat la constituirea și instala
rea „Comisiei Naționale a 
gestiunii socialiste a între
prinderilor de stat". Această 
comisie, din care fac parte nu
meroși conducători ai statului, 
este însărcinată cu aplicarea 
prevederilor ordonanței prezi
dențiale, semnată de șeful sta-

țului, în noiembrie 1971, pri
vind instituirea noului sistem 
de organizare și funcționare a 
întreprinderilor de stat alge
riene. Potrivit ordonanței, în 
toate întreprinderile de stat 
vor fi înființate comitete ale 
salariaților, alese în adunările 
generale ale acestora, și con
silii de conducere din care 
fac parte, cu drepturi depli
ne, reprezentanți ai muncito
rilor.

Comisia se va îngriji, de a- 
semenea, de elaborarea și a-

plicarea tuturor măsurilor 
natură să cointereseze toți 
gajații întreprinderilor, în 
derea obținerii unor rezulta
te pozitive pe plan financiar.

Cu prilejul ceremoniei de 
instalare a Comisiei Naționa
le, președintele Boumediene a 
subliniat că, o dată cu înfiin
țarea acesteia, a fost deschis 
un nou front de activitate, s-a 
conturat un obiectiv de natu
ră să permită o repartizare 
mai justă a responsabilităților.

Pregătiri
pentru

lansarea
echipajului

it
de 

an- 
ve-

flApol!o-17

de modificări 
și legislative

tului, fără să aibă reprezenta
re instituțională.

Modificările anunțate au 
fost propuse președintelui Ke
nneth Kaunda, la 15 octom
brie, de o comisie specială, 
condusă de vicepreședintele 
țării, Mainza Chona. După e- 
xaminarea lor, de către șeful 
statului și guvernul zam- 
bian, s-a hotărît ca propune
rile respective să fie supuse 
spre dezbatere Adunării Na
ționale, la 5 decembrie a.c.

— Sparta Luxemburg 95—58; 
Jugoplastika Split — Spar
tak Sofia 79—71. Echipa 
franceză Antibes a dispus cu 
scorul de 84—61 de Csepel 
Budapesta, calificîndu-se în 
continuare.

• Intr-un discurs pronun
țat joi in fața Adunării Na
ționale, 
externe, 
a spus, 
ferința 
cooperării 
Franța va aborda convorbi
rile de la Helsinki conducîn- 
du-se după principiul 
form căruia în lumea 
temporană confruntarea 
tre blocuri și sisteme 
tare trebuie să fie înlocuită 
prin dialogul între popoare 
și prin eforturi de apropiere 
între toate națiunile.

ministrul afacerilor 
Maurice Schumann, 
referindu-se la con- 

asupra securității și 
în Europa, că

con- 
con- 
din- 

mill-

0 In cadrul unei conferin
țe de presă ținute la Lagos, 
la încheierea vizitei sale în 
Nigeria, președintele Sene
galului Leopold Sedar S'en- 
ghor, s-a pronunțat pentru 
stabilirea unor prețuri echi
tabile la materiile prime a- 
fricane importate de țările 
industrializate vest-europene 
și a chemat țările de pe 
continent să-și strîngă rîn- 
duriie în apărarea interese
lor lor. El a cerut sporirea 
sprijinului moral și material 
acordat mișcărilor de elibe
rare națională din Africa.

LONDRA

O moțiune guvernamentală 
adoptată de Camera 

Comunelor
LONDRA 16 (Agerpres). — 

Camera Comunelor a adoptat 
o moțiune guvernamentală ca
re prevede limitarea dezbate
rilor parlamentare asupra le
gii „înghețării" salariilor și 
prețurilor. Potrivit moțiunii, 
luările de cuvînt ale deputați- 
lor în Camera Comunelor tre
buie să se încheie, cel mai 
tîrziu, luni, 20 noiembrie.

După cum a precizat lide
rul Camerei Inferioare a 
rului legislativ britanic, 
mes Prior, impunerea „legii 
ghilotinei" — cum este denu
mită, în general, această pro-

fo-
Ja-

cedură parlamentară — a fost 
determinată de caracterul de 
„extremă urgență" al adoptă
rii acestei legi.

După cum se știe, eșecul 
convorbirilor tripartite dintre 
guvern, sindicate și patronat, 
vizînd . adoptarea unor măsuri 
antiinflaționiste, a constrîns 
guvernul britanic să procede
ze la „înghețarea" prețurilor 
și salariilor pe o perioadă de 
90 de zile, măsură a cărei 
oportunitate și eficacitate au 
fost puternic contestate atît de 
opoziția laburistă, cît și de 
sindicatele britanice.

CAPE KENNEDY 16 (Ager
pres). — Membrii echipaju
lui misiunii spațiale america
ne „Apollo-17" au intrat în 
carantină medicală, premergă
toare lansării spre Selene, 
programată pentru 6 decem
brie, ora 14,53 GMT. Din acest 
moment și pînă Ia startul spre 
lună, Eugene Cernan, Ronald 
Evans și dr. Harrison Schmitt 
se vor afla în contact cu un 
număr limitat de persoane de 
la centrul de lansare, pentru 
a reduce la maximum posibi
litatea contractării unor boli 
contagioase.

între timp, tehnicienii cen
trului au început testarea fi
nală a motoarelor rachetei 
purtătoare, inclusiv alimenta
rea acestora cu circa 1 milion 
galoane de carburant (format 
dintr-un amestec de benzină, 
oxigen lichid și hidrogen li
chid). Momentul culminant al 
acestei ultime etape pregăti
toare va fi lansarea simulată 
a rachetei „Saturn-5", progra
mată luni, 20 noiembrie.

După cum informează agen
ția UPI, avînd în vedere ris
curile potențiale ale acestui 
test, Cernan, Evans și Schmitt 
nu se vor afla în interiorul 
rachetei, „repetiția generală" 
a momentului lansării urmînd 
să fie făcută de cei trei cos- 
monauți după golirea rezer
voarelor lui „Saturn-5“. Echi
pajul „de rezervă" al ultimei 
misiuni din dadrul programu
lui „Apollo" — format din 
John Young, Charles Duke 
(membri ai misiunii „Apol- 
lo-16") și Stuart Roosa (pilo
tul modulului de comandă în 
echipajul ,,Apollo-14“) „dublea
ză" cu rigurozitate pe titulari, 
fiind supuși aceluiași regim.

spre

întrunirea
Consiliului

Securitate
NEW YORK 16 (Agerpres). 

La cererea a 37 de state afri
cane membre ale O.N.U., Con
siliul de Securitate s-a întru
nit miercuri seara pentru a e- 
xamina situația din coloniile 
portugheze din Africa, pentru
a cere guvernului portughez 
să recunoască dreptul la auto
determinare și la independen
tă al populației din aceste te
ritorii.

Dezbaterile din Consiliul de 
Securitate continuă.
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