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PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE

IN CONDIȚII E EFICIENȚĂ RIDICATĂ!

Prima lună s-a încheiat cu un bilanț
pozitiv la minele Văii Jiului

Situația realizării

planului
E.M. Paroseni 109,8 la sută
E.M. Petrila 102,7 la sută
E.M. Vulcan 102,1 la sută
E.M. Lonea 100,5 la sută
E.M. Lupeni 100,3 la sută
E.M. Dîija 100 la sută
E.M. Uricani 100 la sută
E.M. Aninoasa 93,3 la sută
E.M. Bărbăteni 90,9 la sută
E.M. Livezeni 88,6 Ia sută
TOTAL Valea Jiului 100,3 la sută

RITMUL LUAT DIN „START
SE CERE ACCELERAT

Interviu cu tovarășul 
ing. VASILE OGHERLACI, 

director general al centralei cărbunelui

Rod al strădaniilor
colectivului
minei Dîija

Din analiza activității desfășurate in prima lună a anu
lui, a rezultatelor înregistrate se desprind concluzii a căror 
importanță pentru luna februarie — și întregul trimestru 
— este de necontestat. Revenind la problemele abordate 
după cea de-a doua decadă, am solicitat pe tovarășul in
giner VASILE OGHERLACI, director 
Cărbunelui să concluzioneze 
șurată de colectivele de muncă din 
luna ianuarie, să jaloneze drumul de

' niicitatea producției să nu mai fie o opțiune, ci un fenomen 
despre care să se vorbească

general al Centralei 
activitatea desfă- 
unitățile miniere în 

urmat pentru ca rit-

la timpul prezent.

O dată cu încheierea’ pri
mei luni a celui de-al treilea 
an al cincinalului, colectivul 
de muncă al E.M. Dîija a 
realizat — prin eforturi deo
sebite depuse eu sîrgumță si 
elan — cotitura mult dorită ; 
trecerea de la minus Ia plus, 
adică la raportarea îndepli
nirii și chiar depășirii la zi 
a sarcinilor la planul de ex
tracție ! Este un merit al 
conducerii minei, al organiza
ției de partid, al întregului 
colectiv. In frunte, cu aportul 
cel mai consistent, se situea
ză sectoarele UI și I. cu spo
rurile de cărbune de 1 464, 
respectiv. 134 tone. Depășiri 
substanțiale se înregistrează

la unele brigăzi din cadrul 
sectorului ITI între care a- 
mintim pe cele conduse de 
Mihai Cosma (■=£ 204 tone), 
Vasile Baltag (-ț- 123 tone) și 
Pavel Tasnady (+' 61 tone). 
In organizarea și coordonarea 
judicioasă a procesului de 
producție și-au adus o con
tribuție însemnată maistrul 
miner principal Emerik Na
gy. secretarul organizației de 
bază de la < sector, și 
miner loan Dăneț.

Avem certitudinea 
strădaniile întregului 
la bilanțul promițător al lunii 
ianuarie vor fi adaugate noi 
și bogate realizări în perioa
da care urmează.

maistrul

că prin 
colectiv.

— Nu putem spune că în 
luna ianuarie unitățile noas
tre au lucrat ritmic. In special 
prima decadă a fost nesatisfă- 
cătoare din acest punct de ve
dere. In a doua decadă ne-am 
redresat • și în cea de-a treia 
s-a lucrat la-cote foarte apropia
te de cele.ale planului. Aș spune 
insă că mai avem multe de fă
cut pentru a putea declara că 
lucrăm ritmic în cadrul unei 
luni și în cel al trimestrului.

In ceea ce privește rezulta
tele obținute, cititorii ziarului 
cunosc deja faptul că trei, ex
ploatări nu și-au realizat sar
cinile lunii ianuarie. E vorba 
despre minele Aninoasa. Băr- 
băteni și Livezeni. Cît despre* 
cauzele care au condus la ră- 
minerea lor in urmă ele sint 
aceleași despre care am mai 
vorbit. Aș dori insă să men
ționez că și unitățile care și-au

realizat planul lunii au făcut 
un efort deosebit fiind nevoi
te să-lucreze și în zilele de 
repaus pentru a recupera ră- 
minerile in urmă din prima 
decadă.

— Dar era necesar acest e- 
fort ?

— Au existat și unele cauze 
obiective care au 'impus acest 
efort. Dar trebuie să spunem 
că nu sînt consolidate încă 
problemele privind disciplina 
in muncă, linia de front care 
a fost afectată de răminerile 
in urmă la lucrările de pregă
tire din anii trecuti. Dotarea 
tehnică și functionarea 
jelor încă nu este la : 
cerut.

— Aceste cauze sînt 
rată. Să înțelegem că 
rile sînt necesare șl in 
tinuare ? Considerați că este

i utila- 
nivelul

de du- 
efortu- 

con-

Brichete
mai multe
de calitate
superioara

Rodnică a fost luna i; 
are -i pentru colectivul sec
ției brichetai a 
Petrila. Inginerul 
Biro ne-a pus 
faptul că. pe H 
1 700 
s-a reușit 
ziunii produsului cu 2.9 punc
te. In realizarea acestor in 
dicatori meritorii. s-au evi
dențiat brichetatorii Aurel 
Ceuș. Viorel Marinescu. A- 
dam Cepoi. Dumitru Bohnerel, 
Viorel Troșan. Aurel Todea. 
Constantin Modreanu. Ștefan 
Bilbă. Alexandru Cherecheș 
si Constantin Bunăiașu. lă
cătușii Kenrir Lorincz, Cons 
tanfin Ponescu. Ludovic Kiss. 
Mihai Șerean. Dumitru Tes- 
can Ioan Pluearu. Cornel 
Ursa. Gri’tore Toderici si Eu
gen Pop. O îndrumare pricepu
tă a procesului de brichetare a 
venit din par’ea maiștrilor 
Constantin Bușoniu. Șerban 
Pirvu. Pavel Damienoiu și 
Iosif Maior.

preparat iei 
Gheorghe 

la curent mi 
lingă sporul de 

tone brichete obținute, 
îmbunătățirea coe-

In cadrul exploatărilor între
prinderii miniere Moldova No
uă. din județul Garaș-Severin, 
a fost experimentală, cu bune 
rezultate, o valoroasă metodă 
de lucru In subteran, menită 
să contribuie la creșterea pro-, 
ducHvitStlî muncii și la redu
cerea volumului de lucrări de 
pregătire a fronturilor de 
muncă din abataje. Noua me
todă, care poartă denumirea 
tehnică de ..extracție cu banc 
subminat", iși găsește de a- 
cum o largă utilizare in pro
ducție, randamentul său pe fle
care post fiind de aproape do
uă ori mai mare fată de vechi
le procedee.

Elaborat de specialiști din 
cercetare și de mineri cu o 
îndelungată experiență, acest 
procedeu, care conferă muncii 
în subteran și o siguranță mă
rită. se va generaliza in toa
te abatajele existente in ex
ploatare, precum și In cele ca
ro se vor deschide In următo
rii ani.

★
La întreprinderea „13 De

cembrie" din Sibiu, cea mai 
mare producătoare și exporta
toare de marochinărie din ta
ră, s-a trecut la aplicarea unor 
tehnologii mai eficiente de lu
cru. Astfel, un colectiv al în
treprinderii a elaborat un nou 
procedeu de asamblare a con
fecțiilor prin sudarea lor cu a- 
jutorul curentilor de înaltă 
frecventă. Acest procedeu a- 
sigură o productivitate mai 
mare cu 25 la sută lată de me

toda clasică, precum si o îm
bunătățire simțitoare a calită
ții produselor. In același timp 
la secția tăbăcărie au fost pro
duse primele cantități de piei 
„napa", foarte solicitate pentru 
finețea și eleganta lor.

★
La Fălticeni, ciras cu boqate 

tradiții culturale de care se 
leagă numele unor renumite

Breviar

personalități ale scrisului ro
mânesc, a fost constituită Fi
liala asociației folcloriștilor și 
etnografilor „Simion Florea 
Marian" din județul Suceava.

Reunind numeroși culegători 
locali de folclor, profesori de 
limba și literatura română, 
foști colaboratori ai cunoscu
tei reviste „Șezătoarea", înfi
ințată aici cu decenii In urmă 
do Artur Gorovei, filiala Iși 
propune să întreprindă o vas
tă acțiune de depistare, valo
rificare și păstrare a creațiilor 
populare din această zonă a 
Moldovei.

posibil ca planul să se reali
zeze ritmic, din prima zi a lu
nii ?

— Eu gindesc că da, dar e 
nevoie de o mai bună organi
zare de la îgceputul lunii. Da
că conducerile unităților, ca
drele tehnice și inginerești a- 
cordă atenția cuvenită ritmi
cității. creînd de la bun înce
put condițiile necesare, reali
zarea ritmică a planului nu va 
fi o problemă.

— Ce înțelegeți prin a crea 
condiții ?

— N-aș vrea să se creadă <-« 
mă refer la ceva deosebit, ci 
la o plasare a oamenilor co
respunzătoare producției, po
sibilă de realizat dat fiind fap
tul că dispunem <ie efective 
la nivelul planului.

— Plasarea la care vă refe
riți implică schimbarea forma
țiilor de lucru la 
fiecărei luni așa 
bișnuiește ?

— Nu. Practica

CONCURSUL
începutul

cum se o-

e cît 
poate de dăunătoare. Am 
dicat conducerilor unităților 
ca aceste schimbări să se facă 
numai la terminarea unor lu
crări, deoarece mutarea oame
nilor dintr-un loc in altul a- 
fectează de regulă prima de
cadă. Prin plasare trebuie să 
se înțeleagă completarea for
mațiilor în funcție de noile 
condiții. Pe de altă parte, da
că se rezolvă la timp proble
mele de aprovizionare a fron
turilor de lucru și dacă con
ducerile unităților ar căuta nu 
scuze in afară ci mai mult 
deficientele din propria gos
podărie.

— Vă rog exemplificați...
— Aș cita exemplul unei u- 

nități mari cum este mina Lu-

se
in-

de reportaje, portrete și însemnări, 
organizat de ziarul „Steagul roșu“ 

se prelungește pînă la 15 februarie a, c

Interviu realizat de 
Dragoș CALIN

(Continuare in pag. a 3-a)

DESTĂINUIREA

Din dorința de a stimula activitatea 
pondenților voluntari din exploatările 
și uzine, de pe șantierele de construcții, din parchetele fo
restiere, unitățile de transport, din instituții etc. in prezenta
rea muncii și vieții omului zilelor noastre, de a descoperi 
și promova talente autentice în gazetărie, ziarul nostru și 
filiala Uniunii ziariștilor/a ORGANIZAT DUPĂ CUM SE 
CUNOAȘTE IN
CONCURS DE REPORTAJE. PORTRETE șl ÎNSEMNĂRI.

Pentru cele mai bune lucrări se vor acorda la încheie
rea concursului, premii și mențiuni în bani.

Totodată, concursul are ca scop și o preselecție a celor 
dornici să candideze la concursul de admitere la Facultatea 
de ziaristică din cadrul Academiei ..Ștefan Gheorghiu", in 
anul de învățămînt 1973 — 1974.

Pentru a da posibilitate unui număr cit mai mare de 
tineri corespondenți să participe la concurs cu reportaje, 
portrete, însemnări valoroase despre munca și viața nouă 
a oamenilor și localităților Văii Jiului, primirea materiale
lor pentru concurs de către redacția noastră se prelungește 
pînă la 15 februarie a.c.

publicistică a cores- 
miniere, din fabrici

CURSUL LUNII IANUARIE a.c.

Bleagulrosu Concursul 
corespondenților 
___ voluntari
te. •

JIULUI

La Spitalul Vulcan

în pagina a 4-a
• „Administrația de 

la Saigon încearcă 
prin toate mijloace
le sa intirzie activi
tatea Comisiei mili
tare mixte 
partite'*

• Consultările 
terale de la

cvadri-

multila- 
Helsinki

Stadie centrală de oxigen
Este in stadiu de finisare la Spitalul din 

Vulcan - unitate de sănătate aflată în- 
tr-un continuu proces de modernizare 
o static centrala de oxigen, „atribut" de 
seamă cu care, deocamdată, nu se mai 
poate miudri o altă unitate a genului din 
Valea Jiului. Dotată cu un sistem de con
ducte spre toate secțiile spitalului, stația 
aceasta de oxigen, destinată îndeosebi sa-

Ioanelor de reanimare și sălilor de opera
ții, înlocuiește vechiul sistem al tuburilor 
greu trasportabile, facilitînd mult îmbună
tățirea inlregii activități ce se desfășoară 
aici. Stati-i a fost proiectată și executară 
de către salariați ai spitalului, sub îndru
marea atentă și pricepută a tehnicianului 
Gheorghe Pavel de la I.T.M. București.

Romanul lui Jules Verne, 
„Castelul din Carpați", a a- 
tras atenția întregii Europe, 
făcind cunoscute obiceiurile și 
tradițiile românilor din ba
zinul celor două Jiuri, precum 
și frumusețea Carpaților. Dacă 
această frumusețe, care, se 
pare că a fost cunoscută prin 
intermediul unei prietene năs
cute din lacrimi carpotine a 
reușit să-l impresioneze pe Ju
les Verne, cei ce-au construit 
in ultima vreme castele pen
tru oamenii ce odinioară pur
tau opinci, incercid astfel să 
concureze și frumusețea na
turală, se pot mindri că au 
întregit atit simplul cit și 
complexul. Omul s-a inspirat 
de la natură dar, precum e- 
levul iși intrece maestrul, tot 
așa și oamenii cu ascuțimea 
minții, au reușit să întreacă 
natura.

Secole in șir Jiul s-a scurs 
liniștit și a revenit la locul de 
unde a plecat. Dar intr-o zi o 
parte din apele lui, coborite

din văzduh, au rămas sur
prinse, au intrat sfioase in 
albie și numai atunci cind au 
ajuns la Dunăre au reușit să 
converseze cu cele ale Oltu
lui, Mureșului și Argeșului, 
împreună povesteau minuni. 
Unele erau’ chiar înfuriate că 
ele, care vuiau odată infio. 
rind pămintul, sint forțate de 
om să intre in galerii, să în- 
virtă rotoare și să producă 
lumină. O altă parte din a- 
pele Jiului și-au oprit pentru 
citeva clipe călătoria sus 
peste piscurile semețe ale Pa- 
ringului manifestind dorința 
de a asista de la înălțime la 
transformările din Vale. Acolo, 
intre stele și stinci au început 
să-și depene amintirile. Și-au 
amintit de nopțile smolite cind 
se luptau cu întunericul zdro- 
bindu-și frunțile de stinci. 
Și-au amintit de vremurile în
tunecate cind in aceste lo
curi * s-au amestecat cu sin
ge omenesc jertfit pentru

dreptate socială, pentru veni
rea erei luminoase o socia
lismului. De aceea ele au ți
nut să vină, acolo sus, îm
brăcate in alb. Cele rămase 
să mențină viața riului intrat 
in legendă se opresc uneori 
și ascultă atente freamătul din 
adincul Văii. Ritmul trepidant 
al mașinilor din subteran le 
pun in dilemă. Atunci cind 
intîlnesc stropii de sudoare 
câzuți de pe frunți pe bulgă
rii negri de cărbune, ascultă 
fascinate povestea acestora și 
înțeleg de ce astăzi această 
Vale este plină de lumină. 
Eu am văzut o șuviță cristalină 
a Jiului care ascultase avidă 
totul spunind că in cele din 
urmă
celui mai mare patron al a- 
pelor, dar vă vorbi tuturor 
despre minunile acestui loc 
de pe Terra.

va pieri în imensitatea

Gheorghe POPESCU 
lăcătuș, Preparația cărbunelui 

Coroești

Gontlnulnd cercetările Înce
pute în anii trecutl pe șantie
rul arheologic de lingă comu
na Siimnic. județul Sibiu, spe
cialiștii Muzeului Brukenthal 
și ai Institutului de arheologie 
din Cluj au putut stabili, pe 
baza bogatului material rezul
tat cu acest prilej, că aici a 
existat nu numai o așezare ro
mană, așa cum s-a crezut ini
tial. ci și una dacică, care a 
continuat să fie locuită și ul
terior, in perioada stăpinlrii 
romane — moment de simbio
ză care marchează începutul 
procesului de etnogeneză al 
poporului român.

Specialiștii muzeului sibian 
au făcut, do curind. și două 
noi descoperiri do mare valoa
re științifică. Este vorba des
pre un topor cioplitor din Silex, 
găsit în hotarul comunei Ra- 
covita/ care reprezintă cea 
mai veche unealtă făurită de 
mina omului descoperită pînă 
acum pe teritoriul Transilvani
ei și una din cele mai vechi 
din tară, precum și despre o 
altă unealtă de piatră, scoasă 
la iveală In apropierea comu
nei Șelimbăr, care a fost da
tată ca apartinînd perioadei 
musteriene a paleoliticului. I- 
dentificarea acestor obiecte 
Indică faptul că și această zo
nă intră in aria antropogene- 
zei. ceea ce extinde conside
rabil limitele cunoscute ale is
toriei umane pe aceste melea 
guri.

(Agerpres)
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republicană
Cu prilejul împlinirii a 

40 de ani de la luptele ce
feriștilor de la Grivița ro
șie, in ” 
nizează 
plastică 
tiștilor 
Filiala 
Plastici 
fi reprezentată prin lucră
rile lui Ion Cirjoi (pictu
ră) losif Tellrnann (pictu
ră și gravură). Aurel Florea 
(pictură), tibria Pop (gra
vură).

București se orga- 
o expoziție de artă 
cu participarea ar- 
din întreaga țară.
Uniunii Artiștilor 
din Petroșani va

Expoziție
de

fotografii
In foaierul Casei de cul

tură s-a deschis, la inc»; 
pulul acestei săptămini, 
expoziție a f 
din Petroșani. Cu o temati-

expoziția cuprinde lucrări 
recente și valoroase sem
nate de losif Tellrnann, 
loan Vinătoru. Siegfried 
Fisguss, Alexandru Butnă- 
rașu, care periodic, iși 
activitatea cunoscută 
blicului.

tar 
pu-

Festival
al

cinecluburilor
Cineamatorii din Valea 

Jiului sint invitați să par
ticipe la un festival orga
nizat de cineclubul C.F.R. 
din Timișoara, in 17-18 fe
bruarie. Aflăm că vor par
ticipa cinecluburile Ama- 
film-Lupeni (cu filmele „E- 
ram copil", semnal de Os
car Simonis și Petre Resi- 
ga — „Sens unic"), Op
tim film-Vulcan (cu filme
le „Coloana" și „Răzbuna
rea", semnate de Carol Si
monis, Sergiu Boiță și Gh. 
Dricu), Casa de cultură din 
Petroșani („Diagrama" de 
Iosif Tellrnann și „Poveste 
vinătorească").
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Regimul juridic al locuințelor
proprietate personală

Principiul ce stă la teme
lia regimului juridic al locu
itelor proprietate personală 

oare sini folosite pentru 
uzul proprietarului și al fa- 
Taliei sale, este efi nu sini 
supuse normării șl repartiză
rii.

Q primă constatare ce se 
letprinde din enunțarea aces
tui principiu este aceea că 
exceptarea locuințelor proprie 
tale personală de la normare 
și repartizare se lacc numai 
pentru apartamentul iolosit de 
proprietar și iamilia sa. ast
fel că in carul cînd o per
soană deține mai multe apar
tamente. cele în care 
cuiește vor fi supuse 
r:; și repartizării

Proprietarul unui 
ment în care locuiește împre
ună cu familia sa, are drep
tul să închirieze o parte din 
acesta, inclusiv sub formă de 
cameră mobilată, în mănira 
In egre persoanele cărora li 
se inrhiriază acest spațiu au 
domiciliu slabii sau vî/a dc 
flotant în localitatea respec
tivă.

Prin efectul legii s-au creat 
condiții ce facilitează proprie 
tarilor de locuințe proprieta- 
t«' personală să ocupe efectiv 
a' o«te locuințe, in măsura in 
care doresc. Este prevăzută 
a-rtfel obligația comitetelor e- 
xecutive de a sprijini cereri
le persoanelor care au locu
ință oroprielate personală și 
nu locuiesc in ele. de a se 
muta în acestea. Asemenea 
cereri trebuiesc soluționate în 
termen de 2 ani de zile de la 
data introducerii lor.

Ocuparea 
proprietarii 
repartizarea 
cupă aceste 
țiilor oferite în schimb de că
tre proprietari, fie a altui spa
țiu din fondul locativ de stat 
Legea ocrotește in egală mă
sură și pe chiriași prevăzînd 
că repartizarea acestei locu
ințe trebuie să se facă cu 
respectarea dispozițiilor legale 
privind normarea suprafețelor

nu lo- 
normă-

«paria-

locuintei de către 
lor se face prin 
chiriașilor, ce o- 

locuinte, fie a spa-

locative. In legătură cu acest 
asprei menționăm 
practicii judiciare 
noastră, care a

constanta 
din țara 

statuat că 
s: ațiul oferit în schimb chi
riașului. în scopul eliberării 
unei locuințe proprietate per
sonală, fie de către proprietar, 
fie de către comitetele 
cu live, trebuie să aibă 
lași grad de confort si 
leași utilități ca spațiul 
care-1 eliberează. In acest

exe- 
ace- 
a ce

pe 
sens

Consultație
juridică

esle necesar, pentru ca chi
riașul sfi fie obligat să eli
bereze locuința în scopul o- 
cupării ei de către proprietar, 
să i se atribuie un spațiu lo
cativ cu aceleași dimensiuni. 
Intr-o zonă similară a locali
tății. cu aceleași utilități (de 
pendinte, garaj, grădini, etc.), 
ca și spațiul ce-1 eliberează.

In cazurile în care chiriașii 
care urmează să elibereze lo
cuințe. în scopul ocupării lor 
de către proprietari, urmează 
la rindul lor să se mute în 
locuință proprietate personală 
sau au încheiat un contract 
pentru construirea sau cumpă
rarea unei locuințe în condiți
ile legii pentru dezvoltarea 
construcției de locuințe și vîn- 
zarea de locuințe din fondul 
locativ de stat către popu
lație. aceștia nu pot fi obli
gați să predea locuința deți
nută decît odată cu mutarea 
lor în locuința eliberată, res
pectiv construită sau cumpă
rată.

Potrivit principiului general 
al legii, că o familie poate 
deține și folosi în același timp

doar o singură locuință, 
diferent că este proprietate 
țersonnlă sau de tltat si pen
tru o rațională gospodărire a 
spațiului locativ, legea stabi
lește anumite restricții în re
partizarea spațiului locativ. 
Astfel, nu poate beneficia de 
locuințe proprietate da stat 
persoanele care :

— au locuință proprietate 
personală în localitatea unde 
solicită locuință ;

— și-au vîndut după 1 Ia
nuarie 1967 locuința proprie
tate personală ;

— locuiesc în localitățile de 
pe o rază de 40 km din jurul 
orașelor și municipiilor unde 
lucrează și unde solicită locu
ință.

Dispozițiile generale alo le
gii privind administrarea fon
dului locativ și reglementarea 
raporturilor dintre proprietari 
și chiriași, cu excepția preci
zată. se aplică in mod cores
punzător și suprafețelor loca
tive proprietate personală. In 
acest sens o dispoziție deose
bit de importantă de natură a 
apăra interesele chiriașilor es
te aceea după care primirea 
unei chirii mai mari decît cea 
leqală se pedepsește cu închi
soare de la o lună la un an 
sau cu amendă.

In cazul în care o suprafa
ță locativă dintr-un aparta
ment proprietate personală se. 
eliberează prin mutări sau alte 
cauze, această suprafață va fi 
pusă, la cererea sa, la dispo
ziția proprietarului și a fa
miliei sale. /Asupra acestor 
suprafețe alți locatari nu au 
dreptul la opțiune sau extin
dere. De aceste prevederi ale 
dispozițiilor legale beneficia
ză atit proprietarul care nu 
locuiește cît și cel care locu
iește in apartamentul său, ast
fel că în cazul in care acesta 
ocupă doar o parte din apar
tamentul său are dreptul ex
clusiv de a se extinde cu pri
vire la supralața eliberată.

Cursuri de pregătire a candidațllor
pentru concursul de admitere

în învățămîntul superior

33 de ani de la victoria armatei sovietice
in bătălia de pe■ Volga

Răspundem cititorilor
MARLA AMARIEI — Petroșani.
Există două căi legale pentru a vă 

rezolva situația pe care ne-o relatați :
a) în cazul în care vi s-a desfăcut 

contractul de muncă de către unitate, 
urmează să atacați această măsură, potri
vit legii, la instanța judecătorească, res
pectiv Judecătoria Petroșani :

b) în cazul in care nu vi s-a desfăcut 
contractul de muncă. însă unitatea refu
ză doar plata drepturilor pentru conce
diul de maternitate urmează a vă adresa, 
potrivit art. 13 din Legea nr. 59/68, Co 
misiei de judecată din unitate, pentru a 
judeca cauza.

Vă recomandăm, în ambele situații, 
să cereți în prealabil, in scris, unității 
să-și precizeze poziția, adică să vă comu
nice dacă vi s-a desfăcut contractul de 
muncă sau numai refuză a plăti dreptul 
de concediu de maternitate, pentru a ști 
calea ce urmează s-o folosiți.

Iilor la un spor 
rile cînd la locul 
ert’ficial.

de salariu pentru cazu- 
de muncă este iluminat

MEZEl Vulcan.
!9 alin.

©

WILHELM WAPKE — Vulcan.
Nu există in legislația noastră nici 

o prevedere care să dea dreptul angaja-

GHEORGHE
In conformitate cu art 29 alin. 2 din 

Legea nr. 27/1966 membrii de familie, 
deci $i copiii susținătorului decedat, au 
drept ia pensie de urmaș dacă cel dece
dat era pensionar sau dacă la data dece
sului îndeplinea condițiile pentru obți
nerea unei p>ensii.

Din cele ce ni le relatați rezultă că 
soția dvs. la data decesului nu îndeplinea 
condițiile cerute de lege pentru a primi 

> pensm altfel că nici copiii nu pot bene
ficia de pensia de urmaș.

AUREL DRAGÂNESCU — Paroșeni.
Sesizarea dvs. am trimis-o C.C.P pen 

tru a examina cele relatate și a lua măsu
rile legale. Urmează să primiți răspun
sul direct de la unitate.

Horia NELEGA 
procuror

„Noutăți" vechi!
Edilii orașului Vulcan au 

îmbogățit, cu mai mult timp 
in urmă — și. la timpul res
pectiv. nu am întîrziat să 
popularizăm această inițiativă 
— „zestrea- urbanistică a lo
calității cu un „panou infor
mativ- hexagonal, cu mult 
bun gust conceput, situai în 
imediata vecinătate a Liceu
lui de cultură generală. Am 
văzut atunci acest ilustrativ 
„tablou al noutăților citadi
ne".

Eroare 1 L-am revăzut zile
le trecute.

Cum arată azi ..subiectul" 
rîndurilor de față ?

Să încercăm o sumară tre
cere în revistă a conținutului 
laturilor panoului informativ 
hexagonal din Vulcan.
• Prima latură e intitula

tă ..Azi vă prezentăm"... Ce 
ne prezintă ? Fabrica de stîlpi 
hidraulici. Cum ? O frază, 
lipsită de conținut faptic și 

fotografii

prăfuite, cu colțurile 
de vreme, atestînd o 
nedefinită, probabil 
din vremi inaugurale, 
explicații care nu se 
cauza ramelor...

O A doua latură : 
turistic". O imagine 
tamente neelocventă, 
fotografii care... nu spun 

însemnare

(3
©

3

întoarse 
vechime 

datînd 
cu 

văd din

„Panou 
comple- 

Patru 
ni-

mic. Și ele „antice".
@ A treia latură. în inten

ție — lăudabilă, e afectată 
.Opiniei dv.“. Sînt acolo trei 
fotografii din care nu pricepi 
nimic. Una dintre ele a... că
zut peste explicații și oricine 
se oprește, înconjurînd 
noul, trece urgent mai 
parte...
• A patra latură: 

gini și fapte". ~ 
liniște ! Ca-n 
hari 1 Nici o „imagine",

o „faptă", de la un „orizont" 
la altul. Și cît de neîncăpă
tor ar putea să se dovedeas
că acest tablou I

@ A cincea latură e inti
tulată „Circulație". Cum cir
culăm ? Cum nu trebuie să 
circulăm ? Aș ! Trei fotogra
fii — cu mașini răsturnate pe 
șosea — care, cu puțină în
găduință, s-ar încadra in „des
tinația" laturii dacă... copacii 
Înverziți din imagini nu ar 
trăda vechimea acestora ?

® A șasea latură : „Reflec
tor". E singura parte a pa
noului care atrage priviri și 
„vorbește" — destul de bine 
— despre cinci paraziți ai 
orașului, luați firește în răs
păr.

Acesta este conținutul de 
„noutăți" al „panoului infor
mativ din centrul orașului 
Vulcan. Orice comentarii sînt 
de prisos.

In toate centrele universita
re ale țării se desfășoară in 
prezent cursuri de pregătire a 
candidaților pentru concursul 
de admitere in învățămîntul 
superior din vara acestui an.

Cursurile, care se înscriu pe 
linia măsurilor de îmbunătăți
re a structurii și conținutului 
învățămintului superior și, im
plicit. a perfecționării sistemu
lui de admitere în facultăți, 
se află la a treia ediție. Ca și 
in anii anteriori, ele au loc în 
universități și institute, fiind 
predate de profesori, conferen
țiari, lectori, cadre didactice 
cu îndelungată experiență în 
îndrumarea tinerilor. Progra
mul cursurilor, la care partici
pă elevi din ultimul an de li
ceu. cit și tineri din fabrici și 
uzine, cuprinde prelegeri de 
sinteză, seminarii recapitulati
ve, lucrări practice efectuate 
in laboratoarele facultăților de 
profil.

Pentru o cil mai bună pregă
tire a cursanților, corpul pro-

fesoral de la catedrele de ma
tematică, fizică și chimie a 
revizuit și completat — pen
tru reeditare — culegerile și 
broșurile de probleme elabo
rate pentru îiccare din aceste 
discipline.

Ediția 1973 a cursurilor adu
ce o noutate pentru acel care 
doresc să devină sublnglnerl: 
in marile întreprinderi, unde 
funcționează secții serale de 
specialitate, au fost inițiate a- 
semenea forme de pregătire.

De exemplu. Ia Uzina meca
nică din Cugir și „Unio" din 
Satu Mare, la Uzina mecanică 
din Timișoara și Uzina de va
goane din Arad, se desfășoa
ră cursuri de pregătire a mun
citorilor, maiștrilor și tehnici
enilor care se vor prezenta la 
admitere in secțiile serale de 
subingineri. Cursurile respec
tive se ailă sub îndrumarea și 
controlul institutelor politeh
nice din Cluj și Timișoara.

(Agerpres)

O problema

fără ... necunoscute
Un grup de tineri din Petro

șani in numele cărora ne scrie 
Adolf Petrescu, ar dori să fie 
ajutați în rezolvarea unei pro
bleme... spinoase.

Iată despre ce este vorba ■ 
Casa de cultură din Petroșani 
oferă o sală (fără ventilație), 
formația „Atlas" oferă pauze 
prea lungi și dese, bufetul im
provizat — băuturi alcoolice, 
organizatorii vin și ei cu afișe 
mîzgălite, inestetice. Și 
chiar și acestea sini oferite ti
neretului petroșănean destul 
de rar. întrebarea este : nu se 
poate chiar organiza pentru ti
neret seri distractive atrăgă
toare și educative?

Problema nu are nici-o ne
cunoscută. Se știe tot ce tre
buie făcut pentru a o elucida 
cit mai prompt și așteptăm 
neîntîrziat rezolvarea ei din 
partea comitetului municipal 
U.T.C. și a comitetelor U.T.C. 
din întreprinderile orașului 
Petroșani, a activistului U.T.C. 
care are această responsabili
tate, în colaborare strînsă cu 
conducerea Casei de cultură. 
Trebuie făcut totul, de către 
toți factorii răspunzători pen
tru ca tinerii să-și poată pe
trece în mod plăcut cîteva ore 
din timpul lor liber.

I. F.

FOTBAL

>

Echipa de fotbal Minerul 
Lupeni, participantă în cam
pionatul diviziei C, și-a reîn
ceput antrenamentele pe dala 
de 9 ianuarie, cu intregul e- 
fecliv din turul campionatului.

La pregătiri — care se des
fășoară, cu o din ce în ce mai 
mare Intensitate, sub îndru
marea antrenorului Theodor 
Mihalache — participă și fos
tul echipier al Minerului. Mi- 
tu, refăcut după stupidul ac
cident din toamnă și Nemeș 
de la Minerul Anina (care-a 
jucat cindva și în echipa de 
tineret a Jiului Petroșani). 
„Cînd am văzut, în meciul cu 
Steaua,- cu cită ardoare se dă
ruiesc acești băieți din Lupeni 
victoriei culorilor echipei lor,

mi-am zis — ne-a declarat Ne
meș — că aici e locul meu, în 
Valea Jiului, și nu pe 
meleaguri. Aș dori ca,

alte 
___ , prin 

jocul meu, să-i satisfac inte
gral pe înflăcărații suporteri 
ai Minerului..."

Incepînd cu 4 februarie, e- 
chipa Minerul Lupeni va intra 
in a doua perioadă a pregăti
rilor precompetiționale — cea 
a meciurilor amicale.

Francisc COROI. 
corespondent

*. O „oază" 
pustiul

Sensibilitate, măiestrie, transpunere... Instantaneu din atelierul de gospodărie al Liceului Petroșani. 
Foto : Ion LEONARD

Din cele aproxima
tiv 3 000 de titluri 
prevăzute în proiec
tele de plan editori
ale pe anul 1973 circa 
250 aparțin cărții de 
artă.

Editura Meridiane 
va tipări în cursul a- 
cestui an primul vo
lum din „Istoria ar
tei românești", lucra
re prevăzută să apa
ră in două volume, 
care va constitui o 
retrospectivă a artei 
românești, începînd 
cu tezaurul cultural 
din nordul Moldovei 
și sfirșind cu creați
ile artiștilor 
porani. Din 
domeniu al 
artei se află 
gătire cea de-a treia 
ediție a „Istoriei i- 
lustrate a picturii", o 
sinteză a creațiilor 
reprezentative ale ge
nului, de la arta ru
pestră și pină astăzi. 
Textele poartă se
mnătura unor cunos
cute personalități: J. 
Cassou, A. Chaslel, 
J. E. Muller.

contem- 
același 
istoriei 
in pre-

In urmă cu 3 decenii, Io 2 
februarie 1943, salvele artileriei 
sovietice marcau sflrșitul une
ia dintre cele mai mari bătălii 
din istoria războaielor - bătălia 
de la Stalingrad. Prin propor
țiile oi, prin rezultatele obți
nuse și prin urmările sale isto
rice, această bătălie a marcat 
începutul unei cotituri radicale 
in dosfășuroreo Marelui Război 
ol Uniunii Sovietice pentru A 
părerea Patriei și a celui de 
al doilea război mondial in an
samblul său. Este cunoscut că 
in iarna anilor 1941-1942, in a- 
propîerea Moscovei, armata so
vietică a produs o mare infringe- 
re trupelor fasciste de la Centrul 
frontului strategic și, ca urmare, 
a eliberat o bună parte din te
ritoriul vremelnic ocupat de ina
mic.

In anul următor, comanda
mentul germano-fascisl ne. 
maiavind posibilitatea desfășu
rării unei ^ofensive generale pc 
lot frontul?'' s-a limitat să în
treprindă de astâdată o puter
nică ofensivă la aripa sudică 
a frontului sovieto-german, res
pectiv pe direcția Stalingrad și 
Coucaz.

Trupele fasciste au început 
ofensiva la 17 iulie 1942. Con- 
cepind cucerirea orașului din 
mers, ele au acționat la înce
put cu grupări mari de tancuri 
iar orașul și trecerile peste Vol
ga le-au supus unor intense bom
bardamente. De la 17 iulie și pi
nă la 2 februarie 1943 pe un spa
țiu geografic cuprins între cotul 
Donului și malul vestic al flu
viului Volga, timp de 200 de zi
le și nopți, s-au înfruntat pe 
viață și moarte 2 milioane de 
oameni, 25 de mii de tunuri și 
aruncătoare de mine și peste 
2 300 de avioane. Din primele 
zile ale ofensivei lor, hitleriștli 
s-au lovit de o rezistență dirză 
și de neclintit a apărătorilor 
Stalingradului : „Nici un pas 
înapoi 1” „Dincolo de Volga, 
pentru noi nu mai există pă-

mint I" ou fost chemările os 
lașilor și ofițerilor sovietici par
ticipant! la marea încleștare 
armată. Timp de patru luni, u- 
nitâțile subordonate ormatelor 
62, 63. 64 sovietice au desfă
șurat pe căile de acces către 
Stalingrad, și apoi chiar in o- 
roș, 
tică 
tele 
mari 
nlcă

o apărare activă ți elas- 
măclnînd pas cu pas for- 
inamiculul ți producindu-i 
pierderi in oameni ți teh- 
de luptă care s-au cifrai

FILE
DE ISTORIE

la aproximativ 250 mii de morți, 
580 mii răniți, 1 450 tancuri, 
2 000 tunuri și 1337 avioane 
distruse. Au făcut ecou in toată 
lumea rindurile scrisorii, in a- 
cele zile de foc, adresate Comi
tetului de Stat al Apărării de 
către vajnicii apărători ai o- 
rașului : „Vă scriem in toiul 
marii bătălii, in tunetul neîn
cetatei canonade, in vuietul o- 
vioanelor, la lumina incendiilor, 
pe malul abrupt al marelui flu
viu rusesc Volga, vă scriem câ 
avem moralul ridicat, avem vo
ința mai fermă ca oricind, 
mîinile nu ne-au obosit pentru 
a lovi pe dușman. Luptind as
tăzi la Stalingrad înțelegem că 
nu luptăm numai pentru orașul 
Stalingrad. Aici noi apărăm pa
tria, apărăm tot ce ne este mai 
scump, fără de care nu putem 
trăi. Aici, la Stalingrad, se ho
tărăște soarta patriei noastre. 
Aici, la Stalingrad, se hotărăște 
a fi sau a nu fi liber poporul 
sovietic. Trimițîndu-vă această 
scrisoare din tranșee, jurăm că 
vom apăra Stalingradul pină la 
ultima picătură de singe, pină 
la ultima bătaie a inimii, pină 
la ultima suflare și că nu vom 
lăsa pe dușmani la Volga". 
Cuvintele acestea au fost tra
duse in fapt. Orașul de pe Voi-

ga nu a putut fi cucerit. Spre 
surprinderea comandamentului 
fascist, la 19 noiembrie 1942, 
trupele a trei fronturi sovietice, 
comandate de generalii N. Va
tutin, A. Eremonco șl K. Roko- 
sovski, au dezlănțuit marea 
contraofensivă de la Stalingrad. 
Dind dovadă de mult curaj, pri. 
ceaere șl bărbăție, la 23 noiem
brie a fost străpuns frontul i- 
namic ș|. acționând concentric 
către localitatea Kalaci, a fost 
închisă, printr-un clește uriaș, 
întreaga grupam de forțe ina
mice aflată intre cotul Donului și 
la vest de Stalingrad. In plină 
iarna, de la 23 noiembrie 1942 
Io 2 februarie 1943, trupele so
vietice ou lichidat încercările 
comandamentului germano- 
fascisl de a despresura forțele 
încercuite iar apoi, prin acțiuni 
ofensive executate atit ziua cit 
si noaptea, au măcinat continuu 
această grupare al cărei efec
tiv era de aproximativ 330 009 
de oameni. I.a 2 februarie 1943. 
resturile unităților încercuite au 
capitulat, morcind prin aceasta 
sfirșitul marii bătălii.

Victoria ce la Stalingrad □ 
avut un puternic răsunet și -n 
rindul maselor din țara noasl-ă. 
In împrejurările creșterii rezis
tentei poporului român imno- 
triva Germaniei hitleriste, n’e 
adincirii crizei regimului anta- 
nescian. ale infringerilor suferite 
pe front de către armatele hi
tleriste, P.C.R.. unind in |urul s*u 
toate forțele patriotice, a m- 
tensificat lupta de elibera 
care a culminat cu insurecția 
armată din august 1944. Vic
toria acesteia a dus la răstur
narea dictaturii înllitaro-fascis- 
te, la trecerea României cu 
toate forțele de partea coali
ției antihitleriste. Armata ro
mână, luptind alături de arma
ta sovietică, și-a adus contri
buția la infringerea definitivă 
a Germaniei hitleriste.

r
Cobaltul purifică apa poluată

Oamenii de știință de la Gentrul de cercetări din Osaka 
(Japonia) au efectuat, recent, o experiență care a dovedit 
că cobaltul radioactiv-60 nu are numai efect distrugător pen
tru lot ce este ființă, dar și calitatea de a purifica apa po
luată. Experiența a constat în tratarea cu cobalt radioac
tiv a unui eșantion de apă în care s-a dizolvat în preala
bil clorometil-mercur (una dintre combinațiile cele mai 
toxice ale mercurului) într-o concentrație de pină la o mili
onime, soluție ce ucide peștele în numai 24 de ore. S-a 
constatat, însă, că după ce soluția este tratată cu cobalt 
radioactiv, peștele trăiește normal și liniștit.

Procedeu perfecționat de aglomerare 
a minereului de fier

In Belgia a fost pusă în funcțiune o instalație perie 
ționată destinată aglomerării minereului de fier. Inovația 
constă în răcirea bulgărului de aglomerat chiar pe banda 
de calcinare, in loc de a fi deversat într-un dispozitiv de 
răcire separat. Noua instalație este automatizată in mare 
măsură si asigură îmbunătățirea calității produsului, precum 
și un preț de cost redus.

Laserul împotriva orbirii
Clinica de oftalmologie de pe lîngă Universitatea din 

Berlinul occidental este prima și singura din lume care dis
pune de un laser special cu gaz nobil, care poate înlocui 
chirurgia oftalmologică. înlăturarea pericolului glaucomu- 
lui, cea mai frecventă cauză a orbirii, care se produce ca 
urmare a creșterii patologice a presiunii în interiorul ®- 
chiului ce duce la leziuni periculoase ale nervilor optici, se 
asigură după noua metodă prin perforarea unor orificii mi
nuscule în globul ocular cu ajutorul laserului cu argon. Prin 
aceste orificii se poate scurge tumoarea apoasă, astfel in
cit presiunea scade la normal. O asemenea intervenție du
rează doar cîteva minute și este nesîngeroasă.

Stelian POPESCU 
Cercetător științific

Vedere spre incinta minei 
Paroșeni.

Avansul
Microarzător cu apă

In Franța a fost pus la punct un microarzător autogenera- 
tor de gaz, care funcționează prin disocierea electrolitică a 
unei soluții apoase. Microarză torul prezintă următoarele 
avantaje: are o mare puritate și stabilitate a flăcării, o 
încălzire punctiformă, care nu afectează zonele limitrofe, șl 
o greutate redusă și ușurință la manipulare.

Ambarcațiune cu motor pentru ape puțin adinei
In Anglia se fabrică o ambarcațiune cu motor pentru 

navigația pe ape de mica adîncune, pe care sînt montate 
și camera de flotabilitate, ea fiind astfel imposibil de scu
fundat. Coca, ou o lărgime de 1,625 m, este mulată din ma
terial plastic armat cu fibre de sticlă, iar nova se poate 
ridica și intră in cocă. Calele de lansare sint inutile, iar 
scoaterea la mal este foarte ușoară. Deblocarea elicei de 
plante acvatice poate fi efectuată rapid, fără a mai fi ne
voie să se plonjeze sub barcă. Motorul este în patru timpi, 
dezvoltă o forță de 4 CP și consumă 4,5 1 de combustibil în 
timp de 4 ore. Ambarcațiunea poate fi folosită, atit pentru 
sport, cit și pentru efectuarea a diverse lucrări.

Medicament analcezie
Profesorul francez C. E. Perrin a pus la punct un nou 

medicament analcezie, care calmează toate durerile. Prin
cipalul avantaj al acestui medicament, denumit „Paracema- 
tol", constă in aceea că nu produce nici o modificare a 
componentelor sîngelui și poate fi administrat persoanelor 

^?are prezintă alergii la calmantele obișnuite.

Capodopere ale pic
turii universale păs
trate in cele mai cu
noscute muzee din 
țară (Muzeul de artă 
al Republicii Socia
liste România, muze
ele Zarobaccian și 
Brukenthal) sini pu
se in valoare prin 
text și reproduceri in 
lucrarea „Maeștrii 
picturii universale in 
muzeele românești", 
tipărită in limbile ro
mână, engleză, fran
ceză, germană și 
maghiară. Intr-o for
mulă grafică moder
nă, lucrarea lui Vir-

ii.

gil Vătășianu „Pictu
ra murală din nordul 
Moldovei" se ocupă 
dc complexele pictu
rale Voroncț, Moldo- 
vița, Sucevița, Humor, 
Arbore, Popăuți, Bă- 
linești, in care sint 
reunite trăsăturile 
stilistice definitorii a- 
le culturii moldove
nești din vremea lui 
Ștefan cel Mare și 
Petru Rareș. Lucra
rea apare în patru 
limbi : română, en
gleză, franceză și ger
mană.

In acest an, se va 
edita o istorie a

„Picturii ruse", pur- 
tind semnătura criti
cului Vasile Florea. 
„Arta americană" re
dactată de Dan Gri- 
gorescu figurează, de 
asemenea, printre a- 
parițiile editoriale a- 
le anului. Un alt -iu- 
diu este dedicat „Ma
rilor epoci ale pictu
rii chineze".

Alături de lucrări 
de sinteză asupra u- 
nor curente sau e- 
poci artistice remar
cabile, se află în pre
gătire, spre a fi e- 
ditate in acest an, o 
serie de monografii 
sau albume despre 
creația unor artiști 
români și străini. Ci
tăm, printre acestea, 
monografiile consa
crate lui Nicolae Gri- 
gorescu, Ioan An îre- 
escu, Dimitrie Paciu- 
rea, Nicolae Tonilza, 
Constantin Brâncuși, 
precum și cele des
pre Michelangelo. Ra
fael, 
Bruegel, 
lasquez, 
Gogh și

Rembrandt, 
Durer. Ve- 
Goya, Van 
alții.

menține
Agregatele Uzinei meta

lurgice Ferneziu din Bala 
Mare, îuncționaseră irepro
șabil pc parcursul întregii 
zile. Sub semnul acestui a- 
tribut și al imperativului 
pentru depășirea ritmică a 
prevederilor de plan au pre
luat schimbul ortacii mais
trului Pavel Cupșa. După 
miezul nopții, insă, la dispo
zitivul de alimentare a cup
torului de topire se semna
lează o defecțiune. Perico
lul solidiflcării masei de 
metal este iminent. Conse
cințele pentru producție ar 
fi însemnat înghețarea ma
sei metalului, oprirea cup
torului, întreruperea pro
cesului de topire pentru cî
teva zile...

O hotărire promptă și u- 
nanimă. Fiecare muncitor 
este repartizat pe întregul 
front al agregatului. Unul 
din chesoane, aflat în zona 
cea mai acută a solidiiică- 
rll metalului, este demon
tat. Porțiunea înghețată es
te străpunsă cu flacăra apa
ratului de sudură. Trei din 
gurile de vint ale cuptoru
lui sînt curățate 
timp record...

Și totuși, nimeni 
descrețea fruntea, 
unea persista. In aceste cli
pe, la temperatura înaltei 
datorii, din mijlocul ortaci
lor a țișnit o Idee valoroa
să. salvatoare. In locul eli
berat prin străpungerea ma
sei de metal cu flacără de 
sudură s-au introdus masive 
cantități de cocs. Apoi su- 
îlanta a fost repusă in func
țiune. creindu-se o zonă de 
temperatură înaltă .întreaga 
masă solidificată de metal a 
început să curgă...

După cîteva ore, maistrul 
Pavel Cupșa șl ortacii lui — 
comuniștii Slmion Finățan. 
loan Mesaroș. Mlhai Ciocan 
și Dumitru Bue — elaborau 
o nouă șarjă... Avansul ob
ținut de uzină. încă din pri
mele zi'e ale anului, și ma
jorat pe parcursul lunii ia
nuarie. fusese asiiel salvat.

intr-un

nu-și 
Defecți-

(Agerpres)



sVINERI 5 FFFRl ARIF 1973

Adunări generale ale oamenilor muncii
Pornind de la un bilanț fructuos pe anul trecut

Colectivul Autobazei T.A. nr.î
Petroșani are reale posibilități

de o mal bona afirmare
Alătur. de toți oamenii 

muncii din municipiul nos
tru și din întreaga țară. an
gajați 5ntr-o susținută mun
ca axată pe intensificarea 
strădaniilor colective pentru 
înfăptuirea obiectivelor cinci 
naiului înainte de termen, 
salariați) Autobazei trans 
port auto nr. 3 Petroșani au 
reușit s8-șl realizeze sarcini
le de plan pe anul 1972 la 
indicatorii cantitativi și cali
tativi.

Contribuția întregului co
lectiv. în frunte cu comuniș
tii. a avut drept rezultat me
ritoriu nu numai realizarea ci 
și depășirea sarcinilor la 
principalii indicatori. Astfel 
la tone — kilometri conven
ționali s-a depășit indicatorul 
cu 1,9 la sută, iar la călători- 
kilometri cu 21.8 la sută. Dr 
asemenea, planurile operati
ve lansate de beneficiari au 
fost realizate si chiar depă
șite. cu toate că la o parte din 
acestea s-au înregistrat și ne- 
realizări datorate unor 
suri ce au existat atît 
partea beneficiarilor, cît și din 
partea colectivului de trans
port.

Colectivul de conducere al 
autobazei a avut in atenție și 
urmărirea și realizarea o- 
biectivelor din contractul co
lectiv și a angajamentelor 
luate. Astfel, angajamentul a- 
nual a fost realizat și depășit 
la toți indicatorii.

Din darea de seamă prezen
tată în cadrul adunării gene
rale a reprezentanților 
lariaților autobazei T.A. 
troșani s-a desprins o 
gamă de realizări pe 
spațiul nu ne permite 
amintim în întregime.

lip- 
din

sa-
Pe- 

largă 
care 

să le

Ne vom opri însă, asupra 
dezbaterilor care au’ relevat 
și Un element aparte: câ a 
cost colectiv cu tonte reali
zările bune obținute s-a achi
tat totuși dc sarcini cu mult 
sub nivelul posibilităților e- 
xistente.

Dacă organizarea și mai 
ales gospodărirea mai judi 
cioasft ar fi fost clemente mai 
active în cadrul acestui co- 
lectlv. dacă se încerca curm., 
rea totală a cazurilor de 
indisciplină, dacă toleranța 
față de unele abateri nu-și 
făcea loc. desigur realizările 
colectivului autobazei aveau 
șanse ridicare la o cotă 
net superioară.

Din discuțiile celor înscriși 
la cuvînt au reieșit unele de
ficiențe care cer o neapărată 
rezolvare în cursul acestui 
an. Spicuim cîteva din cele 
mai semnificative critici, su
gestii si propuneri pentru e- 
liminarea lipsurilor, pentru 
îmbunătățirea activității.

Unul din factorii nereălizft- 
rii cîtorVa din indicatori este 
și „blîndețea" cu care 
tratate unele abateri 
disciplina muncii, în 
ță mici, în special la 
autobasculante.

Este necesară o 
mai deosebită la felul cum 
se fac promovările cadrelor 
(Nicolae Nițulescu — mai
stru); Amenajarea neapărată 
a punctului fix de la Vulcan 
să stea în atenția conducerii 
autobazei precum și amenaja
rea unei rampe dc spălat. 
Problema pieselor dc schimb 
să nu mai fie o .problemă" 
(Ana Grădinaru — șef coloa-

sînt 
de la 

aparen- 
sectorul

atenție

nă); Accentul mai mare pus 
Pe pregătirea șoferilor . ’ 
preocupări mai intense pen
tru scoaterea mașinilor 
reparațiile curenlv (Eniilian 
Golunibeanu — șef coloană); 
completarea cu mai multă a- 
tenție de către conducătorii 
auto a foilor de parcurs și 
dotarea integrală a mașini
lor cu tahografe (Emeric Ba
la — normator) ; Rc- 
ținîndu-se care au fost 
factorii negativi din cursul 
anului trecut. în acest an să 
se pună un accent deosebit 
pe o cît mai bună organizare 
și dirijare a autovehiculelor 
la beneficiari — care, împreu
nă cu o deosebită exigență 
pentru întronarea disciplinei 
vor concura la o cit mai e- 
ficientă atmosferă de lucru 
(Ion Marc — dispecer).

Sintetizate, acestea ar fi o- 
biectivele de reținut pentru 
conducerea autobazei, pentru 
întreg colectivul do salariați 
a| acestei unități în vederea 
îmbunătățirii activității.

Planul de măsuri tehnico- 
organizatorice pentru rea
lizarea planului de tras- 
port pe anul 1973. angaja
mentele asumate de colecti
vul de salariați pentru în
deplinirea înainte dc termen 
a cincinalului, hotărîrea u- 
nanimă a fiecărui lucrător al 
autobazei de a se munci cu 
un Și mai mare elan în conti
nuare, sînt chezășii sigure că 
vrednicul colectiv al acestei 
unități, cu o apreciabilă pon
dere economică în Valea Jiu
lui, își va onora cu cinste 
sarcinile ce-i revin Pe acest 
an.

și

din

Intr-una din zilele acestea 
geroase, veneam de 
spre Petroșani. cu 
însoțit de un tovarăș 
șugubăț. Discutam și 
localitățile ne unde 
Tot discutînc’. vremea a 
cut reoede Si am ajuns 
.dreptul Triajului din Petro
șani. Aici, brusc, am. fost ne
voit să reduc viteza și să fac 
un fel de. st&lom pe șasvn. 
însoțitorul meu. foarte sur
prins, mă întreabă :

— Omule. s-a întîmplat 
ceva 7

— Nu. îi zic eu foarte calm.

la Deva 
mașina, 

dc drum 
admiram 
treceam, 

tre- 
în

Găsiți o altă 
explicație ?

Dar am intrat în orașul 
Petroșani- și se simte, de la 
început, prin această porțiu
ne de șosea degradată care 

x dă multă bătaie de cap con- 
1 ‘ducătorilor auto.

— Dar poți să-mi spui Și 
motivul pentru care se de
gradează această porțiune de 
șosea ?

— Da, îl știu, doar fac dru
mul acesta de cel puțin trei 
ori pe săptumină. Șoseaua, este 
in pantă Din cauza ploilor 
s-a surpat o porțiune de mal 
care a umplut șanțul, iar 
apa nemaiavînd pe unde să 
se scurgă, a inundat șoseaua 
și a degradat asfaltul Asta-i

Ce părere aveți, tovarăși de 
la secția drumuri și poduri, 
există o altă explicație ?

Ilie NOVAC

ANUNȚA

tone. 
va tre- 
atitudi-

Se precizează că neprezentarea in termen la control 
atrage după sine sancțiuni cu amenzi do la 300 la 700 lei.

Petroșani

13.00 Telejurnal;

16,00 — 17,00 Teleșcoală:
cu

18,00 Telex:
LBRl ARIE 18,05 Tragerea Loto:

18,35 La volan:

EVENIMENTE

20,00

20,25 și

21.45

VINERI 2 FEBRUARIE

au VREMEA
deTelex:

VINERI 2 FEBR. Publicitate;

E
Film artistic Hugo 
Josefina:

Un poet tribun : Petoft 
Șandor

Municipalitatea răspun
de bucureșteanului:

Curs de limba rusă. Lec
ția a 39-a;

O viață pentru o idee. 
Ion Cantacuzi.no (I);

Teatru scurt;

Istoria filmului sonor. 
Surpriza sonorului;

18.50 Teleconferinta de presă:
19,20 1 001 de seri:

19,30 Telejurnal:

Moment folcloric cu ta- 
ragotistul Dorin Cui- 
baru:

Prim plan uNiculai S 
Niculaj — Erou al M'in 
oii Socialiste, președin 
tele C.A.P. însuratei 
Județul Brăila:

17,30 Curs de limba englezi
— Lecția a 38-a:

22,30 Aplauze pentru români 
Ansamblul folcloric „Ju 
nii Sibiului“ în Olanda 
și R.F.G. — Reportaj

18.15 Atenție la. neatenti*» ' :

Sumarul revistei
La 1 februarie, a apărut nr. 

6 al săptămînalului dc po
litica externa „Lumea".

Revista se deschide cu un 
articol consacrat semnificați
ei deosebite a vibrantelor ma-

RITMUL LUAT DIN „START"
SE CERE ACCELERAT

(Urmare din
i
jsenj. Conducerea 
ploatări caută toarte mult să-și 
kdpere niște deficiențe do> or- . 
din organizatoric prin lipsa de 
materiale. Dar din analizele 
pe care le-am întreprins rezul
tă că este invocată lipsa unor 
materiale care nici măcar n-au 
fost solicitat' , ’ 
aprovizionare. Or, dacă aseme
nea materiale pe care le 
sub imperiul necesității 
moment nu sosesc la timp, ne- 
realizările sini imediat arun
cate în seama unor asemenea 
așa zise goluri de aprovizio
nare. Conducerea exploatării 
insă nu vede că în domeniul 
organizării producției mai are> 
încă foarte multe dc făcut. Ca 
dovadă in ultimele zile ale lu
nii trecute producția a scăzut 
mult, pentru mine cu lotul ne
justificat. Eu gîndesc că este 
vorba despre o slabă orienta
re căutindu-se mereu justifi
cări în locul soluțiilor, a lichi
dării deficiențelor organizato
rice. Spre exemplu, am con
statat că efectivele noi au fost 
dirijate nu spre abataje ci spre 
activitatea de regie. Am dat e- 
xemplul Lupeniului dar consta
tarea e valabilă și pentru al
te unități. Asupra acestui fapt 
tin să atrag in mod deosebit 
atenția.

— Nu credeți că in condiți
ile aplicării recentelor măsuri 
stabilite de conducerea de 
partid — măsuri care favori
zează tocmai recrutarea de

acestei, ex-

prin planul de

cer 
de

muncitori pentru locurile de 
muncă direct productive — tre
buie schimbată optica condu
cerilor exploatărilor față de 
noii angajați ?

— Indiscutabil că da. Altfel 
nu vom reuși să stabilizăm oa
menii care vin la noi cu dorin
ța dc a intra cît mai repede 
la briqăzi unde pol cîștiga 
mai bine. Este deci nevoie do 
o grijă mai mare din partea 
conducătorului de unitate. Re
partizarea oamenilor nu tre
buie lăsată numai la latitudi
nea șefului de sector sau a 
maistrului, ci șeful unității es
te dator să intervină .atunci 
cind este necesar. Aceasta pen
tru a nu aduce prejudicii nou
lui angajat, productivității — 
capitol la care încă sintem 
deficitari șj care va trebui să 
devină principala preocupare 
a unităților și centralei. Pe 
de altă parte, pentru a nu a- 
fecta ideea de a aduce în 
Valea Jiului oameni în vederea 
calificării, care se poate rea
liza numai în locurile de mun
că productive.

— Privind retrospectiv luna 
ianuarie, ce anume ați eviden
ția ?

— înainte de toate, activita
tea bună desfășurată de mina 
Paroșeni unde s-a făcut dova
da utilizării raționale a forței 
de muncă, a dirijării cores
punzătoare a liniei de front. 
Ca o unitate care n-a dat satis
facții mă simt nevoit să citez 
din nou mina Lupeni care, in 
numai trei zile, a pierdut din

plan aproape 3 000 de 
Conducerea exploatării 
hui să-și revizuiască 
nea in ceea ce privește planul 
și obligativitatea realizării lui. 
Evidențiez, do asemenea, efor-’ 
lu.rile colectivelor de la Dîlja, 
Petrila, Vulcan și Uricani, mai 
puțin Lonea care in ultimele 
Irel zile ale lunii și-a dimin i- 
at cu totul inexplicabil reali
zările. In ceea ce privește A- 
ninoasa, Lupeniul și Bărbate- 
niul, ele vor ieși din impasul 
în care se află.

— Aveți această certitudine 
și pe cind ?

— Da, am certitudinea că se 
vor redresa in cursul lunii fe
bruarie și vor încheia trimes
trul cu planul realizat.

— Ce preconizați pentru 
ccaslă lună ?

— Ritmicitate la nivel 
decade mult îmbunătățită față 
de luna ianuarie. Minele 
condiții să-și realizeze planul 
in mod ritmic. Am certitudinea 
că în februarie vom reuși să 
ne îndeplinim planul de pro
ducție si că vom pregăti te
meinic luna martie. Desigur 
ritmul startului luat în prima 
lună se cere accelerat, trebu
ind făcută dovada unor efor
turi, a unei mobilizări la toa
te nivelele din partea tuturor 
factorilor de răspundere de la 
centrală, la director și briga
dier, aș spune la fiecare om 
pentru ca încă din prima de
cadă sarcinile de extracție să 
fie îndeplinite. Avem aseme
nea condiții.

Lumea
nifestări de dragoste, stimă 
și prețuire ce au avut loc 
în întreaga țară cu prilejul 
împlinirii a 55 dc ani de viață 
și a 40 de ani de activitate re
voluționară a conducătorului 
partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Evenimentului major al 
vieții internaționale din ulti
ma săptămină — semnarea 
Acordului pentru încetarea 
războiului și restabilirea pă
cii în Vietnam — revista 
..Lumea" îi acordă un spațiu 
însemnat: amplul articol con
sacrat acestui eveniment este 
însoțit de o corespondentă din 
Paris caro descrie ceremonia 
semnării.. _de textul integrj] 
al Acordului și de un calen
dar al acțiunilor prevăzute 

a fi întreprinse In următoare
le zile și săptămîni.

In acest număr, revista „Lu
mea" cuprinde, de asemenea, 
o coresppndență din Helsinki, 
un reportaj din Koln, o rela
tare a erupției vulcanului 
Helgafell și a urmărilor ei, 
un nou articol aducînd infor
mații inedite în ce privește 
soarta fostei căpetenii nazis
te, Martin Bormann.

publicitate
PIERDUT legitimație dc 

serviciu pe numele Răvășe
lii Gheorghe, eliberată de 
I.G.C. Lonea. O declar nu
lă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vasile 
Floarea, eliberată de I.G. 
Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele 
Ana. eliberată de I.G.C 
troșani. O declar nulă.

întreprinderile din municipiul Petroșani că pot să se 
prezinte zilnic intre orele 7—8,30 la LABORATORUL DE 
VERIFICĂRI METROLOGICE din cadrul trustului cu se
diul in Petroșani str. Republicii 92 telefon 1819 — 1616
pentru a lua relații în legătură cu controlul mase, volume 
șl presiuni in conformitate cu Decretul nr. 21/1954 și 
ll.C.M. 2489/1969 care precizează că întreprinderile sini 
obligate a supune verificărilor anual aparatele de măsură și 
control.

întreprinderile, instituțiile și populația din Valea Jiului că 
PRESTEAZĂ SERVICII CU AUTOCRAN propriu Plata se 
poate face prin virament sau în numerar.

Informații suplimentare se pot primi zilnic intre orele 
i —15 de la serviciul administrativ al întreprinderii cu sediul 
in Petroșani str. Cu za Vodă nr. 23, telefon 1444.

Soarele răsare la ora 
>i apune la ora 17,26. 
trecute din an — 33. 
rămase — 332.

® 1933 — A început qro\'fl,„ 
w muncitorilor ceferiști de la 

atelierele C.F.R. Grivita (40 
de ani).

PETROȘANI - 7 Noletu 
brie : Marca hoinăreală ; Re
publica : Săqeata căpitanului 
Ion ; PETR1LA’: Trimis ex
traordinar ; LONEA — Mi
nerul : Trei din Virqinia ; 
ANINOASA : Jocul de-a
moartea ; VULCAN : Cu mîi- 
nile curate ; LUPENI — Cul
tural : Bariera ; Muncitoresc : 
Despre dragoste ; URICANF 
Doamna și vagabondul.

lera și spiritul legii; " 11,30 
Pagini corale de Timotei Po- 
povici ; 12,00 Discul zilei ;
12.30 Inlîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat1; 13,00 Radiojurnal ;
13.30 Concert de prînz; 14,00
Compozitorul săptăminii 14,40 
Muzică de promenadă; 15,00 
Buletin de știri ; 15,05 Radio- 
ancheta economică; 15,20
Piese de estrada ; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,15 Melodii
populare; 16,35 Corul liceului 
..Dimitrie Bolintlneanu" din 
București ; 17,00 Pentru pa- 
Irie ■, 17,30 Un virtuoz, al na
iului ; 17.40 Radiocabinel de 
informare și documentare-, 
18,00 Orele serii; 20,00 
melodii preferate ; 20,45 
semnări ; 21,00 Revista 
gărelor; 21,25 Moment 
tic ; 21,30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal ; 22,30 Con
cert de seară ; 24,00 Buletin 
de știri ; 0.03—6.00 Estrada 
nocturnă.

Zece
Con- 

șla- 
poe-

6,00 Muzică și actualități i 
7,00 Radiojurnal -, 8,00 Su
marul presei ; 9,30 Memoria 
pămîntului românesc ; 10,0C
Buletin de știri ; 10,05 Melo
dii populare; 10,30 Harta ță
rii ia scara viitorului ; 10,45 
Au fost oaspeții noștri -, 11,00 
Buletin de știri ; 11,05 Din 
muzica popoarelor; 11.15 Li

Valorile temperaturii inre 
gistrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : Petroșani 4- 4 
grade; Paring — 1 grad.

Minimele ; Petroșani — 14 
grade; Paring: —10 grade.

Stratul de zăpadă la Pa 
ring : 14 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vreme Instabilă 
cu cerul mai mult noros. Izo 
lat ninsoare slabă. Vînt slab 
pînă la moderat din sud.

DUMINICA. 4 FEBRUARIE

6.00 Gimnastica pentru toti ;
8,15 Pentru sănătatea dv. :
6,30 Cravatele roșii ;

10,00 Viața salului ;
11.10 Omul și muzica lui. Ser- 

ghei Prokofiev ;
12,00 De strajă patriei ;
12.30 Emisiune in limba 

maghiară ;
14,00 Telex ;
14.10 360 de grade ;
17.10 Film serial pentru tine

ret Pierduți in spațiu. 
Episodul XV - „Circul 
spațial" ;

17,55 Publicitate;
18,00 Cîntare patriei. Concurs 

coral interjud^lean ;
19,20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Săptamlna 

politică internă si interna
țională In imagini :

20.10 Reportajul săptăminii 
De opt ori Lotru -,

20.30 Film artistic: Stan și 
Bran — Oameni orches
tră. Premieră pe tară;

21,45 Spectacol oferit de An
samblul Fetele din Ta- 
karazuka ;

22.10 Film documentar.
U.R.S.S. - De la planul 
„Goe;'jo“ la cele mai 
mari hidrocentrale din 
lume ;

22.30 Telejurnal ,
22.40 Duminica sportivă.

LUNI 5 FEBRUARIE

17.30 Curs de limba franceză. 
Lecția a 40-a ireluare).

18,00 Telex ■.
18,05 La ordinea zilei. Azi in 

județul Maramureș ;

18.20 Căminul ;
19,00 Ecranul. Emisiune de ac

tualitate și critică cine
matografică ;

19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul

înainte de termen —
cauză a întregului po
por ;

20,00 Melodia săptăminii. 
Cincinalul in patru ani 
și jumătate ;

20,03 Ancheta T.V. „S.O.S. 
sau testul omeniei";

20.45 Roman foileton. Destăi
nuire. Ultimul episod -- 
..Urmărirea" ;

21.30 Revista literară T.V.;
24 de ore;

22.30 Tpleglnb. Itinerar Belgi
an ;

22,50 rjntă pentru dv. Maria 
Ciobanu.

MARȚI. 6 FEBRUARIE

9.00 Biologie (anul III liceu). 
Fiziologia analizatorilor;

9,30 Limba română (clasa a 
VUI-a);

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10.10 Avanpremieră ;
10.15 Teleenciclopedia (relua

re) ;
11,00 Muzică populară ;
11.10 Telecinemateca pentru 

copii: Ioana în atac (re
luare) ;

12.15 Dans și muzică de pretu
tindeni ;

12.45 52 de Inițiative in 52 d<* 
săptămîni (reluare);

13,00 Telejurnal ,
15 00 n.oo Lecții T.V. pentru 

lucrătorii din aqricul 
tură ;

17.30 Curs de limba rusă. Lec
ția a 39-a (reluare);

18,00 Telex;
18,05 Steaua polară. Emisiune 

de orientare școlară și 
profesională ;

18.30 Imagini din Noua Zee- 
landă ;

18.40 Universitatea T.V.;
19.20 1001 de seri-,
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen 
cauză a întregului po
por ;

20,00 Melodia săptăminii. 
Cincinalul in patru -ml 
și jumătate -,

20,03 Reflector ;
20.20 Seară de teatru. Viată 

ce ti-am dat de Luigi Pi 
randello ;

21,45 Poșta T.V.;
22,00 24 de ore. Contraste in 

lumea capitalului ;
22.30 Gala maeștrilor.

MIERCURI, 7 FEBRUARIE

9,00 Curs de limba engleză. 
Lecția a 39-a ;

9,30 Micii meșteri mari;
10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,10 Ancheta T.V. (reluare). 

„S.O.S. sau testul ome
niei" ;

10,55 Avanpremieră ;
11,00 Revista literară T.V. (re

luare) ;
11.40 Film serial. Pe urmele iui 

Caplja episodul 11 ;
12.40 Telex tehnico-știintific ;
13,00 Telejurnal ;
17.30 Curs de limba germană.

Lecția a 39-a (reluare), 
18,00 Telex ;
18,05 Tragerea Pronoexpres ;
18,15 Semnificații. Veniturile 

fără muncă — surse cile 
inechității și parazitis
mului social ;

18,40 Pe-un picior de plai;
19,00 Timp și anotimp in agri

cultură ;
10,20 1001 de seri;
19,30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen —

PROGRAMUL
pentru 

săptâmîna 
viitoare

cauză a întregului po
por ;

20,00 Melodia săptăminii. 
Cincinalul în patru uni 
și jumătate ;

20,03 Teleobiectiv ;
20,18 Handbal masculin: Stea

ua — Institutul de Aero
nautică Moscova în sfer
turile de finală ale Cu
pei Campionilor Euro 
pen] (repriza a ll-a) ;

20,45 Tolecinemaleca. Ciclul 
Jean Gabin. Suflete in 
ceață ;

22,10 24 de ore, România în 
lume;

22,40 Campionatele europene 
de patinaj artistic. Pro
ba de perechi. Transmi
siune directă de la Koln.

JOI. 8 FEBRUARIE

9,00 Curs de limba franceză. 
Lecția a 41-a ;

9,30 Prietenii lui Așchiuță ;

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,10 Steaua polară (reluare);
10,40 Arta plastică. Prin expo

ziții (reluare);
.11,00 Telecinemateca. Suflete 

în ceață (reluare);
12,25 Avanpremieră ;
12,30 O floare din Bihor ;
12,45 Teleobiectiv (reluare) | 
13,00 Telejurnal;
15,00 Lecții T.V, pentru lucră

torii din agricultură ;
16.00-17,00 Teleșcoală j

17.30 Emisiune în limba 
maghiară -,

18.30 Telex ;
18,35 Publicitate;
18,40 Muzica. Emisiune de ac

tualitate muzicală -,
19,10 De la meșteșuguri la ar

ta plastică. „Artele fo
cului" (III);

19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
cauză a întregului po
por ;

20,00 Melodia săptăminii. 
Cincinalul in patru ani 
și jumătate ;

20,03 Reflector ;
20,18 Pagini de umor. Aven 

turi în epoca de piatră ;
20,43 Baschet masculin. Dina

mo București - Slavia 
Praga în sferturile de 
finală ale „Cupei Cam
pionilor Europeni" (re
priza a ll-a);

21.20 Auziți cum cîntă tara;
21.30 Conducătorul revoluțio

nar, bărbatul de stat, o- 
mul. Film documentar 
consacrat personalității 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ;

22,15 24 de oro. Din tarile so
cialiste ;

22,45 Campionatele europene 
de patinaj artistic. Pro
ba individuală masculi
nă. Transmisiune direc
tă de la Koln.

VINERI, 9 FEBRUARIE

9,00 Curs de limba rusă. Lec
ția a 40-a ;

9,30 O viață pentru o Idee. 
Ion Cantacuzino (II) — 
reluare;

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate;
10,10 Studioul altistului ama

tor (reluare);
10,55 Avanpremieră ;
11,00 Portativ '73 (reluare);
11.40 Selecliuni din emisiunea 

„Seară pentru tineret" <
12.30 Moment folcloric;
12.40 Municipalitatea răspun

de bucureșteanului (re
luare) ;

13,00 Telejurnal ;
16,00-17,00 Teleșcoală ;
17.30 Curs de limba engleză. 

(Lecția a 39-a — relua
re);

18,00 Telex ;
18,05 Tragerea Loto ;
18,15 Cum vorbim ?
18,35 La volan — emisiune 

pentru conducătorii au
to ;

18,50 Teleconferintă de presă -,
19,20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal. GincinaluJ 

înainte de termen 
cauză a întregului po
por ;

20,00 Melodia săptăminii. 
Cincinalul în patru ant 
și jumătate ;

20,03 Studioul de poezie. Floa
re albastră (II). Specta
col muzical-literar;

20,35 Film artistic. Aventurile 
lui Juan — o producție 
a studiourilor cubaneze ;

22,05 24 de ore ;
22.30 Campionatele europene 

de patinaj artistic 
proba de dans. Transmi
siune directă de la Koln.

SIMBÂTĂ. 10 FEBRUARIF

9,00 Curs de limba germană. 
Lecția a 40-a ;

9,30 A fost odată ca nicio 
dată...... Crăiasa zăpezii*
(IU i

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,10 Ansambluri sătești (relu 

are);
10.40 De vorbă cu gospodine 

le. Emisiune de Paula 
Zab ;

11,00 Selecțiuni din emisiunea 
„Promenada duminica 
iă";

12,35 Cărți și idei (reluare); 
13,00 Telejurnal;
16,00 Telex;
16,05 In actualitate — școala
16.20 Cintece de pe Mureș, In

terpretate de Petre Să 
bădeanu ;

16.30 Emisiune în limba qer 
mană ;

18,15 Ritm, tinerețe, dans. 
Transmisiune directă de 
la clubul uzinelor „Trac 
torul" din Brașov;

19,00 Reportaj T.V. Puterea.. 
Matematicii;

19.20 irfoi do seri,
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen 
cauză a întregului po
por ;

20,00 Melodia săptăminii. 
Cincinalul în patru ani 
și jumătate ;

20,03 52 de inițiative în 52 de 
săptămîni;

20.20 Teleenciclopedia;
21,00 Film serial. Mannix;
21,50 Ca la revistă. Spectacol 

muzical-umoristîc ;
22.30 Telejurnal;
22.40 Campionatele europene 

de patinaj artistic — 
proba individuală femi
nină. Transmisiune di
rectă de la Koln.

Cantacuzi.no
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ULTIMELE ȘTIRI

Lucrările Consiliului
de administrație

al P. N. U. D. a»'
■ r

Intervenția reprezentantului
României

WASHINGTON 1 
pondentul Agerpres. 
tin Alexandroaie, 
La sediul Națiunilor Unite din 
New York se desfășoară în 
prezent lucrările Consiliului de 
Administrație al Programului 
Națiunilor Unite pentru Dez
voltare (P.N.U.D.) cu privire 
la programul de cooperare 
tehnică O.N.U. in vederea sort
ii nirii eforturilor pentru dez
voltare economică, progres 
tehnic si material al țărilor în 
curs de dezvoltare.

Prezentînd poziția țării noas
tre față de această problemă 
care interesează toate țările 
membre ale Națiunilor Unite 
si, în special, pe cele în 
de dezvoltare, delegatul 
mân, Constantin Nită, a 
liniat rolul și semnificația 
gramului P.N.U.D. în contex
tul progresului economic și 
tehnico-stiințific internațional,

— Cores-
Constan- 

transmite :

curs
ro- 

sub- 
pro-

lărgirii colaborării între popoa- 
ie și circuitului mondial de 
valori materiale. O primă ex
presie a încrederii pe care ță
rile în curs de dezvoltare o au 
în programul de cooperare 
P.N.U.D. o reprezintă aproba
rea de către Consiliu a pro
gramelor de cooperare pe ter
men lung, de 5-6 ani, de care 
beneficiază deja 70 de țări.

Delegatul român s-a referit, 
totodată, la experiența în a- 
ceste domenii si evoluția po
zitivă a cooperării României 
cu P.N.U.D. și cu instituțiile 
specializate făcînd, de aseme
nea, unele propuneri si suges
tii in legătură cu metodele e- 
laborării programelor, căilo 
concrete de punere în aplica
re a obiectivelor acestora, fo
losirea resurselor financiare 
de care dis-pune P.N.U.D., rolul 
reprezentantului rezidențial 
P.N.U.D. în acest proces etc.

"w
w

Ultimele știri
/ / / < •x

Convorbiri
Heath-Nixon

WASHINGTON 1 (Ager
pres). — La Washington au 
început convorbirile oficiale 
între primul ministru bri
tanic, Edward Heath, și pre
ședintele S.U.A., Rich’ard Ni
xon. Principalele probleme 
înscrise pe agenda convorbi
rilor celor doi oameni de stat 
— care se vor încheia vineri 
seara — se referă la relațiile 
economice și monetare bilate
rale și interoccidentale. Alte 
probleme principale ce vor fi 
abordate în cursul convorbi
rilor Vizează relațiile Est-Vest, 
situația postbelică din Indo
china, inclusiv problema re
construcției economice a ță
rilor din această regiune, 
precum și perspectivele 
glementării conflictului 
Orientul Apropiat.

re- 
din

FUMUL!

CONAKRY 1 (Agerpres). 
— La Conakry au avut loc, 
joi, funeraliile lui Amilcar 
Cabrai, secretar general al 
Partidului African al Inde
pendenței din Guineea-Bissau 
șl Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.), asasinat mișe
lește, la 20 ianuarie.

Oficialități din Republica 
Guineea și din alte state a- 
fricane, liderii P.A.J.G.C. și 
conducătorii celorlalte miș
cări de eliberare din Africa, 
reprezentanți ai unor parlide 
comuniste și muncitorești și 
delegați din partea u -or or-

ganizații internaționale au 
fost prezen(i, împreună cu o 
mare parte a populației din 
capitala quineează, la cere
monia solemnă ce a avut loc 
pe stadionul „20 septembrie** 
din Conakry, pentru a aduce 
un ultim omagiu aceluia oa
re și-a închinat viața luptei 
pentru eliberarea țării sale, 
a Africii, de sub robia colo
nială.

La funeralii a fost, prezent 
reprezentantul Partidului Co
munist Român, tovarășul Ion 
Dincă, secretar al C.G, al 
P.C.R.

„Administrația de la Saigon 
încearcă prin toate mijloacele 

să întîrzie activitatea 
Comisiei militare mixte 

cvadripartite“

R.P. UNGARĂ. Fabrica de autobuze ,.Ikarus“ din Budapesta a planificat realizarea 
in cursul acestui an a peste 7 200 de mașini. Primul grup de autobuze destinate exportu
lui este deja gata pentru livr are. In foto t Autobuze „Ikarus" în curtea fabricii de auto
buze din Budapesta.

HANOI 1 (Agerpres). — 
„Administrația de la Saigon 
încearcă prin toate mijloace
le să întîrzie activitatea Co
misiei militare mixfp cvadri- 
partite" — se arată într-o de
clarație difuzată de Ministe-

Consultările multilaterale
de la Helsinki

© Guvernul vest-german a 
hotărit, miercuri, să acorde 
imediat statelor din Indochi
na ajutor umanitar în va
loare de 30 milioane mărci și, 
totodată, să aloce suma de 
100 milioane mărci asistenței 
în vederea reconstrucției. Du
pă cum a declarat purtăto
rul oficial de cuvînt al gu
vernului vest-german, Rudiger 
von Wechmar, acest ajutor ur
mează să fie distribuit, in 
părți egale, R.D. Vietnam, 
Vietnamului de sud, Laosu- 
lui și Cambodgiei.

țwile la bunurile de consum 
au crescut, anul trecut 
țară, cu 9,4 la sută.

în

din

tual. Eamon de Valera, 
vîrstă de 90 de ani, va 
cheia, la acea dată, cel de-al 
doilea mandat — de șapte ani 
— de cînd se află la con
ducerea tării.

în 
în-

© Aproape jumătate 
cocaina si heroina confiscate, 
din I960 și pină in prezent, 
de poliția new-yorkeză a dis
părut — a relevat, într-o con
ferință de presă, șeful poli
ției din acest oraș. El a pre
cizat că este vorba de 180 kg 
de drog estimat la o sumă de 
73 milioane dolari.

Republicii 
cunoscut, 
oficială.

@ Guvernul 
Singapore a făcut 
printr-o declarație 
că a stabilit relații diploma
tice cu Republica Democrată 
Germană.

Consiliul Poporului din Siria 
a aprobat textul constituției 

permanente a tării

HELSINKI L — Trimisul 
special. Dumitru Ținu, trans
mite : Joi, în cadrul consultă
rilor multilaterale de le Hel
sinki privind pregătirea Con
ferinței general-europene, au 
luat cuvântul reprezentanții 
Elveției. Finlandei. Suediei, 
Iugoslaviei, Austriei, Italiei, 
R--F. a Germaniei și Maltei. 
Vorbitorii au expus pozițiile 
țărilor lor asupra brirnului

punct al ordinii de zi a vi
itoarei conferințe. Din dezba
terile de joi, ca Și din zilele 
precedente, se remarcă e- 
xistența unor opinii conver
gente în ce privește principi
ile ce trebuie așezate la baza 
relațiilor dintre state, princi
pii înscrise în Carta Națiu
nilor Unite și în declarația 
Adunării Generale a O.N.U. 
din 1970.

© Principalul partid al opo
ziției din Republica Irlanda, 
Fine Gael, a hotărit, la 31 
ianuarie, să desemneze pe 
Thomas O’higgins drept can
didat pentru postul de preșe
dinte al tării la alegerile ca
re vor .avea loc in iunie, fi
nul acesta. Președintele ac-

© Republica Democrată 
Germană și Etiopia au decis 
să stabilească relații diplo
matice, anunță un comunicat 
al Ministerului de Externe 
etiopian, citat de agenția As
sociated Press.

© Prima ședință de lucru 
a Comisiei constituționale in- 
teryemenite a avut loc 
Aden, sub președinția 
Abdallah al Amiri, reprezen
tantul personal al președin
telui sud-yemenit," Salerh’ Ro- 
-bava Aii.

Reuniunea a fost consacrată 
discutării unor probleme re
lative la acordul de la Tripoli 
asupra uniunii dintre cele 
două țări, au anunțat surse 
oficiale din capitala Republi
cii Democratice Populare a 
Yemenului, citate de A.F.P.

la 
lui

© Vînturile puternice, în
soțite de ploi torențiale, care 
s-au abătut miercuri asupra 
regiunii orașului Buenos Ai
res. au provocat moartea a 20 
de persoane și rănirea altor 
60 — anunță agenția France 
Presse. Cele mai multe vic
time s-au înregistrat ca ur
mare a prăbușirii unui han
gar din localitatea Avellame- 
da, situată la sud de capitala 
argentiniană.

NEW YORK 1 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate și-a 
continuat, miercuri seara, dez
baterile, la cererea Zambiei, 
in legătură cu hotârîrea gu
vernului de la Salisbury de 
a închide frontierele cu aceas
tă țară. Reprezentanții Cubei. 
Perului și Indoneziei și-au ex
primat solidaritatea cu Zam
bia. condamnind politica ra
sistă a regimului colonialist 
rhodesian. Ei s-au pronunțat 
în favoarea unei acțiuni in
ternaționale care să ajute 
Zambia să depășescă dificul
tățile economice determinate 
de închiderea frontierei' de 
către guvernul rhodesian. mă
sură prin care a fost între
rupt tranzitul de mărfuri zam- 
biene spre portul Beira, din 
Mozambic. Reprezentantul 
Frânte: a propus ca o echipă 
de experți să se deplaseze în 
Zambia pentru a stabili pa
gubele provocate economiei

acestei țări, iar reprezentan
tul Australiei a sugerat ca 
experti ai O.N.U. să partici
pe la studiile privind găsi
rea unor ruta pentru tranzi
tul de mărfuri zambiene spre 
mare. La rîndul său, repre
zentantul S.U.A., dezaprobînd 
acțiunile regimului rhodesian, 
a sugerat ca reprezentantul 
în Zambia al Programului Na
țiunilor Unite pen’ru Dezvol
tare să întreprindă o anchetă 
privind necesitățile economi
ce ale tării, ca urmare a ac
țiunilor guvernului de la Sa
lisbury.

La sflrșitul ședinței. Gui
neea. Kenya Și Sudanul au 
prezentat un proiect de rezo
luție care preconizează trimi
terea unei misiuni, formată 
din reprezentanții a patru 
țări membre ale Consiliului 
de Securitate, pentru a exa
mina situația creată. Docu
mentul condamnă toate acte-

le provocatoare, blocada eco
nomică, șantajul și amenin
țările armate comise împotri
va Zambiei, de regimul ile
gal de la Salisbury în strînsă 
legătură cu regimul rasist din 
Republica Sud-Africanâ, mă
surile de represalii politice 
luate de autoritățile rasiste 
rhodesiene împotriva poporu
lui Zimbabwe, prezența for
țelor armate sud-africane în 
Rhodesia, cerînd guvernului 
britanic să ia măsurile nece
sare pentru a pune capăt re
gimului rasist ilegal r’ 
sian. De asemenea, se 
Comitetului instituit de 
siliul de Securitate în 
pentru supravegherea 
plinirii sancțiunilor economice 
să prezinte Cohsiliului un ra
port asupra recentelor eveni
mente din Rhodesia.

Dezbaterile Consiliului 
Securitate avi fost 
joi. la ora 20.00 GMT.

© La Lima a fost semnat 
un protocol sovieto-pe»ruan 
privind construirea unui im
portant complex piscicol în 
localitatea Paita, din nordul 
Perului.
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Noi perspective pentru mișcările
de eliberare din

© Cel mai important 
al Ciprului. Famagusta, 
paralizat, ca urmare a 
vei docherilor. 27 de vase 
imobilizate. La mișcarea . 
vistă participă atît docherii 
greci, cit șl cei turci din in
sulă. care solicită patronatu
lui discutarea condițiilor pre
văzute în contractele 
vc de muncă.

colecti-

© Potrivit datelor 
cate de Confederația 
lă a Muncii din Franța, pre-

India

publi- 
Genera-

Unificarea celor două miș
cări de eliberare din Ango- 

-i. Mișcarea populară pen
tru eliberarea Angolei 
‘ I.P.L.A.). condusă de A- 

gostinho Neto, și Frontul ae 
liberare National Angolez 

iF.L.N.A.), condus de Rober- 
■o Holden, reprezintă un mo
ment extrem de important în 
evoluția luptei de eliberare 
i teritoriului angolez. Acest 
-"•■rd deschide o perspectivă 
nouă pentru dezvoltarea lup
tei armate a patrioțiîor din 
Anqola, tară ce reprezintă 
cheia dispozitivului colonia
list și rasist din Africa aus
trală, permitind intensifica
rea acțiunilor ofensivei lor pe 
un front avansat care este, 
in același timp, zona cea ma: 
Uiicată pentru instalațiile 
oloniale portugheze: plan

tații. mine, uzine. Totodată, 
după cum afirmă ponducăto- 
:,j celor două organizații, a- 
cordul de unificare va per- 

. te întărirea controlului e- 
xerritat de patrioti asupra 
zonelor eliberate și deschi- 

’• ferea unor noi focare de 
luptă. In acest sens, se pre
conizează $i adoptarea unei 
tactici noi. apreciindu-se că 
=> venit momentul cînd se
poate trece de la lupta de

_ cuerilă la acțiuni de anver- 
I iură initiate de unități mari. 
I Icătuite din 1000-1200 de 
a ’î’ari si dotate cu ar-

mament mixt (artilerie qrea 
ușoară, D.C.A., infanterie). O 
asemenea tactică a și înce
put să fie practicată în cîte- 
va regiuni ale Angolei împo
triva trupelor colonialiste 
portugheze.

Patrioții angolezi nu sînî 
singurii care au înregistrat 
succese însemnate in lupta 
lor de eliberare de sub do-

DIN PRESA STRĂINĂ
rninatia colonială. Impasul in 
care se qăsește, in momentul 
de față Portugalia, reprezin
tă rezultatul politic al unei 
realități militare verificate 
în savanele și regiunile de 
brusă din Angola, Mozambic, 
Guineea-Bissau. Nicîuna dir» 
organizațiile noastre, afirma 
Marcelino Dos Santos, vice
președintele Frontului de E- 
liberare din Mozambic, in 
cadrul unuj interviu, nu poa 
te respinge forța colonialistă 
doar prin puterea armelor. 
Eliberarea este rezultatul a 
două acțiuni paralele, una 
politico-diplomatică, cealaltă 
militară. Faza actuală a miș
cărilor de eliberare din cele 
trei colonii portugheze 
Angola, Mozambic și Guine
ea-Bissau — se caracterizea
ză printr-un succes înregis
trat în ceea ce privește am
bele aspecte. Și acest fapt

are o importanta primordia
lă.

Pe de altă parte deschide
rea noului front de luptă 
Manica — Sofada in Mozam
bic, pune in dificultate dis 
pozitivul militar portughez 
in acest teritoriu dar aduce, 
in același timp, noi perspec
tive pentru realizarea legă
turii între diferitele mișcări 
de eliberare din Africa aus
trală. Acest nou front nu pri
vește numai trupele porlu 
gheze ci amenință și Rhode 
sia. Regimul de la Salisbury 
a trimis de mult timp militari 
rhodesienj să sprijine trupe
le portugheze pentru a apă 
ra supremația rasiștilor în 
zonă, dar Ian Smith este a 
cum pe cale de a plăti pre 
tul acestei erori. Totodată, 
Uniunea Poporului African 
Zimbabwe (Z.A.P.U.) se ara
tă din ce în ce mai eficace 
atît pe plan politic cit 
pe pian militar, 
noastră problemă este de a 
face ca populația tării să a- 
simileze ideologia eliberării. 
In acest domeniu am ’înregis
trat progrese rapide și impre
vizibile ceea ce a contribuit 
la intensificarea 
noastre militare", 
Dumiso Dabengwa, 
al 
al

și
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rul Afacerilor Externe al R.D. 
Vietnam, în care sînt con
damnate și violările repetate 
ale acordului de încetare a 
focului de către trupele sai- 
goneze. In declarație se arată 
că delegația militară a R.D. 
Vietnam, care a sosit lunea 
trecută la Saigon, a fost îm
piedicată să părăsească bor
dul avionului, fiind reținută 
de către poliția militară sai- 
goneză timp de 22 rU ore. 
Aceasta atitudine a adminis
trației saigoneze este califi
cată drept o încălcare a pre
vederilor art. 16 din protoco
lul -anexă la Acordul 'de în
cetare a războiului șî resta
bilire a păcii în Vietnam, ca
re stipulează că membrii Co
misiei militare mixte benefi
ciază de privilegii diplomatice 
și că părțile implicate au o- 
bligația să le acorde ..protec
ție deplină, precum și în
treaga asistentă și cooperare 
necesare".

Declarația M.A.E. al R.D. 
Vietnam cere, în încheiere, 
Statelor Unite și regimului 
de la Saigon să ia măsuri 
pentru a împiedica repetarea 
unor astfel de situații.

DAMASC 1 (Agerpres). — 
Consiliul Poporului din Siria 
(parlamentul) a aprobat tex
tul constituției permanen
te a țării, care va înlocui 
prevederile constituționale 
provizorii din anul 1964,

Noua lege supremă stipu
lează că Republica Arabă Si
riană este un stat democra
tic, popular, membru al Con
federației Republicilor Arabe, 
iar legislația sa se bazează pe 
dreptul islamic. Partidului 
Socialist al renașterii arabe 
(Baas) îi revine rolul de 
forță conducătoare în sînul 
societății și statului; el con
duce, de asemenea, Frontul 
Național Progresist, care are 
ca scop „unificarea 
maselor".

Regimul economic al țării 
— se arată în constituție — 
se bazează pe planificare -.Ăn 
vederea înlăturării oricărei 
forme de exploatare". Se men
ționează, de asemenea, că 
funcția socială a proprietății 
private este definită de pla
nul de dezvoltare.

Constituția conferă T 
dintelui țării atribuții din 
men iile legislativ, judiciar, 
politic, militar și diplomatic. 
Candidatura pentru această 
funcție trebuie să fie prezen
tată de Parlamentul țării, la 
propunerea Comandamentului 
regional *’ *” “
Baas, și 
ferendum. Pentru 
fului statului, al 
dat este de șapte

obținerea unei majorități ab
solute.

In ce privește Adunarea 
Poporului, care va fi consti
tuită în curînd, ea va fi a- 
leasă prin sufragiu universal 
șî direct, pe o perioadă de 
patru ani, iar scrutinul va fi 
secret.

Noua constituție urmează 
să fie supusă spre aprobarea 
unui referendum popular. Ea 
prevede organizarea de ale
geri legislative la 90 de zile 
după promulgare, 
actualului Consiliu 
porului expirînd la 
bruarie.

mandatul 
al Po- 

22 fe-
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i faptul divers pe glob
LAGOS 1 (Agerpres). — La începutul acestui an, gu

vernul nigerian a anunțat intrarea in vigoare a sistemului 
decimal in domeniul monetar. După cum arată publicația 
economică „Moniteur African", Nigeria este ultima țară din 
lume care a adoptat acest sistem. Vechile unități monetare 
— lira, șilingul și penny — au fost înlocuite cu altele, denu
mite „nairo“ și, respectiv „kobo".

Totodată, în capitala nigeriana este studiat un plan de 
abandonare a sistemului britanic de măsuri și greutăți pen
tru adoptarea sistemului metric generalizat. In acest sens, 
la posturile de radio și în presă a fost inițiată o campanie 
de sondare a opiniei publice în legătură cu această nouă 
schimbare.
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@ Adunarea Poporului a 
Republicii Arabe Egipt a ho- 
tărit să consacre viitoarea sa 
reupiune. din 10 februarie, 
examinării problemelor avia
ției civile, ca urmare a ulti
melor catastrofe aeriene.

Ultimul dintre accidentele 
care au afectat aviația civilă 
egipteană s-a produs la în
ceputul acestei săptămîni t 
un aparat aparținînd compa
niei „Egiptair", care 
legătura 
prăbușit 
pitaliei 
moartea . .
și a celor 7 membri ai echi
pajului.

@ Profesorul norvegian 
Ragnar Frisch — primul lau
reat al Premiului Nobel pen
tru economie (1969) — a în
cetat din viață, miercuri, la 
Oslo, în vîrstă de 77 de ani.

Specialist în problemele 
planificării economice, Ragnar 
Frisch a realizat mai multe 
modele econometrice, consa- 
crîndu-se. de asemenea, stu
diului problemelor legate de 
fluctuațiile pieței.

Adoptarea unul program de măsuri 
în vederea accelerării înfăptuirii reformelor 

social-economice
DELHI 1 (Ager preș). — 

La Delhi a avut loc o confe
rință a conducerii partidului 
Congresul Național Indian 
(C.N.I.), de guvemămînt, în 
cadrul căreia a fost adoptat

*

Reuniunea 
Adunării 
Poporului 

din R.A. Egipt
CAIRO 1 (Agerpres). — 

In prezența președintelui Re
publicii Arabe Egipt, Anwar 
Sadat, la Cairo a avut loc o 
reuniune a Adunării Poporu
lui, la care au participat pri
mul ministru, Aziz Sedki, 
primul secretar al Comitetu
lui Central al Uniunii Socia
liste Arabe. Sayed Marei, vi- 
cepremieri, miniștri, guverna
tori. secretari ai U.S.A. și 
membrii Comitetului Central 
a) U.S.A. — informează agen
ția M.E.N.

In cuvîntarea rostită cu 
acest prilej, președintele Sa
dat s-a referit la incidentele 
studențești care au dus la 
închiderea universităților pină 
la 3 februarie. El a mențio
nat că rezultatele investiga
țiilor întreprinse de comite
tul parlamentar însărcinat să 
cerceteze cauzele acestor in
cidente vor fi transmise au
torităților universitare și a- 
duse la cunoștința poporului.

un program de măsuri în ve
derea accelerării înfăptuirii 
reformelor social-economice 
în țară. Conferința a acordat 
o atenție deosebită soluționă
rii unor probleme majore, ca 
lichidarea șomajului și sără
ciei, naționalizarea comerțu
lui de cereale cu ridicata. S-a 
preconizat naționalizarea, pî- 
nă în luna aprilie, a comer
țului cu grîu.

Participanții la conferință 
au subliniat importanța coor
donării cit mai strînse a ac
tivității organizațiilor parti
dului Congresul Național 
dian și a departamentelor 
vemamentale. în vederea 
făptuirii acestor măsuri.

guvernamental 
privind alegerile 

legislative
PARIS 1 (Agerpres). — Un 

decret guvernamental» publi
cat la 31 ianuarie, a anunțat, 
în mod oficial, că alegerile le
gislative din Franța se vor 
desfășura la 4 și 11 martie. 
In felul acesta, Franța intră 
în perioada electorală activă. 
Potrivit legislației actuale, 
începînd cu data de 5 fe
bruarie, candidații pentru A- 
dunarea Națională Franceză 
se pot înscrie pe listele elec
torale, închiderea listelor pen
tru depunerea candidaturilor 
fiind prevăzută pentru ziua 
de 11 februarie. Cu începere 
de la 12 februarie va fi de
clanșată campania electorală 
legală cînd se vor putea or
ganiza manifestații, dezbateri 
etc. Dacă după primul tur 
de scrutin de la 4 martie — 
se specifică în decretul gu
vernamental — candidații nu 
vor obține o majoritate abso
lută, adică cel puțin jumătate 
plus unu din buletinele va
labile exprimate, ei vor par
ticipa în ziua de 11 martie la 
cel de-al doilea tur de scrutin.

In urma actualelor alegeri 
vor fi reînnoite toate cele 
490 de locuri din Adunarea 
Națională Franceză.

★
LIMA 1 (Agerpres). — Potrivit datelor oficiale citate de 

agenția Prensa Latina, peste 1.06 milioane persoane au 
vizitat principalele obiective turistice ale Perului, țară atit 
de bogată în vestigii ale epocilor revolute. Dintre aceștia, 
147 270 turiști sînt veniți de peste hotare, ceea ce repre
zintă o creștere de 17,6 procente în comparație cu perioada 
anului precedent. Totodată, studiul consemnează și o creș
tere a veniturilor dobîndite din activitatea turistică — de 
la 21,6 milioane dolari în prima jumătate a anului 1971, la 
29,8 milioane, în aceeași perioadă a anului 1972.

★
OSLO 1 (Agerpres). — In munții de la frontiera dintre 

Norvegia și Suedia, aproximativ 20 000 de reni riscă să piară 
din cauza lipsei de hrană, s-a anunțat la Oslo. In absența 
hranei în Suedia, datorată condițiilor meteorologice grele, 
turmele de reni au fost minate spre Norvegia.

Dispariția renilor, care reprezintă principala resursă a 
laponilor in nordul Suediei, ar crea serioase probleme pen
tru această populație.

★
GENEVA 1 (Agerpres). — In accidentele de circulație 

petrecute anul trecut pe șoselele din Elveția, și-au pierdut 
viața mai multe sute de persoane. Constatindu-se că princi
pala cauză a accidentelor este viteza excesivă, autoritățile 
au limitat viteza de circulație pe șosele la numai 100 kilo
metri pe oră.

Ample acțiuni greviste în Italia
ROMA 1 (Agerpres). — 

Peste 25 000 de medici §1 sala- 
riați ai spitalelor italiene pre
cum și ai serviciilor sănătă
ții publice au început, mier
curi, o grevă de trei zile, ce
rînd încheierea unor noi con
tracte de muncă, revizuirea 
sistemului dc atestare a cali
ficării precum și a sistemu
lui ocrotirii sănătății publice.

De asemenea, peste 200 000 
de salariați ai serviciilor so
ciale au declarat o grevă na
țională de 24 de ore, ca o pri
mă acțiune revendicativă în 
cadrul unei suite de astfel de

acțiuni, proffnamate să aibă 
loc pină la 16 februarie, cînd 
urmează să se desfășoare o 
altă grevă națională. Este re
vendicată în primul rînd. o 
reformă amplă a sistemului 
de asigurări sociale și ocroti
rii sănătății publice.

Incepind de astăzi
220 000 de salariați și anga
jați în rețeaua alimentației 
publice inițiază o serie de 
greve perlate. De asemenea, 
urmează să intre în grevă a- 
proximativ 60 000 de tipografi 
care solicită reînnoirea con
tractelor colective de mun
că.

Tiparul

JAPONIA. Tokutaro lakaoka. in vîrstă de o 7 de am 
este cunoscut pentru pasiunea sa de a colecționa obiecte ca
re au aparținut împăratului Napoleon Bonaparte. De curind, 
colecția care cupride diferite obiecte care au aparținut îm
păratului francez — unele dintre ele fiind din copilăria a- 
cestula — s-a îmbogățit cu o nouă achiziție : o pălărie con
fecționată în anul 1810, pe care Napoleon se pare că a pur
tat-o in una din bătăliile sale. In foto t Tokutaro Takaoka. 
purtind pălăria lui Napoleon.
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