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In ziua de 22 februarie 1973 
a avut loc, ia Palatul Repu- 
„uvii, ședința Consiliului de 
Stat, prezidată dc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat.

La ședință au participat, ca 
invitați, miniștri și alți con
ducători ai organelor centra
le de stat, precum și preșe
dinți ai unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Na
ționale.

Consiliul de Stat a dezbă
tut și adoptat: decretul pri
vind conducerea ministerelor 
și a celorlalte organe centrale 
ale administrației de stat pe 
baza principiului conducerii 
colective ; decretul privind în
ființarea, organizarea și func
ționarea Consiliului finan- 
ciar-bancar ; decretul pri
vind organizarea și funcțio
narea consiliilor și comisiilor 
tehnico-economice : decretul 
privind evaluarea In cîmp a 
producției agricole vegetale : 
decretul privind dreptul la 
conferirea Ordinul Muncii 
clasa I. unităților agricole so
cialiste care realizează pro
ducții mari : decretul cu pri
vire la gospodărirea anvelo
pelor și camerelor de aer : 
decretul pentru modificarea 
T.egii nr. 7/1971 privind orga
nizarea și dezvoltarea activi

tăților industriale, de prelu
crare a produselor agricole, 
construcții șl prestări de ser
vicii în unitățile aparținînd 
consiliilor populare, coopera
ției agricole, meșteșugărești 
și de consum ; decretele pri
vind unele modificări ale Le
gii nr. 58/1968 pentru orga
nizarea judecătorească, ale 
Codului de procedură civilă, 
ale Legii nr. 59/1968 privind 
comisiile dc judecată, pre
cum și ale decretului privind 
organizarea si funcționarea 
Ministerului Justiției.

Consiliul de Stat a ratifi
cat Convenția privind colabo
rarea in navigație maritimă 
comercială. încheiată la Bu
dapesta la 3 decembrie 1971.

Toate decretele adopt ale 
au fost, în prealabil, dezbă
tute șl avizate favorabil de 
comisiile permanente de spe
cialitate ale Marii Adunări 
Naționale, precum și de Con
siliul Legislativ.

Consiliul de Stat a exami
nat rapoartele comisiilor per
manente ale Marii Adunări 
Naționale care, din însărci
narea Consiliului de Stat, au 
analizat : modul de aplicare 
a dispozițiilor Legii nr. 7/1971 
privind organizarea si dezvol
tarea activităților industria
le, de prelucrare a produse

lor agricole, construcții și 
prestări de servicii In unită
țile aparținînd consiliilor po
pulare, cooperației agricole, 
meșteșugărești și de consum ; 
modul cum Ministerul Indus
triei Chimico s-a preocupat 
de asigurarea cu materii pri
me și auxiliare a principale
lor unități beneficiare, dc in
trarea în funcțiune a noilor 
capacități de producție și de 
realizarea parametrilor pro
iectați la' instalațiile puse în 
funcțiune ; modul de aplica
re a dispozițiilor Legii nr. 
71/1969 privind contractele 
economice.

In urma dezbaterilor care 
au avut loc, Consiliul de Stat 
a aprobat concluziile rapoar
telor și propunerile făcute de 
comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale și a 
dispus ca. atît Consiliul de 
Miniștri, cit șl ministerele si 
alte orcane centrale să ia mă
suri pentru aducerea lor la 
îndeplinire și să Informeze 
Consiliul de Stat asupra mă
surilor adoptate.

Consiliul de Stat a exami
nat apoi unele cereri de gra
țiere.

In continuare, au fost so
luționate probleme ale activi
tății curente.

IN CONDIȚII DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ!
. ■ * , • Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a primit pe mareșalul 
I. I. Iakubovski

A

In ritm 
spornic de muncă

Ferm hotărîți să onoreze și în februarie 
obiectivul inițiativei brigăzii conduse de 
Eroul Muncii Socialiste. Petre Constantin, 
de a realiza două cicluri peste sarcinile 
preliminarului lunar, vrednicii irontaliști 
ai lui COSTACHE ZAHARIA raportează 
— după trecerea a două decade—un spor 
de peste 400 tone la volumul de cărbune 
extras numai de la abatajul 6 60!. De la 
preluarea și a panoului 6 602. alte zeci de 
tone s-au adăugat, în ultimele zile, la plu
sul de cărbune cu care se mindrește bri
gada. întregul colectiv al minei.

Care este „secretul" acestui ritm spor
nic de lucru ? Organizarea superioară a 
muncii și— alături de aportul îmbunătățit 
al părții electromecanice — executarea a- 
tentă, a revizilor utilajelor de la front, 
ceea ce le asigură o bună funcționare.

Rezultate concludente 
în munca forestierilor
In bilanțul Unității de exploatare a 

lemnului din Petroșani întocmit la sfirșltul 
celei de a doua decade a lunii februarie, 
după cum ne-a informat ieri iov. GHEOR
GHE ENCIU, secretarul comitetului de 
partid al întreprinderii, sini consemnate 
o seamă de rezultate convingătoare. S-au 
produs peste sarcinile de plan 25 tone 
mangal de bocșă, 290 mc cherestea ră- 
șinoase, 50 mc cherestea fag, 800 bucăți 
traverse înguste șl 10 mc traverse spe
ciale. La obținerea acestor plusuri de 
producție au contribuit îndeosebi sec
torul Lupeni — fruntaș pe întreprindere, 
colectivul gaterului Petrila, mangalizalorii 
din sectorul Cimpu lui Neag. Aceste rea
lizări. deși nu ,,acoperă" toți indicatorii 
planului de producție al unității sini to
tuși convingătoare, ele reflectînd preg
nant holărîrea oamenilor din masivele fo
restiere ale municipiului de a valorifica în- 
tr-un mod superior această a doua bogăție 
a Văii Jiului.

SARCINILE DE PLAN PE 1973 -
REALIZABILE

Șl POSIBILE DE DEPĂȘIT!
Adunarea reprezentanților 

oamenilor muncii de la F.F.A. 
„Viscoză" Lupeni a eviden
țiat hotărirea întregului co
lectiv de a nu socoti succese
le obținute în cursul anului 
trecut drept limită a posibi
lităților ci — decis să asigure 
valorificarea mai bună a tu
turor rezervelor interne, u- 
mane și materiale existente 
— să realizeze și sâ depășeas
că sarcinile de plan propuse 
pe anul 1976.

Colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri ai fa
bricii, după cum se sublinia 
în darea de seamă prezenta
tă de ing. RODICA TATU- 
LICI, președinta comitetului 
oamenilor muncii a obținut 
în anul 1972 rezultate bune : 
fată de prevederile planului, 
s-a” realizat in plus 15,9 to
ne fire mătase viscoză. 4.7 
lone sfoară viscoză. piese de 
schimb peste plan în valoare 
de 451 mii lei. iar la repara- 
'”'e capitale s-a obținut un 
spor de producție de 182 mii 
lei Aceste realizări au făcut 
nosihilă îndeplinirea planului 
la producția globală cu 4 zi
le înainte dp termen. Toate 
aceste realizări au fost obți
nute pe seama creșterii pro- 
d”r-’ivitâtii muncii cu 1.2 la 
sută, ceea ce reprezintă un 
spor la acest indicator de 609 
lei/salariat. Din punct de ve
dere Fnanciar. 1972 a fost 
primul an încheiat cu bene
ficii. care s-au realizat in 
proporție de 111.2 la sută.

La depășirea sarcinilor de 

Steagul roșu
final

in periooaa 10 ianuarie - 15 februarie a.c., așa după cum 
cititorii ou putui urmări in coloanele „Steogului roșu", s-a 
desfășurot CONCURSUL DE REPORTAJE. PORTRETE Șl ÎNSEM
NĂRI organizot de ziarul nostru și filiola Uniunii ziariștilor. A- 
cum, cind se foce bilanțul concursului, putem afirma cu s°t*s* 
facție că scopul urmării a fost atins. Activitatea publicistică a 
corespondenților voluntari o fost stimulată. Impulsului antrenant 
al concursului i-ou răspuns un număr însemnat de muncitori 
de bază, cu vechime, care se bucură de prestigiu in colective
le in care muncesc, din minele, fabricile, uzinele, de pe șan
tierele de construcții, unitățile de transport și instituții. In perioada 
desfășurării concursului la redacție ne-ou sosit un număr de 65 
corespondențe purtind pe plic mențiunea „Pentru concurs".

Anolizind lucrările trimise de corespondenții voluntari - 
reportajele, portretele și insemnările selectote și publicate - 
juriul concursului alcătuit din reprezentanți ai redacției și al fi
lialei Uniunii Ziariștilor, a hotărit acordarea premiilor concursu
lui următorilor tovarăși :

plan și a angajamentelor asu
mate un aport substanțial 
l-au adus muncitorii, maiștrii 
și tehnicienii din secțiile pro
ductive. dintre care amintim 
pe Vasile Logigan, Marin 
Voinea, Nicolae Sirbu, Dumi
tru Roșoiu, Elisabeta Boia, 
Ana Crcțu, Susana Potoki, 
Maria Baba, Elena Boancă, 
Aurelia Ianc, Erna Farcaș,

Tiberiu Farkaș și alții. Pe 
1972 s-a declarat fruntașă In 
întrecerea socialistă — sec
ția finisaj textil. Dat fiind 
faptul că, instalațiile și uti
lajele din întreprindere pre
zintă un grad de uzură îna
intat, rezultatele obținute au 
fost posibile numai printr-o 
întreținere corespunzătoare și 
reparații efectuate la timp 
și de bună calitate. S-au evi
dențiat din sectorul mecani- 
co-energetic Augustin Nagy, 

Ioan Bojincă, Bela Deak, 
Gheorghe Mesaroș, Traian 
Trifan, Ioan Strinu și alții. 
Cu toate că indicatorul de ca
litate a fost realizat și chiar 
depășit, în cursul anului tre
cut s-au înregistrat un nu
măr de reclamații de la bene
ficiari care, valoric, a însem
nat o diminuare a realizări
lor cu 55 mii lei. Cauze ale 
acestei stări de lucruri sînt • 
nerespectarea întotdeauna a 
parametrilor de fabricație, 
funcționarea defectuoasă a 
C.T. 1, darea cu întîrziere In 
funcțiune a cazanului nr. 3 
și altele. Pe anul in curs este 
necesar să crească preocupa
rea pentru asigurarea cu u- 
tilități la parametri stabiliți, 
să se respecte întocmai ins
trucțiunile de lucru și regu
lamentul de fabricație Ia 
fiecare loc de muncă. Planul 
tehnic la bureți viscoză nu a 
fost realizat decît în propor
ție de 64,3 la sută. Se impune 
o preocupare mai mare în 
continuare pentru a acoperi 
în întregime planul de pro
ducție cu contracte la acest 
produs. Cu spirit critic s-a 
arătat de către cei care au 
luat cuvlntul că în activitatea 
comitetului oamenilor muncii 
s-au manifestat unele defi
ciențe în sensul că nu întot
deauna s-a controlat finaliza
rea hotăririlor. iar unii mem-

M. BLENDEA
F.F.A. Viscoză

(Continuare In pag. a 3-a)

Premiul 
șeni ;

Premiul 
șeni ;

Premiul

I : GHEORGHE POPESCU, lăcătuș la E.C.E. Paro

li : NICOLAE TUDORA, electrician la E.C.E. Paro-

căr-III : CONSTANTIN IOVANESCU, preparator 
bune la Preparația Coroești.

Mențiuni ; ION MONDOCA, miner șef de brigadă la 
Lupeni ; VALERIU BUTULESCU, student al Institutului de 
Petroșani ; RODICA ARDELEANU, inginer la complexul C.F.R. 
Petroșani și IOAN CIOCHINA, lăcătuș de mină Io E.M. Urlcani.

De asemenea, ciștigătoriior concursului li se vor acorda 
diplome ale Uniunii Ziariștilor.

Comisia de organizare apreciază de asemenea lucrările 
trimise de tovarășii Viorel Anton, Iulian lordache, Ion Gif-Deac, 
Alexandru Dobrițoiu și Simion Pleiniceanu, aportul lor la des
fășurarea concursului la un ridicat nivel publicistic.

In zilele următoare tovarășii recomandați de comisia de 
organizare vor urma să se prezinte la comisia județeană de 
preselecție pentru concursul de odmitere la Facultatea de zia
ristică din cadrul Academiei de științe sociale și politice „Ște
fan Gheorghiu".

Calitatea cărbunelui - 
problemă arzătoare 

care se cere grabnic 
soluționată !

Masă rotundă la E. M. Aninoasa

Din inițiativa și cu sprijinul 
comitetului de partid de la 
E.M. Aninoasa a fost recent 
organizată aici o instructivă 
și utilă masă rotundă pe tema 
acută a calității cărbunelui ex
tras. Oportunitatea acțiunii 
întreprinse vine de acolo că 
nici in prima lună a acestui 
an nu s-a vădit vreo ameliora- 

bite la alegerea șistului vizl-re a activității in domeniul

Șeful de brigadă Alexandru Gaboș își expune opinia 
despre calitate...

respectiv. Preparația Coroești 
a rebutat minei Aninoasa 
4 469 tone cărbune ca rezultat 
al depășirii normei admise de 
cenușă cu 3,1 puncte.

„Am avut anul trecut multe 
planuri de măsuri și mulți 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri care s-au angajat la niș
te realizări care ne-ar fi făcut 
cinste; am lansat multe che
mări pe tema calității cărbu
nelui — au precizat șefii de 
brigăzi Nicolae Ilie, Aurel 
Cristea, Iosif Solcan. Vasile 
Mereuță, Vasile Savu, Alexan
dru Gaboș și alții, dar acțiuni
le pentru materializarea lor 
n-au mai avut loc. Ne-am li
mitat numai la chemările pe 
care le-am făcut, nu am depus 
toate eforturile, priceperea și 
puterea de muncă pentru îm
bunătățirea calității... De acum 
nu se mai poate să promitem 
șl să nu iacem ! Anul 1973 es
te hotăritor pentru realizarea 
înainte de termen a cincinalu
lui șl problema calității cărbu
nelui se cuvine soluționată a

șa cum se cuvine la mina 
noastră !

Participantii au făcut multe 
propuneri judicioase menite să 
asigure încadrarea în norma 
de cenușă admisă dintre ca
re amintim ;

0 stimularea materială a 
brigăzilor și echipelor de lu
cru care obțin succese deose- 

bil în abataje (nici o tonă re- 
butată!) pe traseul de trans
port in subteran și la instala
țiile de culbutare ;

@ acordarea salariilor pen
tru maiștri, tehnicienii și in-

Constantln DANILA,
tehnician — E. M. Aninoasa

(Continuare in pag. a 3-a)

de control obștesc, formată 
din salariați ai Complexului 
C.F.R. Petroșani, care a vizi
tat, recent, restaurantul „Mig
non- (unitatea nr. 45) din Pe
troșani. Ultima dată, cînd am 
mai pășit pragul acestui local, 
care cîndva era mai mult „crîș- 
mâ" decît un bufet, purta 
încă numele... „Trei brazi". 
Acum, renovat și dichisit, bu
fetul se numește „Mignon11. 
Știam aceasta, dar, pentru a 
pătrunde mai adine sensul 
cuvîntului de pe firmă, am 
consultat în prealabil — a- 
șa, pentru cultura noastră ge
nerală — și un „Dicționar 
francez-român". Am intrat, 
deci, la .Mignon- în speranța 
de a găsi un local......micuț"
și „drăguț" (vezi dicționarul). 
Din păcate, însă, ceea ce te 
întîmpină înăuntru... După at
mosferă, ambianță și compor
tarea unor clienți, aceiași 
parcă dintotdeauna, ne-am 
dat seama că tot la... „Trei 
brazi- am nimerit. Ne-a în
tărit această convingere, in 
special,... modul cum ne-a 
primit unul dintre clienții 
„zilnici- ai localului, deși ni
mic din comportarea noas
tră nu a trădat cine sintem 
și In ce scop am intrat in a- 
cest bufet, care lâ ora 17,15 
era destul de plin : „Oare pe 
voi, controlorii ăștia, nu vă 
fotografiază nimeni cind beți 
la separeu" ? — ni s-a adresat 
direct și în auzul tuturor din 
sală cetățeanul respectiv. Era 
clar, deci, că am fost „desco- 
periți". Și nu întîmplător

Joi, 22 februarie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit pe I. I. Iakubovski, co
mandantul suprem al Forțelor 
Armate Unite ale statelor 
participante la Tratatul de 
la Varșovia, mareșal al U- 
niunii Sovietice.

Mareșalul T. I. Iakubovski,

Constituirea 
Comitetului Național 
pentru organizarea 
manifestărilor prile
juite de împlinirea 

a 300 de ani de la 
nașterea Iul 

Olmitrie Cantemir
Joi dimineață, a avut loc 

in Capitală ședința de cons
tituire a Comitetului național 
pentru organizarea manifes
tărilor prilejuite de împlini
rea, la 26 octombrie, a 300 
de ani de Ia nașterea mare
lui cărturar și om politic ro
mân Dimitrie Cajitemir.

La ședință au participat 
tovarășii Cornel Burtică, 
membru supleant al Comite
tului Executiv, șeful secției de 
propagandă a C.C.» al P.C.R.

Luînd cuvîntul,. tovarășul 
Cornel Burtică a arătat că 
omagierea lui Dimitrie Can
temir, pe plan național, ex
primă înalta prețuire pe care 
conducerea de partid și de 
stat, întregul nostru popor, o 
acordă acestei strălucite per
sonalități a istoriei și spiri
tualității românești, savant de 
reputație mondială.

Comitetul național are ca 
președinte pe acad. Miron 
Nicolescu, președintele Aca
demiei Republicii Socialiste 
România.

dar lu-i prea „drăguț"!
In numai zece minute, după 
ce-am pornit înspre „Mig
non", cineva a reușit să a- 
vertizeze personalul și, cum 
s-a văzut, și pe clienții „de 
bază" ai localului, că se va 
efectua un control. Pentru a e- 
vita discuțiile neprincipiale cu 
clienții, am ieșit momentan 
din local. Unul din membrii 
echipei, însă, a reușit sâ ră- 
rhînă neobservat printre cli
enți, In... tovărășia unei sticle 
de bere, de unde a putut- ob
serva mișcările din local. Și 

Controlul obștesc in acțiune!
au fost multe mișcări. Au 
lost... mișcate, în special, din 
loc și puse... bine unele sorti
mente de băuturi și alimente. 
De ce ? Cine știe !

...Nu putem afirma că aici 
nu s-a schimbat nimic față 
de trecut. S-au cheltuit pentru 
renovare peste... 130 mii 
lei. S-au procurat di
verse instalații și ‘mobilier 
nou. Numărul salariaților s-a 
ridicat la 16. S-a schimbat și 
gestionarul. Bufetul este bine 
aprovizionat și cu de toate. 
Totuși după părerea noastră, 
focalul nu a reușit să se ri
dice, prin distincție, la ran
gul numelui ce-1 poartă și să 
devină un restaurant... plă
cut, intim. Avînd în vedere 
că lucrurile s-au petrecut așa 
cum am arătat și pentru a nu 
prelungi discuțiile cu clienții 
..în formă", care eenaiH—**» 

care s-a aflat în țara noastră 
cu prilejul aplicației de stat 
major pe hartă (fără trupe) 
a armatelor statelor partici
pante la Tratatul de la Var
șovia, a fost însoțit de ge
neral de armată S. M Ste- 
menko, șeful Statului Major 
al Forțelor Armate Unite, și 
V. I. Drozdenko, ambasado
rul Uniunii Sovietice la Bu
curești.

La întrevedere au participat

Criteriul principal de veri
ficare a eficienței muncii 

politice de masă - 
PRACTICA

Realizările obținute de oa
menii muncii din Valea Jiului 
în toate domeniile de activita
te sînt o ilustrație convingă
toare a mutațiilor de profun
zime petrecute in conștiința 
lor. Gindirea și responsabilita
tea comunistă, specifice omu
lui nou, se reflectă în proce
sul muncii prin sporirea com
petentei profesionale și elanul 
mobilizator, de îndeplinire și 
depășire a sarcinilor de pro
ducție. In toate aceste faDte 
pe care Ie întîlnim în mine, 
pe șantiere și în uzine este cu
prinsă o activitate intensă și 
sistematică de modelare a o- 
mului, de formare în spiritul 
idealului comunist. Această 
activitate, prezentă in fiecare 
organizație de partid, este 
munca politică de masă, des
fășurată și orientată, prin for
me, metode și conținut bogat 
în idei, spre îndeplinirea sar
cinilor ce revin fiecărui om 
în parte. Munca politică de 
masă este parte integrantă și 
inseparabilă întregii activități 
de partid, principal mijloc ele 
legătură directă, nemijlocită a 
partidului cu masele. Caracte
rul viu, dinamic și eficient e- 
ducativ este propriu acestei 
munci care cunoaște noi și 
superioare modalități. Vizitele 

că sînt „chemați” să „apere" 
cu înverșunare „prestigiul- lo
calului, echipa s-a rezumat 
doar la cîteva aspecte... Cu 
ocazia controlului, s-a cons
tatat că personalului nu i s-a 
făcut instructajul de protec
ție a muncii și nici cu vizi
tele medicale nu erau „la zi". 
Nu există condiții pentru de
pozitarea mărfurilor : coșul 
din tablă de la grătar cons
tituie un real pericol de in
cendiu : ambalajele se depo
zitează intr-o curte care nu 

este separată de cea a uni
tății industriale vecine ; bu
fetul nu dispune decît de o 
singură balanță ; pentru edu
carea personalului in spiritul 
eticii și echității socialiste, a 
legilor comerțului interior, nu 
s-a întreprins nimic pînă a- 
cum, fapt pentru care atitu
dinea și ținuta acestuia lasă 
încă de dorit : nu există ves
tiare și condiții igienice ne
cesare celor 10 femei salaria
te. Toate acestea — și... alte
le — au fost cuprinse în 
procesul verbal.

Nu s-a specificat in proce
sul verbal însă că, atunci cind 
am ajuns in unitate, gestio
nara Alexandrina Puican era 
gata să plece acasă (era ora 
17,15), dar... s-a împiedicat de 
noi. Pînă la urmă tot a ple
cat, lăsîndu-1 să facă .oficiile" 
ti» 

general de armată Ion Icni
tă, ministrul apărării națio
nale, general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului și șef al Marelui 
Stat Major, general-colonel 
Marin Nicolescu, adjunct al 
ministrului, Mircea Malița, 
consilier al președintelui Con
siliului de Stat.

întrevederea s-a desfășu
rat într-o atmosferă cal
dă, tovărășească.

de lucru ale secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, stabilesc 
un dialog, amplu, concret și 
de profunzime cu oamenii și 
problemele lor specifice de 
viață și muncă. Prezent in 
toamna anului trecut printre 
minerii Văii Jiului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a insuflat 
optimism și încredere in re
sursele umane. Din acest stil 
de muncă se desprinde necesi
tatea imperioasă de a intensi
fica activitatea de educare, de 
a forma convingeri trainice 
marxist-leniniste, de a face cu
noscută politica partidului in 
tot ce are mai specific. Acest 
complex eșafodaj al muncii 
politice de masă, prin care co
munistul înțelege că este che
mat să participe la tot ce se 
hotărăște și se înfăptuiește, 
se află in permanentă mișca
re, diferențiere și căutare a 
noi și eficiente forme concre
te de manifestare.

Consfătuirea organizată la 
Vulcan zilele trecute, despre 
metodoloqia muncii politice de 
masă, avînd participarea res
ponsabililor cu munca de pro-

T. SPATARU

(Continuare in pag. a 3-a)

Ivan Puican (soțul res
ponsabilei), om cu mai multă 
experiență în gestionarea u- 
nui restaurant. Conform legi
lor statului nostru, acesta in
să nu poate avea gestiune. 
Explicațiile sînt de prisos. A- 
cest „simplu" muncitor sem
nează, totuși, acte și are pe 
mină ștampila unității pe ca
re o aplică Ia nevoie pe dife
rite documente. Astfel, a pro
cedat și cu... procesul ver
bal pe care l-am încheiat noi. 
in lipsa soției sale...

Am plecat din bufet spre 
a controla și o altă unitate. 
Abia ne-am despărțit însă de 
membrii echipei de control 
că am și fost acostați de doi 
cetățeni, clienți „de bază" ai 
bufetului, care ne-au averti
zat că... „ai sfeclit-o, cit oi 
fi dumneata de mare contro
lor". pentru faptul că am 
semnat procesul verbal...

— Care proces verbal?
— Acela de la „Mignon"... 
Nu l-am crezut că a putut, 

în așa scurt timp, să știe 
totul, dar... ne-a povestit cu 
detalii ce era cuprins în în
tregul proces verbal. Apoi, 
de sus : „Avem și noi ante
nele noastre. Și dumneata al 
s-o încurci..."

Și pentru că cel cu amenin
țările nu o fi chiar... străin 
de „Mignon" ne-am gîndit 
să așternem pe birtie și ceea 
ce nu era trecut in procesul 
verbal. Poate că s-o găsi ci
neva să le citească pe amin- 
două și să ia măsuri. Dar 
așa cum scrie la carte și nu 
pe căi ocolite, cu ajutorul u- 
nor „antene", care duc doar 
pînă la... „Mignon".

Carol ANDRAȘ, 
membru al unei comisii de 

control obștesc.
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Educația elevilor prin și pentru muncă, 
obiectiv constant urmărit de 

organizația de partid din școală

DESPRt GRAȚIEREA PEIHPSELIIR 
$1PROCEUIIRA APLICĂRII ACESTEIA

Pregătirea tehnlco-produc- 
t'vâ. disciplină a planului ,1e 
Invătăminl, asigură însușirea 
unui sistem de cunoștințe ge
nerale. (ormarca si consolida
rea udot deprinderi de muncă 
in vederea unei profesiuni, 
dezvoltă dragostea pentru 
muncă.

In realizarea acestor sarcini, 
’■iroul organizației de bază 
împreună cu direcțiunea Școlii 
generale nr. I Petrila. înainte 
do începerea anului școlar 

*’72-1973 s-a preocupat de tn-
< adrarea la această disciplină 
a unor oameni cu o bună pre
gătire profesională, cu pres- 
' antă sl simt de răspundere, a 
atras colectivul de comuniști 
in acțiunea majoră ce se im
pune realizării acestui scop. 
D< isemenea s-a luat legătu
ra din timp cu exploatarea 
minieră Petrila. întreprinde
rea patronatoare, în vederea 
r< alizărh planului de produc- 
i și asigurării asistentei leh- 
nicr. In vederea eforturilor de 
■ uitix are a spiritului aplicativ 
ca •>biectiv al activității teh
nici.-productive, în lumina re-
< < n'.'lnr directive ale partidu
lui căutarea formelor de a- 
menajare și dotare a ateliere- 
I- r->coală a metodelor și mij- 
I -ac eli»r variate și accesibile 
■ic optimizare a preqătirii e- 
lex.Hi pentru munca producti
va . are să corespundă condi
țiilor locale și de dezvoltare 
a economiei ci naționale, s-a 
bu. • irat de sprijinul perma
nent dat de învățători in ca
drul orelor de lucrări practice, 
t ăutind sâ lormeze și să dez
volte elevilor deprinderi prac
tice, de minuire a unor scule 
si instrumente simple (ferăs
trău de traforaj, șurubelniță, 
clește, ac de împletit și altele! 
care să-i ajute mai tîrziu în 
ninuirea unor utilaje moderne, 
mai complexe. La clasele V-X 
in atenția organelor de partid 
a stat orientarea elevilor spre

...Zi însorită de februarie...

Necinstea se plătește 
scump

$ Margit Danku din Pe- 
triia, recidivistă, s-a obiș
nuit să nesocotească munca 
cinstită, sa trăiască din ciș- 
tiguri necinstite, din fur
turi cu toate că a fost pe
depsita pentru aceieași prac
tici. Se vede că nu s-a lă
sat de îndeletnicirile sale 
căci intr-o zi, profitînd de 
aglomerația din autobuzul 
de Petrila, a „pus stăpînire" 
pe buzunarele Iui M. Gh. și 
pe cei 550 iei SUStiașî de 
la acesta, ^-u todta „indemi- 
narea" sa. a lost prinsă și 
necinstea o plătește acum 
cu doi anj închisoare, dar 
mai ales cu pierderea dem
nității umane.

• Cu aceeași îndeletnici
re se ocupa Nicolae Bîzdî- 
ga din lscroni. La EJM. Ani- 
noasa, un salariat a lăsat 
paznicului de la baie o su
ma de bani s-o păstreze. N. 
Bizdiga s-a prezentat la 
paznicul I. 1. în „calitate" 
de...cumnat al celui ce a lă
sat banii. Pentru că nu ,.i-a 
mc-r.’, s-a urcat pe un zid și 
a „pescuit- o bluza. Dar a 
tost prins asupra (aptei. Ne- 
reușindu-i nici o .acțiune", 
s-a dus intr-o noapte înar
mat cu un topor la locuința 
lui V. T. și a „atacat** de 
data aceasta cămara cu ali
mente. Nici acum nu i-a 
mers căci l-au „deranjat" 
vecinii și a fost nevoit s-o 
ia din loc. Se zice că ..iuga-i 
rușinoasă, dar e sănătoasă". 
Pentru N. B„ de data aceas
ta, n-a fost tocmai sănătoa
să căci s-a sfîrșit cu pierde
rea a doi ani de libertate 
— unul pentru isprăvile ce 
le-a SdVirșit și al doilea 
pentru o „datorie" mai ve
che pe care trebuie s-o plă- 
lească.

Capul face, capul 
trage

• Tinărul șuier al I.GJ- 
Carol Proczner din Petrila, 
după terminarea serviciului 
s-a dus cu mașina la o pe
trecere. S-a intîlnit cu multi 
prieteni, a ciocnit cu fieca
re pina cind Ta părăsit ju
decata. A plecat cu mașina 
pe care n-o mai stăpinea. 
Astlel l-a lovit pe I. P. ca
re a trebuit să stea 100 zi
le în concediu medical și a 
păgubit (prin tamponarea 
mașinii) întreprinderea de 
1545 lei. Pe sine s-a „păgu
bit" deși a părăsit locui ac
cidentului, de un an și cinci 
luni de libertate, demons- 
trînd pe propria-i piele va
labilitatea înțeleptei vorbe 
„Capul face, capul trage".

Nicolae GHERGHIN. 
judecător 

însușirea tehnicii moderne, 
formarea personalității ușor a- 
daptabile la condițiile unei so
cietăți predominant dinamice. 
Rostul sporirii numărului do 
ore la clasele IX-X, pînă a se 
ajunge chiar la două zile pe 
săptămină, se află în apropie
rea învătămîntului nostru do 
viată și realizarea unei pregă
tiri productive specializate pe 
genuri de activități

Ținînd seama de neajunsuri
le anului trecut, an de dibu
iri. de căutări, am creat baza 
materială pentru activitatea a- 
nului in curs, amenajindu-se 
încă trei ateliere: timplărio, 
tosătorio, croitorie și diverși- 
ficîndu-le profilele și pentru 
Iote, și pentru băieți. Astfel 
s-a ajuns ca în cele cinci a- 
teliere existente să-și deslă- 
șoare activitatea grupe de fe
te și băieți care practică ur
mătoarele meserii: lăcătușe- 
rie, bobina), timplărio, lesălo- 
rie, artizanat-broderie.

Aceste ateliere asigură des
fășurarea in condiții mai bune 
a instruirii tehnico-productive. 
Prin dotarea cu mobilier, ma
teriale și utilaje confecționate 
de elevi s-au creat largi posi
bilități de dobindire a unor 
deprinderi utile in vederea a- 
propierii interesului lor de o 
anumită profesiune. Urmărim, 
prin intermediul maiștrilor și 
al dirigintilor, ca in activitatea 
de atelier elevii să se integre
ze în atmosfera de lucru șl 
in spiritul colectiv ce caracte
rizează munca, să se simtă in
tr-o activitate de creație în 
care își verifică permanent 
cunoștințele teoretice, corc- 
lindu-le cu realizarea unor 
procedee, acțiuni și faze, ordo
nate in vederea înfăptuirii u- 
nui obiect sau piesă. De ase
menea, îi învățăm să cunoas
că scopul acțiunii, costul ma
terialului brut, a materiei pri

In Spitalul unificat Petro
șani, serviciul de laborator 
unic pentru spital și ambula
tor este dotat corespunzător 
pentru a putea îndeplini sar
cinile ce-i revin în acțiunile 
de depistare a bolnavilor, de 
auxiliar în diagnosticarea și 
urmărirea în tratamentul a- 
plicat.

Analizele produselor bio
logice reprezintă complexul de 
operații efectuate după anu
mite tehnici, cu o aparatură 
specializata, de către un per
sonal de asemenea specializat, 
in laboratoare amenajate în 

acest scop.
Pnvina interpretarea co

recta a rezultatelor, medicul 
este cel care cunoaște temei
nic esența proceselor fiziopa- 
tologice care constituie oaza 
fiecărei examinări, variațiile 
normale ale valorilor, rapor
turile lor cu alte date și mo
dificările in timp, la fel și 
posibilitățile, limitele și sur
sele de eroare ale examinări
lor deoarece există examinări 
bazate pe procedee însoțite 
incontestabil de surse consi
derabile de eroare. Dar re
coltarea, modul în care se face 
are o mare însemnătate in ga
rantarea valabilității și exac
tității unei analize. Tehnica 
recoltării este strîns legată de 
anumiți factori de care bol
navii trebtye să țină neapă
rat seama și deci trebuie să 
respecte cu strictețe reco
mandările făcute de către 
cadrele medico- sanitare. Ast
fel, pentru recoltările 
sînge este indispensabil 
bolnavul să nu fi mîncat îna
inte — condiție care nu este 
necesară însă pentru recolta
rea urinei, cum deseori cred 
cetățenii. De asemenea, pen
tru aceleași recoltări din sîn
ge este recomandabil să nu 
se fumeze înainte de recolta
re, cu o seară înainte șâ nu 
se ingere alimente foarte gra
se (slănină, untură) să nu se 
bea alcool. Pentru examenele 

me și valoarea ce-o reprezin
tă obiectul în final.

Dirigintele are o contribuție 
intensă la realizarea acestui 
scop formativ prin vizitele la 
ateliere, atît la qrupele de fe
te cît și do băieți, prin înțe
legerea că și activitatea prac
tică productivă contribuie din 
plin la realizarea unei educa
ții moral-politice alături de 
celelalte discipline de învăță- 
mlnt și acțiuni educative pio
nierești.

.Menționăm sprijinul substan
tial acordat de inspectoratul 
școlar județean care ne-a în
zestrat cu cinci mașini de cu
sut, aparat de sudură electri
că și cel al întreprinderii pa- 
tronatoare E.M. Petrila care, 
pe lingă materia primă nece
sară desfășurării lucrărilor de 
atelier, ne-a dotat cu utilaje 
strict necesare (polizor, strung 
de lemn, bancuri, menghine, 
tejghele, fierăstraie etc.).

Planul de producție al anu
lui 1971 — 1972 s-a ridicat la 
valoarea de 32 000 lei — ma
joritatea obiectivelor fiind des
tinate autodotării. S-a remar
cat in mod deosebit corectitu
dinea cu care au fost executa
te cele 20 de bănci școlare, 
instrumente geometrice și 
perdelutele brodate în stil na
țional pentru clase.

Sprijinindu-ne pe experien
ța anului precedent am mărit 
sortimentul obiectelor execu
tate, planul de producție se ri
dică acum la cifra de 34 500 
lei. Activitățile tehnico-pro
ductive de la Școala generală 
nr. 1 Petrila sînt sistematic 
urmărite de către biroul orga
nizației de partid pentru a le 
forma elevilor deprinderi de 
muncă, element important al 
pregătirii lor pentru integrarea 
în viata socială.

Prof. Rozalia FILIPIN1, 
Prof. Lucia DANIEL

obișnuite de sumar de urină, 
recoltarea o face însăși bol
navul, într-o sticlă curată, 
după o prealabilă toaletă ex
ternă minuțioasă. Pentru alte 
examinări speciale, se vor 
respecta cu strictețe indica
țiile medicului. In general 
respectarea indicațiilor cadre
lor medicale, este o condiție 
indispensabilă obținerii unor 
rezultate valabile.

In afară de cazurile de 
strictă urgență medicală, cînd 
recoltarea se poate face în 
orice condiții și la orice oră, 
produsele biologice necesare 

analizelor se preiau și se 
recoltează numai dimineața, 
între orele 7—10 (laboratorul 
Petroșani).

Prezentarea la alte ore, ne
justificată ca urgență medi
cală. constituie o piedică în 
desfășurarea activității de 
laborator și poate avea re- 
pecusiuni asupra calității 
muncii. Cererile de eliberare 
a rezultatelor la alte orc de
cît cele stabilite (16—19) la 
laboratorul nostru sau la ca
binetele medicale de unde 
s-au recomandat analizele 
respective stfnjenesc de ase
menea munca colectivului în 
aceeași măsură ca și insisten
tele de a executa analiza îna
inte de termenul necesar.

Orice examinare de laborator 
se bazează pe un complex de 
operații efectuate după anu
mite tehnici și care necesită 
un interval de timp stabilit 
De aceea cetățenii nu trebuie 
să lase pentru ultima zi pre
zentarea la laborator în ve
derea efectuării analizelor ne
cesare plecării ia tratament 
balnear, controlului cerut de 
serviciul de expertiză de in
capacitate de muncă, fișe de 
angajare, fișele necesare șco
larizării și toate controalele 
și examinările în cadrul con
trolului periodic.

Dr. Alice EȘANU 
medic primar laborator clinic

Armonic arhitectonică la mina Vulcan. 
Foto : Ion LEONARD

i Pe firul justificăriilor i 
de la cauză la efect

De la C.C.P. am primit răspunsul la articolul cu titlul I 
Ide mai sus, publicat in ziarul nostru nr. 7216 dm 16 ianua- I 

rie a.c. La semnalările critice privind unele deficiențe le- | 
. gate de încălzirea centrală a apartamentelor, sub semnătura . 
I tov. inq. Olio Abraham, director economic al Centralei, ni j 

se răspunde: „Corespund realității cele semnalate în con-

I ținutul articolului. Intr-adevăr, in aprovizionarea depozitului I 
de alocații din Petroșani, cu cărbunele destinat salariaților I

IC.C.P., s-au manifestat deficiențe in unele perioade ale lunii I 
ianuarie a. c.“

. După relatarea unor cauze (mai mult sau mai puțin o- .
I bieotive, mai mult sau mai puțin previzibile) în încheierea I 

răspunsului sc menționează : ..Pentru perioada rămasă din a-
I cest trimestru, livrările vor fi efectuate la un nivel care sa I 
I acopere strictul necesar pentru consum și încadrarea in pre- | 
I vederile balanței. Se impune, insă, ca la centralele termice i 
I (coordonate de I.G.L. n.n.) să se acorde o atenție mai deo- | 
' sebită unei gospodăriri judicioase a cărbunelui. printr-un
I (ocărit corect și economic. în funcție de variația tempera- I 
I turli in timpul zilelor și nopților". *
I Sîntem de acord cu sugestia adresată, de către C.C.P., I 
I întreprinderii de gospodărie locativă. Dar, socotim noi, ni- | 
• mic nu împiedică Centrala cărbunelui să exercite un riguros . 
■ control asupra modului în care I.G.L.-ul gospodărește alocația | 
* de cărbune a salariaților C.C.P. ,

I. M. I

Bătrînețe fără griji
Acestea sînt cuvintele spu

se cu convingere de locatarii 
căminului de bătrîni din Pe
trila. Rămîi plăcut impresio
nat de curățenia și ordinea 
ce domnesc aici peste tot. Sa
loanele sînt cu două pînă la 
patru paturi. Deși majorita
tea locatarilor sînt trecuți de 
60 de ani, fiecare contribuie, 
după puterea lui, la bunul 
mers al căminului. Veteranul 
Arpad Varga, la cei 74 de 
ani ai săi, se ocupă cu mun
ca culturală. Are 25 de ani 
de cînd locuiește în cămin. 
Există aici un club unde se 
poate juca șah, rummy, ta
ble, se poate viziona progra
mul la televizor. Fostele gos

Stadion pentru 
automobile

La Croix-en-Ternois, în 
nordul Franței, va fi dat cu- 
rînd în folosință primul sta
dion din Europa pentru curse 
de automobile. Față de piste
le obișnuite, acest stadion a- 
re un avantaj deosebit. Spec
tatorii vor putea urmări 
cursele ca la meciurile ie 
fotbal! Alegerea locului nu 
s-a făcut la intimplare. S-a 
tinut in primul rînd, seama 
de problema poluării așa că 
stadionul a fost amplasat la 
200 km de Paris de Lille și 
de Bruxelles.

Cineastul 
centenar

Adolf Cukor, celebrul ci
neast american care a pus 
bazele, acum aproape 60 de 
ani, nu mai puțin cunoscutei 
case de filme „Paramount", 
a împlinit recent venerabila 
vîrstă de 100 de ani I Printre 
„descoperirile" sale mai de 
seamă se află Mary Pickford 
Clara Bow, Gloria Swanson,

Spectacole 

pentru 
mineri

Sîmbătă și duminică for
mațiile artistice de amatori 
ale Casei de cultură din Ha
țeg, prezintă fn Valea Jiu
lui citeva spectacole in cin
stea minerilor și a celorlalți 
oameni ai muncii. Vor fi 
susținute, sîmbătă, in sala 
de apei a minei Dîlja (ora 
18) și în sala clubului din 
Aninoasa (ora 20); dumini
că la Bănită (ora 10) și clu
bul din Lonea (ora 17). Spec
tacolele folclorice sînt or
ganizate sub egida Comite
tului județean pentru cultu
ră și educație socialistă.

podine Floarea Berna și So
fia Bizan se ocupă cu multă 
plăcere de gospodăria anexă 
a căminului unde cresc porci, 
păsări și iepuri, aceasta a- 
jutînd la pregătirea unor me
niuri consistente și variate 
din care, bineînțeles, nu lip
sește carnea. Cei suferinzi sînt 
săptămînal vizitați de medi
cul de circumscripție, pri- 
meșc medicamente gratuit. 
Totul este făcut ca acești oa
meni care au muncit ani 
mulți să se simtă bine.

Vilhelm LOJADI 
corespondent

CALEIDOSCOP
Mae West, Marlene Dietrich, 
Jeannette Mac Donald, Stern
berg, Libitsch. Chiar la a- 
ceastă vîrstă Cukor își ex
primă cu luciditate părerile 
despre arta cinematografică.

Coincidență
Numărul celor care se „o- 

cupă‘* cu sustragerea obiec
telor de artă crește neconte
nit in Italia. Dar și numărul 
celor care cad în mîinile po
liției I Printre „amatorii" de 
tablouri arestați în ultimul 
timp se află unul avind un 
nume care a produs senzație • 
Michelangelo Buonaroti 1

Mai bine
mai tîrziu...

Mabel Fitzgerald a primit 
de curind diploma de absol
vire a Universității din Ox

Grațierea este «ciul Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialisto România. prin rare 
se acordă unul condamnat mu 
mai multora Iertarea totală 
sau parțială de executarea 
pedepsei, sau prin care se 
dispune transformarea (comu
tarea) unei pedepse în una 
mai ușoară.

Se reține din cele de mai 
sus că grațierea poate li a- 
cordalu numai de către Con
siliul de Stat. Grațierea se 
acordă fie Io cerere fie din 
oficiu. Pot Introduce, potrivit 
legii, fccrerl de grațiere către 
Consiliul de Stal, persoana 
condamnată, soțul persoanei 
condamnate, ascendenții, des- 
cendenții, cei adoptați sau în- 
fiați, frații și surorile, copiii 
acestora, precum și aceleași 
rude ale soțului persoanei 
condamnate. Mai pot introduce 
dc asemenea cereri de grațiere 
tutorele și curatorul condam
natului precum și apărătorul 
acestuia.

Organele justiției și Procu
raturii Republidi Socialiste 
România pol face numai pro
puneri Consiliului dc Stat 
pentru acordarea grațierii.

Actul de grațiere are ca 
principal efect neexecutarea 
pedepsei ce a fost aplicată 
celui ce beneficiază de acest 
act. In cazul unor pedepse 
ce au fost suspendate condi
tional grațierea are efecte, 
reducind fn mod corespunză
tor din termenul de încercare 

Răspundem
AURICA STOICA — Lu- 

peni.
Despre efectuarea și pla

ta pentru orele suplimenta
re prestate, atît în zilele lu
crătoare cît și în zilele de 
repaus săptămînal sau săr
bători legale, am scris în 
ziarul nostru din 16 august 
1972, astfel că nu mai reve
nim.

Drepturile ce vi se cu
vin pentru efectuarea ore
lor suplimentare, în cazul în 
care nu au fori achitate, vi 
ie puteți valorifica pe calea 
unei acțiuni la Comisia de 
judecată din unitate.

I. LEONTINA — Vulcan.
Potrivit Decretului nr. 

411/1972 la determinarea nu
mărului de copii, în vederea

ford. „Mai bine mai tîrziu 
decît niciodată1*, a exclamat 
ea cind i s-a inmînat docu
mentul. De precizat că Ma
bel are vîrstă de 100 de ani! 
Ea a terminat cursurile uni
versității acum 80 de ani, dar 
pe vremea aceea femeile din 
Anglia n-aveau dreptul să 
primească diplome universi
tare.

O nouă 
îndeletnicire
Amenajarea de cimitire și 

organizarea de funeralii pen
tru animale domestice au că
pătat o mare amploare in 
Statele Unite. La ora actuală, 
in întreaga tară există 410 
cimitire de acest fel. Inmor- 
mintarea unei pisici în ,.A- 
lley cat" și monumentul de 

bronz cu poză, costă aproxi
mativ 900 dolari, iar o tn- 
mormîntare fără prea mare 

durata pedepsei pronunțată de 
instanță, iar dacă suspendarea 
< onditionată este revocată sau 
anulată, se execută numai 
) arlea de pedeapsă tăm-osă 
neqrațiată.

In afară de cazul rind nu 
se prevede In alt mod prin 
însăși ariul de grațiere, de 
rrqulă grațierea nu operează 
asupra pedepselor complimen
tare, adică asupra pedepselor

Consultație 
juridică

aplicate pe lînqă pedeapsa 
principală a închisorii sau 
amenzii și care sînt: interzi
cerea unor drepturi, degrada
rea militară și confiscarea 
parțială sau totală a averii.

De asemenea grațierea nu 
are efecte asupra măsurilor 
de siguranță (obligarea la tra
tament medical j internarea 
medicală j interdicția de a 
ocupa o funcție sau de a exer
cita o profesie, meserie ori 
o altă ocupație; interdicția de 
a se afla in anumite locali
tăți i confiscarea lucrurilor 
produse prin fapta penală, 
care au servit la comiterea 
faptei, date sau dobindite pen
tru comiterea unei fapte pe
nale și a celor deținute con
trar legii) și asupra măsurilor 
educative aplicate minorilor

cititorilor
stabilirii ajutoarelor, se iau 
în considerare, cu condiția 
de a se afla în îngrijirea 
mamei, copiii, in vîrstă de 
pînă Ja 18 ani împliniți, cei 
care își continuă studiile 
pînă la terminarea studiilor, 
dar fără a depăși vîrstă de 
25 ani, cei incapabili de 
muncă indiferent de virștă, 
precum și copiii soțului, sau 
proveniti dintr-o altă căsă
torie.

HIRISTOIU DRĂGHICT 
— Vulcan.

Scrisoarea dv. am trimis-o 
conducerii O.C.L. < Industrial 
Petroșani, pentru verificarea 
celor sesizate și luarea mă
surilor corespunzătoare, ur- 
mînd să primiți răspunsul 
direct de la această unitate.

Micul inlirziat...

pompă, la groapa comună, 
revine la cîțiva dolari.

Apa — 
o problemă

Potrivit datelor publicate 
de Consiliul municipal al o- 
rașului Tokio, capitala japo
neză va întimpina in viitorii 
ani serioase dificultăți în ce 
privește aprovizionarea ru 
apa. Rapida industrializare 
și creșterea populației vor 
duce, în 1975, la un consum 
de aproape 7 milioane me'ri 
cubi de apă pe zi, în timp 
ce conductele nu au capaci
tatea decît pentru aproxima
tiv 5 milioane metri cubi. Au
toritățile au declarat că pen
tru micșorarea consumului 
de apă ar fi o singură solu
ție — mărirea costului a- 
cesteia.

(mustrarea, libertatea supra
vegheată, internarea intr-un 
institut de reeducare, inter
nai ca Intr-un Institut medico- 
eduoativ).

Pentru o mal temeinică cu
noaștere a dispozițiilor legale 
In această materie considerăm 
utile și următoarele precizări:

a) grațierea are electe nu
mai asupra executării pedep
sei nu și asupra incriminării 
faptei penale respective, ceea 
ce înseamnă că persoapa 
condamnată, cc a beneficiat de 
qratlero este considerat» In 
continuare cn fiind condam
nată, ca avind cazier și In 
consecință I se aplică dis
pozițiile legale cu privire la 
persoanele ce ou suferit con
damnări (de ex. nu poate o- 
cupa funcții de gestionar în 
cazul cind condamnarea s-a 
pronunțat pentru anumite 
fapte) j

b) grațierea nu are de re- 
qulrl nici un efect asupra pe
depselor contravenționale, a 
închisorii sau amenzii. decît 
in măsura In care se prevede 
expres aceasta In actul de 
grațiere ( dc ex. prin Decre
tul nr. 521/1972 prevăzîndu-se 
expres prin ari. 5 că se qra- 
tiază sancțiunile .contraven
ționale cu închisoare, înseam
nă că nu are nici un efect a- 
supra sancțiunilor contraven
ționale cu amenzi, acestea 
executlndu-se).

c) potrivit legii, Consiliul 
de Stat poate dispune amlna- 
rea executării pedepsei pină 
la rezolvarea cererii de acor
darea qratierii, reținindu-se 
•deci că nici un alt organ nu 
poate dispune o astiei de a- 
minare;

d) grațierea nu opereakă cu 
nimic asupra drepturilor de 
despăgubiri ce le are per
soana vătămată, prin comi
terea infracțiunii de către cel 
condamnat și care beneficiază 
de grațiere, astfel că in ca
zul in care de ex. condam
natul a fost obligat să repare 
o pagubă ce a cauzat-o prin 
infracțiune sau să plătească 
o pensie urmașilor persoanei 
decedate in urma comiterii 
infracțiunii, aceste obligații

continuă să existe și după ac
tul de grațiere.

Horia NELEGA 

procuror

Foto ; Ion LICIU

„Taxă“ 
de trecere

Medicul american Legge 
s-a hotărit să realizeze o 
performanță sportivă intere
santă — parcurgerea Înot a 
canalului Panama. Autorități
le i-au aprobat proiectul cu 
condiția să achite o taxă, ca 
orice ambarcațiune care tre
ce prin canal... Legge a fost 
..clasificat** la categoria va
selor cu <» capacitate mai mi
că de o tona !

Coniacul 
francez

Potrivit unei statistici, An
glia se allă in fruntea țârilor 
importa'.oare de... coniac 
franțuzesc. Din cele 100 mi
lioane stick* exportate iii* 
Franța în anul 1972, engle ii 
au cumpărat aproape 20 mi-, 
lioane. fiind urni;ti In „cla
sament** de ve:••g^rr.'ani u 
12 milioane sticle șj de -■*’ 
americani cu 10 mile ane și 
jumătate.
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Sarcinile de plan 
pe 1973 realizabile 

și posibile 
de depășit!

(Urmare din pag. 1)

bri ai comitetului care nu 
și-au realizat sarcinile nu au 
fost trași la răspundere.

Avlnd In vedere sarcinile 
sporite ce stau în fața colec
tivului In anul 1973 — an ho- 
târîtor în realizarea cincina
lului înainte de termen — s-a 
subliniat atît în materialul 
prezentat, cit și în discuțiile 
ce au urmat că va trebui îm
bunătățită latura calitativă a 
întregii activități economice. 
Va trebui să crească indi
cele de utilizare intensivă și 
extensivă a fiecărui utilaj, să 
se asigure condiții pentru mă
rirea siguranței de funcțio
nare și eliminarea opririlor 
accidentale. Se impune, îm
bunătățirea calitativă a lu
crărilor do reparații și, în 
acest sens, va trebui să exis
te o preocupare mai concre
tă din partea cadrelor tehni
ce din sectorul mecanico-e- 
nergetic pentru prevenirea 
defecțiunilor care influențea
ză negativ procesul de fa
bricație. Tovarășele Maria 
Pavel, Maria Stâiculescu, Ma
ria Vlâdulescu au accentuat. 
In cuvîntul lor. posibilitatea 
realizării si depășirii sarcini
lor dc plan pe anul în curs. 
Tovarășa Eraa Farcaș, șefa 
secției finisaj textil, a subli
niat efortul întregii secții de
puse pentru ciștigarea titlu
lui de fruntașă în întrecerea 
socialistă, acțiune în care co
muniștii au fost în primele

rlndun. Chemarea 1» Între
cere lansată în adunare către 
toate secțiile, instalațiile și 
atelierele atestă hotărîrca co
lectivului respectiv dc a în
tări în anul 111 al cincina
lului succesele obținute pină 
acum.

Tov. Ion Strinu a arătat 
câ in sectorul mccanico-ener- 
getic se impune o aprovizio
nare mal bună cu piese șl 
materiale pentru efectuarea 
reparațiilor capitale. Mai 
mulțl participant au relevat 
importanța reactîvjzării ac
tivității dc invenții și lnova- 
”! ..Tehnicienii și inginerii 
să-si aducă un aport mai ma
rc in ceea ce privește îmbu
nătățirea tehnologici dc _
bricație. să fie mai mult pe 
teren, aducînrtu-și astfel 
aport mai substantial la 
zolvaroa problemelor fabricii", 
se sublinia într-o intervenție.

Avînd drept fundament bi
lanțul bun al activității depu
se în primii doi ani ai cin
cinalului și drept ghid mă
surile propuse pentru 
îmbunătățirea întregii munci, 
colectivul F. F. A; 
coza“ Lupeni este 
hotărît ca în 1973 să-și reali
zeze sarcinile de plan la ni
velul maximal, conștient fi
ind că astfel contribuie la 
realizarea sarcinilor stabili
te de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale 
P.C.R. privind edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

fa-

un 
rc-

„Vis- 
ferm

Iarna, atit de capricioasă in 
anul acesta încă nu s-a termi
nat. Asta ne-o dovedește stra
tul de zăpadă care s-a așezat 
recent peste Vale.

Se știe de către toți că pi
nă acum zăpada nu ne-a prea 
făcut probleme. Cel puțin gos
podarii municipiului nostru au 
fost ioarte liniștiți, in privința 
aceasta. Nn trebuiau să scoată 
nici utilaje la deszăpeziri și 
nici să facă alte eforturi ca
re se cer in asemenea situații.

vizitat, de 
la Uricani

cu zăpada
Totul ar fi bine pină aici. 

Dar, după cum se vede, iarna 
a început să dea semne 
viată aproape in cel de-al 
sprezecelea ceas cind cu 
credeam că am terminat 
ea. Și nu numai noi ci și 
podarii care răspund de între
ținerea șoselelor din munici
piul nostru. De ce spun aces
te lucruri ? Pentru că in ur
ma acestei căderi de zăpadă, 
pe drumuri s-a format polei- 
Dintre toate localitățile pe 
care le-am 
la Petroșani 
in acea dimineață doar 
in orașul Vulcan am văzut că 
se arunca dintr-o mașină 
cind în cind cite o lopată 
nisip pe drumul principal, 
bine și asta. In schimb în 
lelalte localități nimeni 
mișcat vreun deget... De ce ? 
Nu ați avut nisip, tovarăși 
gospodari ? Sau poate se aș
tepta ca peste noapte. așa 
cum a venit zăpada, să se fi 
găsit cineva să facă niște... 
dispozitive speciale antidera- 
paj atît pentru mașini cit și 
pentru pietoni. Și atunci n-ar 
mai fi probleme.

Dacă e așa și noi n-am Ști
ut ne cerem scuzele de rigoa
re Dacă nu atunci, cei vizați, 
să fie mai operativi cind situa 
ția o cere! Și dimineața se 
pot produce accidente.

IUe NOVAC

(Urmare din pag. 1)

ginerii din cadrul sectoarelor 
de cărbune să se facă în ra
port de producția netă reali
zata dc colectivul respectiv ;
• antrenarea la alegerea 

șistului a manipulanților si 
mecanicilor dc la transpor
toare ;

organizarea unui corp de 
control cu sarcina de a preve
ni neregulile 
și nu pentru 
zultatelor, ca

Traducerea
rilor preconizate și a propune
rilor făcute presupune îndrep
tarea atenției asupra desfășu-

pe linia calității 
consemnarea re- 
pină acum.
în fapt a măsu-

Criteriu de verificare a eficienței
muncii politice de masa

rării in cele mai bune condi- 
țiuni a muncii politico-educati
ve. în frunte cu comuniștii, 
trebuie să se acționeze ferm 
susținut pentru a se putea rea
liza intervenții prompte și 
concrete menite să contribuie 
la întărirea simțului de ordi
ne. disciplină șl răspundere 
din partea fiecărui salariat al 
minei. Comitetul sindicatului 
va trebui să pună in centrul 

preocupărilor și mai mult de-

rit pină acum crearea unei pu
ternice opinii de masă împo
triva neglijențelor privind ca
litatea cărbunelui, folosind ca
ricaturile, afișele fulger, vitri
na cu rebuturi, edițiile speci
ale ale gazetelor, stația de am
plificare, 
forme și 
clubului 
ridicarea 
ței socialiste, obținerea unor 
produse de calitate.

presa și celelalte 
mijloace din cadrul 

muncitoresc privind 
continuă a conștlin-

(Urmare din pag. 1) 
pagandă ai comitetelor și or
ganizațiilor de partid oslo o 
inițiativă demnii de toată a- 
tențla și periodic necesară în 
cunoașterea șl generalizarea 
celor mai valoroase forme con- 
rete.
Parliriplnd la această cons

tituire, tpvqrășul Gheorghe
Milca, instructor al C.C. al 
P.C.R.. a făcut '» expunere
concentrată și clară asupra 
modalităților teoretice și prac
tice alo muncii. Această edu
cație comunistă osie o expre
sie fidelă a profundului domn- 
cr.Uism ce caracterizează po
litica partidului, viața econo
mică, socială, culturală. Crite
riul principal de apreciere il 
formează rezultatele concrete 
ale producției, practica vieții 
de zi cu zi în toate sferele de 
activitate. In cadrul organiza
țiilor, munca politică este re
alizată de colective de agita
tori lormate după principiul 
locului dc muncă și cuprinzînd 
pe cei mai capabili comuniști, 
exemple in viață și muncă. 
Programul de activitate trebu
ie întocmii în funcție de pla
nul do muncă al organizației. 
Formele pe care le ia munca 
politică ar putea fi ordonate, 
din necesități metodologice, în 
munch dc la om la om (orală), 
agitația scrisă, vizuală și com
binată, perfecționată prin fo
losirea mijloacelor audio-vizu- 
ale.'In viața de fiecare zi sînt 
interdependente dind colorit

și varietate activității, Pentru 
I fi intr-adevăr eficiente tre
buie să îndeplinn i-ră mai n» ii
le condiții : conținui bogat, 
marxisl-leninist; sft se adre
seze tuturor oamenilor, dar in 
mod diferențiat; să fie arcnsl- 
ijile, veridice, concrete, ope
rative și combative, finaliza
te.
‘Organizațiile de partid, co- 

Inctjyelo de agitatori trebuie 
să cunoască această metodolo
gic pentru a folosi in Valea 
Jiului pe rele mal adecvate. 
Munca de la om la om prin 
caracterul direct și diferențiat 
este cea mai cliciontă fiind 
urmată do discuții cu micro- 
grupuri (loc do muncă, atelier 
ele), întrebări și răspunsuri, 
activitatea brigăzilor științifi
ce și de agitație, schimburi do 
experiență, demonstrații prac
tice, intîlnirl, mitinguri, fieca
re avlnd pnrticuloril.'jți distinc
te și importanta specifică. La 
minele din Valea Jiului oslo 
utilizată cu bune rezultate, a- 
gltația scrisă (presă afișată, 
gazeta de perele și satirică, ti
părituri, broșuri ele) îmbinată 
cu cea vizuală (îndemnuri, pa
nouri sugestive, fotomontaje, 
vitrine ele). Acestea nu forță 
percutantă dacă sînt concepute 
intr-un fel atractiv sau să re
tină atenția (prin conciziunc, 
limitare la ceea co este siriei 
esențial, dar și plastic). Folo
sirea mijloacelor audio-vizua- 
lc moderne (diafilmo, benzi 
magnetice, filme etc), cum de

pildă se lace ld clubul «iin 
Vulcan), asigură mai multă o- 
ficiență întregii munci.

De la un loc la altul, dc ia 
un moment la altul se foloso;- 
alto și alte forme In raport dc 
problematic» rea ina| necesa
ră. Am desprins din experien
ța organizației de partid a 
E.M. Vulcan relevată de Gheor
ghe Săcăluș, secretar al comi
tetului do partid că -<• folo
sesc cu succes panouri eu no- 
ulătilo zllol (un exemplu : . n 
noașteți ra umil număr do 72 
de muncitori li s-n rlosfârui 
contractul dc munca pentru 
absențe nemotlvato ?“ | gazoio- 
lo satirice șl de perei»-, In sa
la dă apel chemări, știri poli* 
lice ele. La țoale se mai adau
gă și o altă formă, spunea T. 
Mucuță — foile volante șl du- 
tcrnlca valoare educat Apoli
tica a excursiei. Am reținui șl 
alto idei alo parlicipanțllor 
care vădesc importanta care 
se acorda muncii do educație 
politică și mulIiialoralA a > o- 
muniștllor in organizațiile dc 
partid. Consfătuirea, qenerlnd 
noi posibilități de îmbunătă
țire, in formă și conținut. a 
muncii politice de masa, s-a 
dovedit deosebit do folositoa
re, fiecare-participant invățînd 
din experiențe și dovedind 
că îmbogățirea conștiinței n- 
mului din Valea Jiului este un 
proces neîntrerupt, sistematic, 
cu bune rezultate care sînt 
implicate in efortul construc
tiv.

Un util concurs

La început de drum pe teme profesionale SPORT•SPORT

Pe tinărul lăcătuș Gheor
ghe Sandu, de la mina Dil- 
ja. l-am cunoscut acum trei 
ani. Era elev la Grupul șco
lar minier din Petroșani și 
făcea practică la mina Dilja. 
Sub îndrumarea maistrului 
principal electromecanic Gi
ra Enachc o. făcut cunoștin
ță cu tainele meseriei și tot 

'atunci a cunoscut pentru pri
ma dată subteranul. Dragos
tea față de meserie l-a îndem
nat să învețe cit mai mult, l-a 
ajutat sa ajungă in scurt 
timp in rlndul celor mai si
litori muncitori. De iscusin
ța profesională a lui Sandii 
nu se îndoiește acum ni
meni. De la mașinile de în
cărcat pneumatice pină la 
cele mai complicate angre
naje ale transportoarelor 
de cărbune, toate aceste uti
laje miniere nu mai au pen
tru el secrete. Munea perse
verentă din școală a conti
nuat-o in . producție, ha ul
timele alegeri ale organelor 
conducătoare U.T.C., tinerii 
din organizația de bază 
3 l-au ales ca locțiitor 
secretarului. Apoi a fost 
Ies și în comitetuj. U.T.C. 
exploatare.

Gheorghe Sandu este 
bit de întregul colectiv 
lăcătuși și electricieni 
minei. In munca lui de
cu zi, priceperea profesiona
lă se asociază cu elanul ca
re caracterizează tinăra ge-

nr.
al
a-
pe

iu
de 
al 
zi

nerație. I-am aflat și 
iecțele de viitor: vrea să ur
meze școala de maiștri elec
tromecanici de mină.

Biroul organizației de ba
ză P.C.R. nr. 3 a remarcat 
mai de mult sirguința cu 
care muncește acest tînăr, 
l-a apreciat și l-a îndrumat. 
Rezultatul, Gheorghe Sandu 
a cerut să fie primit în rin- 
durile partidului.

Acesta este doar începutul. 
Gheorghe Sandu are in fa
ță o viață cu multe posibi
lități care-i dau dreptul să 
rîvnească, să-și propună țe
luri îndrăznețe cu certitudi
nea că prin perseverență și 
muncă le poate înfăptui.

Comitetul U.T.C. din ca
drul Preparației cărbunelui 
Coroești a organizat, recent, 
un interesant și util concurs 
„Cine știe electrotehnică, 
câștigă" la care au participat 
numeroși tineri electricieni 
de la secțiile spălare și bri- 
chetaj.

Răspunsurile date de con- 
curenți au scos la iveală o 
bună pregătire profesională, 
multă dragoste pentru mese
ria aleasă. La sfîrșitul unei 
vii întreceri, celor mai buni 
li s-au acordat premii în o- 
biecte, fiind totodată felici
tați cu căldură, pentru cunoș
tințele dovedite, atît de către 
juriul concursului cît și de 
către colegii de muncă.

Iată-i pe cîșligâtori : Au
rel Răpănoiu, Ion Turcaș, și 
Nicolae Despa, care au pri
mit diplome pentru locurile 
1, 2 și 3 (în ordinea înscrisă) 
și Alexandru Moghiorosi. că
ruia i s-a acordat o mențiune 
specială a juriului.

Gheorghe POPESCL^. 
muncitor preparator-Coroești 

corespondent

Mica

I

I.ASZLO Carol Ervin 
maistru principal — E.M.

Dîlja

publicitate
CA UT femeie pentru în

grijirea a doi copii 8 — 10 
ani. Strada Prieteniei nr. 10, 
Lonca — Brindușan.

Cărți noi intrate în librării
f

Nicolae
construirii 
dezvoltate

Galianu
Ion I.ăncrăjan — Ploaia de la 

nopții
Andronic Titus — Memoria toamnei 
Bălan P. Chelan — Mitul creștin

Ceaușescu — România pe drumul 
societății socialiste multilateral 
vol. VII.
AL — Metodica studiului politic 

miezul

XXX — Legende mitologice
Virgolici T. — Introducerea in opera 

lui DimiLric Bolintineanu
lonescu FI. — Dicționar de americanisme 
Terray L. — Cuceritorii inutilului 
Niculeșcu St. — Inițiere în Fortran 
Georgescu G. — îndreptar pentru atelie

rele mecpnice.

In etapa inaugurală a re
turului campionatului divi
ziei A, echipa Jiul Petrila a 
jucat, în 18 februarie. la 
Reșița, în compania echipei 
locale C.S.M.

Forma bună a ambelor e- 
chipe a oferit posibilitatea 
înregistrării unor rezultate 
foarte bune. Scor final: 5121 
la 5059 p.d. în fayoarea lo
calnicilor. Deși învinsă, echi
pa noastră a dovedit și de 
această dată că este o forma
ție valoroasă și câ dorința 
tuturor jucătorilor este aceea 
de a ocupa un loc cît mai o- 
norabil în seria respectivă.

Arena de popice „Parîngul" 
din Eon ea a găzduit în ziua 
de 18 februarie a.c. întîlnirea 
dintre echipa locală de băieți 
și cea feminină a asociației 
sportive „Viscoza" din Lu
peni.

Cele doua echipe, formate 
din cite șapte jucători și ju
cătoare, au evoluat în clasica 
probă rezervată fetelor 
bile mixte. întâlnirea • 
drept scop de a verific i 
tențialul de pregătire n 
eătoarelor de la Viscoza ! 
peni, țintnd seama că atl' 
municipiul nostru cil și 
Județ nu există o altă 
chipă de popice feminină 
compania căreia fetele de 
„Viscoza“ să poată susține 
jocuri oficiale sau amicale

Din rîndul jucătorilor care 
au evoluat pe arena din Lo- 
nea s-au evidențiat tinerele 
Eleonora Moraru, cu 
p.d.) Mariana Macarie 
p.d.). Ileana., -Vleșzar.oș 
p.d.) și Olga Rusu (cu

100 
vi it 
00- 
ill- 

’ u- 
i fo

’n

în 
la

V O

(349 
(343 
(329 

, ___ p , 4 3.05
o. d.) jar din echipa de băieți,
Ilie Dobrică Constantin
Doroțah, fiecare ~cucîte 419
p. d. și Eduard TcRar 412 p.d.

L E I
Cu prilejul aniversării a patru decenii de la eroicele lup

te ale ceferiștilor din 'februarie 1933, Comitetul municipal 
U.T.C. in colaborare cu C.M.E.F.S. a organizat, în sala de 
sport a Institutului de mine Petroșani, o competiție de volei, 
dotată cu cupa „16 februarie".

La întreceri au participat doar echipele Liceului Petrila 
și Liceului industrial minier Petroșani. Scorul final a fost 
favorabil voleibaliștilor de la Liceul industrial, cîștigînd ast
fel cupa pusă in joc. Felicitînd echipa câștigătoare, 
menționăm membrii formației : Cămărășescu. Roșianu. ” 
trea. I.oqăscu, Jecu, Homescu, Oiță. Pagani, Arman.

La Lupeni, in 
cultural, a ăvpt 
re de box intre echipele Mine
rul din localitate și Metalul 
Otelul Roșu. Mai bine pregă
tite, gazdele au cîștiqat cu 
scorul de 17—9.

Cele mai disputate meciuri, 
răsplătite mărinimos cu apla
uze au fost furnizate de Costel 
Pîrvuță (Minerul) — I. Kaizer 
(Metalul); Petre Toma (Mine

Pe-

Adrian PORTASE, 
corespondent

sala Palatului 
loc o întîlni-

Nicolae Lascu (Meta-

Duminică, la ora 10, 
vea loc, lot în Lupeni, 
de box contînd pentru .CRI
TERIUL PRIMĂVERII", la care 
vor participa echipele Mineral 
Lupeni, Constructorul Hune
doara, Jiul Petrila, Aurul Brad 
și Gloria Hațeg.

va a- 
o gală

Nicolac BARBU, 
corespondent

DUMINICĂ 25 FEBRUARIE

8,00 Gimnastica de dimi
neață ;

8.15 Pentru sănătatea dv. ;
8.30 Cravatele roșii:

10,00 Viața satului :
11.10 Omul și muzica lui : 
12,00 De strajă patriei :
12.30 Emisiune în limba 

maghiară ;
14,00 Telex;
14,05 Avanpremieră :
14.10 — 17,30 — 360 de gra

de :
18.10 Film serial pentru ti

neret. Pierduți în 
spațiu. Episodul XVIII 
— „Reîntoarcerea din 
spațiul cosmic" :

18,55 Vetre folclorice. Cîn- 
tece din „Cetatea de 
piatră" — Maramu
reș :

19.20 1001 de seri :
19.30 Telejurnal. Săptămîna 

politică internă și in
ternațională în ima
gini :

20.10 Reportajul săptămi- 
nii. O prezența ro
mânească pe trei con
tinente :

20.30 Varietăți... fără mă
nuși :

22.30 Telejurnal :
22.40 Duminica sportivă.

LUNI 26 FEBRUARIE

17.30 Curs de limba fran
ceză. Lecția a 43-a 
(reluare):

1R.00 Telex :
18.05 T,a ordinea zilei. Azi. 

în județul Prahova;
18.20 Căminul;
19.00 Scena. Emisiune de 

actualitate și critică

teatrală ;
19,20 1001 de seri :
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen, 
cauză a întregului 
popor;

20.00 Cîntecul 'săptămînii. 
Țara mea cu ochi 
frumoși de Petre Mi- 
hăiescu. Interpretează 
Corina Chiriac ;

20,05 Ancheta TV. „D.M.H." 
— Direcția mișcării 
hârtiilor (II);

20.45 Roman foileton. Pia
tra lunii. După roma
nul lui W. Collins. E- 
pisodul III :

21.30 Revista literară TV. :
22.30 24 de ore :
22,50 Stadion. Astăzi — des

pre personalitatea an
trenorului.

MARȚI 27 FEBRUARIE

9.00 Teleșcoală :
9.30 Matematică .(clasa a 

VTIT-a). Probleme ;
10.00 Telex :
10.05 Publicitate : 
lO.in Avanpremieră :
10.15 Tpipenciclopedia (relu

are) :
10.55 Moment coregrafic cu 

Valentina Massini și 
Ion Tugearu ;

11.15 Telecinemateca pen
tru copii. Ghinionis
tul, seria a 11-a (relu
are) :

12,25 .Pe un picior de plai" 
(reluare):

12.45 52 de inițiative în 52
de săptămîni (relu
are) ;

13,00 Telejurnal

17.30 Curs de limba rusă. 
Lecția a 42-a (relu
are) ;

18,00 Telex ;
18,05 Publicitate ;
18,10 Tehnic-club ;
18,40 Panoramic științific ;
19.20 1001 dc seri :
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen, 
cauză a întregului 
popor:

20,00 Cîntecul săptămînii. 
Țara mea cu ochi 
frumoși de Petre Mi- 
hăiescu. Interpretează 
Constanța Cîmpeanu : 

20.05 Reflector :
20.20 Seară de teatru. Agent 

dublu — de Ștefan 
Berciu :

21,50 Poșta TV :
22,05 24 de ore. Contraste 

în lumea capitalului :
22.30 Gala maeștrilor.

MIERCURI 28 FEBRUARIE

9,00 Curs de limbă en
gleză. Lecția a 42-a;

9,30 De la Alfa la Omega. 
Enciclopedie pentru 
elevi :

10,00 Telex :
10.05 Publicitate :
10,10 Prim-plan. Dr. ing. 

Attila Palfalvi, profe
sor la Institutul poli-
tehnic din 
luare):

Cluj (re-

10.35 Barzi și rapsozi (re-
luare);

10,45 La ordinea zilei. Azi
In județul Prahova
(reluare):

11,00 Revista literară TV
(reluare);

12,00 Film serial. Pe urme-

le lui Caplja — epi
sodul V ;

13,00 Telejurnal ; *
17,30 Curs de limbă germa

nă. Lecția a 42-a (re
luare) ;

18,00 Telex ;
18,05 Tragerea pronoexpres;
18,15 întrebări și răspun

suri ;
18,40 Interpretul preferat 

— Dorin Anastasiu :
19,00 Timp și anotimp în

PROGRAMUL

TV pentru 
săptămîna 

viitoare

agricultură :
19.20 1001 de seri ;
19,30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen, 
cauză a întregului 
popor:

20,00 Cîntecul săptămînii. 
Țara mea cu ochi 
frumoși de Petre Mi- 
hăiescu. Interpretează 
Doina Badea ;

20,05 Teleobiectiv ;
20,25 Telecinemateca. Ciclpl 

Ingrid Bergman. Lu
mina de gaz. Cu : In
grid Bergman, Charles 
Boyer. Joseph Cotton:

22.20 24 de or°-

22,40 Campionatele mondia
le de patinaj artistic 
— proba de perechi.

JOI 1 MARTIE

9,00 Curs de limbă fran
ceză (lecția a 44-a);

9,30 Prietenii lui Așchiuțâ;
10,00 Telex ;
10,05 Publicitate :
10,10 Tehnic-club (reluare) ;

10.40 Bucureștiul necunos
cut. Orașul, în calei
doscop (II) (reluare) ;

11,00 Telecinemateca. Cic
lul Ingrid Bergman. 
„Lumina de gazu (re
luare) ;

12,55 Teleobiectiv (reluare) ;
13.15 Telejurnal 
16.00—17,00 Teleșcoală ;
17.30 Emisiune în limba ma

ghiară ;
18.30 Telex :
18,35 Publicitate ;
18.40 Muzica. Emisiune de 

actualitate muzicală ;
19,10 Muzică populară ;
19,20 1001 de seri ;

19.30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen, 
cauză a întregului 
popor:

20,00 Cîntecul săptămînii. 
Țara mea cu ochi 
frumoși de Petre Mi- 
hăiescu. Interpretează 
Cristian Popescu ;

20.05 Pagini de umor. Re
trospectivă Walt Dis
ney ;

20.30 Tinerii despre ei în
șiși ;

21,05 Steaua fără nume. Floa
re din grădină. E- 
misiune-concurs pen- 
tru tineri interpreți 
de muzică populară : 

22,00 24 de ore :
22,15 Teleelob. Itinerar ce

hoslovac;
22.30 Canwionatele mondia

le de patinaj artistic 
— proba individuală 
feminină.

VINERI 2 MARTIE

9,00 Curs dc limbă rusă. 
Lecția a 43-a ;

9,30 O viață pentru o idee : 
Jules Verne (reluare) : 

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate :
10,10 Biblioteca pentru toți 

(reluare);
10,55 Avanpremiera ;
11,00 Istoria filmului sonor 

(reluare). „Fructele 
mîniei". Filmul social 
între anii 1930—1945 ;

12.30 Muzică populară din 
Țara Zarandului ;

12,40 Municipalitatea răs- 
\ punde bucureșteanu- 

lui (reluare);
13,00 Telejurnal ;
16,00—17,00 Teleșcoală ;

17.30 Cur's de limbă engle
ză. Lecția a 42-a (re
luare) ;

18,00 Telex ;
18,05 Tragerea Loto ;
18,15 Atenție la... neatenției: 

Jurnal de protecția 
muncii — în industria 
alimentară ;

18,35 La volan — emisiune 
pentru conducătorii 

\ auto ;
18,50-Teleconferință de pre

să ;
19,20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen, 
cauză a întregului 
popor:

20,00 Cîntecul săptămînii. 
Țara mea cu ochi 
frumoși de Petre Mi- 
hăiescu. Interpretează 
Constanța Cîmpeanu : 

20,05 Prim-plan — Mircea 
Ungureanu, inginer 
proiectant la uzina 
„Timpuri Noi“ ;

20.30 Film artistic — Iubita 
celor aleși. Producție 
a studiourilor cinema
tografice din R.F. a 
Germaniei :

22.10 24 de ore ;
22.30 Campionatele mondia

le patinaj artistic — 
proba de dans.

SIMBĂTĂ 3 MARTIE

9,00 Curs de limbă germa
nă. Lecția a 43-a ;

9.30 A fost odată ca nicio
dată... Teatrul poveș
tilor ;

10,00 Telex :
10,05 Publicitate :
10.10 Ansambluri folclorice

10,40 Dc vorbă cu gospodi
nele. Avanpremieră 
la „Ziua femeii-';

11,00 Selecțiuni din emisiu
nea „Promenada du
minicală" ;

12,35 Cărți -și idei (reluare) ; 
13,00 Telejurnal ;
16,00 Telex :
16,05 Cunoașteți legile? 

Noul „Cod al muncii" ;
16.20 Muzică populară in

terpretată de Aneta 
Stan ;

16.30 Emisiune în limba ger
mană ;

18,15 Ritm, tinerețe, dans. 
Emisiune realizată la 
Bacău

19,05 Recital de autor. Ver
suri de Ton Brad ;

19.20 1001 de seri :
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen, 
cauză a întregului 
popor;

20,00 Cîntecul săptămînii. 
Țara mea cu ochi 
frumoși de Petre Mi- 
hăiescu. Interpretează 
Margareta Pîslaru :

20,05 52 de inițiative în 52 
de săptămîni ;

20.20 Teleenciglopedia ;
21,00 Film serial. Mannix ;
21,50 La Amza vine un... 

Biban. Spectacol umo- 
ristic—muzical;

22.30 Telejurnal ;
22,40 In direct de la Sala 

Palatului. Gala laurea- 
ților „Săptămîna top 
’72“ ;

23,00 Campionatele mondia
le de patinaj artistic. 
Proba individuală 
masculină.
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COMUNICAT
cu privire la intilnirea 

reprezentanților partidelor comuniste

ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri
/

și muncitorești din țările europene Uft i|.

MOSCOVA 22 (Agerpres). 
— In zilele de 21 și 22 febru
arie 1973, la Moscova a avut 
loc o inlîlnire a reprezentan
ților unui număr de 27 parti
de comuniste și muncitorești 
din țări ale Europri. privind pro
blemele activității in rindurile 
tinerelului. Au participat re
prezentanți ai: Partidului Co
munist din Austria. Partidului 
Comunist din Belgia, Partidu
lui Socialist Unit din Berlinul 
Occidental. Partidului Comu
nist din Marea Britanie, Parti
dului Comunist Bulgar, Parti
dului Comunist din Cehoslo
vacia. Partidului Progresist al 
Oamenilor Muncii din Cipru, 
Partidului Comunist din Dane
marca. Partidului Muncii 
Elveția. Partidului “ 
Finlandez, Partidului 
Francez, Partidului 
Unit din Germania. 
Comunist German.
Comunist din Grecia, Partidului 
Comunist din Irlanda. Partidu
lui Comunist Italian. Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
Partidului Comunist din Lu
xemburg. Partidului Comunist 
din Norvegia. Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, Partidu
lui Comunist Portughez. Parti-

din 
Comunist 
Comunist 
Socialist 

Partidului 
Partidului

dului Comunist Român, Parti
dului Comunist din Spania, 
Partidului de stinga-comuniștii 
din Suedia, Partidului Comu
nist din Turcia, Partidului 
Muncitoresc-Socialist Ungar, 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice. ,

Din partea Partidului Comu
nist Român a participat o de
legație formată din tovarășii 
Ștefan Yndrei, secretar al C.C. 
“ Ion Qrcei, membru

șef de secție 
., și Ion Traun 

Ștefănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului.

Delegațiile au făcut un 
schimb de experiență privind 
activitatea partidelor lor în 
rlndurilc tinerelului, precum 
și un schimb de păreri privind 
perspectivele unei mai largi 
participări a tinerei qenerații 
la mișcarea pentru securitate 
și colaborare europeană, la 
lupta generală a forțelor pro
gresiste împotriva imperialis
mului, pentru pace, democrație 
și socialism.

Intilnirea s-a desfășurat în- 
tr-un spirit de deplină înțele
gere reciprocă și prietenie.

al P.C.R.,
al C,C. al P.C.R., 
Ia C.C. al P.C.R..

Amplă acțiune de reconstrucție
în R. D Vietnam

■

Intrarea în vigoare
a încetării focului în Laos

in 
pe 
s-a

VIENTIANE 22 (Aqerpres). 
— Joi, la orele 12,00, ora loca
lă (5,00 G.M.T.), a intrat 
vigoare încetarea focului 
întreg teritoriul laoțian — 
anunțat la Vientiane.

Fumi Vongvlcit, trimis ple
nipotențiar al prințului Sufanu- 
vong și consilier special al 
delegației Frontului Patriotic 
Laoțian la convorbirile cu ad
ministrația prezidată de prin
țul Suvanna Fuma, a organizat, 
la Vientiane, o conferință de

presă, în cadrul căreia a rele
vai că prevederile Acordului 
de încetare a focului includ, 
de asemenea, sistarea bombar
damentelor americane asupra 
Laosului. El a menționat că 
reprezentanții celor două părți 
laoticne vor continua convor
birile, in scopul reglementării 
minuțioase a problemelor mi
litare și politice, pentru apli
carea deplină a prevederilor 
Acordului.

Manifestări consacrate aniversării
victoriei din 1948

de

ORIENTUL APROPIAT
A

In legătură cu atacul aviației israeliene
♦

asupra unui avion libian de pasageri

22 (Agerpres). — 
Hanoi continuă să 

pe larg despre am-

HANOI 
Presa din 
informeze 
piele măsuri inițiate de Parti
dul celor ce Muncesc din Viet
nam. de guvernul R.D. Viet
nam și de poporul R.D. Viet
nam pentru ajutorarea 
melor războiului. Astfel, 
vernul a acordai o subvenție 
de 1 195 000 dongi unui număr 
de aproximativ 8 000 de qos- 
podării din Hanoi, care înglo
bează 34 000 persoane, pentru 
rezolvarea problemei locuin
țelor distruse de bombarda
mentele americane. In capita
la R.D. Vietnam au fost clădi
te și reparate construcții cu o 
suprafață de locuit de aproa
pe 56 000 mp, asigurindu-se, 
astfel, condiții de trai pen
tru peste 1 800 familii.

La această acțiune își a- 
duc contribuția și locuitorii al
tor regiuni ale R.D. Vietnam, 
care au aprovizionat, în ulti
mele zile, Hanoiul cu sute de 
mii metri cubi de lemn pentru 
construcții._Populația din pro
vincia Ha Tay a trimis la Ha
noi materiale prefabricate pen
tru construirea a 500 de apar
tamente.

La operațiunile de recon
strucție participă activ mem
bri ai unor organizații de ma
să, precum și 
tei Populare.

victî- 
gu-

ostași ai Arma-

★

(Agerpres).HANOI 22
Biroul general pentru con
strucții feroviare din Hanoi a

CAMBODG/A

început operațiunile de recon
struire a podului Ham Rong, 
peste riul The Ma. cel mai ma
re pod de cale ferată situat in 
zona sudică a Hanoiului — in
formează agenția V.N.A .Po
dul are o lungime de 106 me
tri. Agenția menționează că a- 
gresorii americani au suferit 
pierderi grele în încercările 
lor de a distruge podul. 106 a- 
vioane ale S.U.A., inclusiv de 
tip „B-52", au fost doborîte pe 
cînd încercau să distrugă no
dul Ham Rong.

PRAGA 22 — Coresponden
tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite : Cea de-a 25-a a- 
niversare a victoriei oameni
lor muncii din Cehoslovacia 
asupra reacțiunii a fost mar
cată. joi, printr-o serie 
manifestări oficiale.

In prezența lui Gustav 
Husak, Ludvik Svoboda, Lu- 
bomir Strougal și a altor per
soane oficiale, în cursul di
mineții a avut loc la Pra- 
ga festivitatea de dezvelire 
a monumentului lui Klement 
Gottwald, eminent conducă
tor al partidului comunist și 
al statului cehoslovac.

Da amiază, a avut loc, tot 
în prezența conducătorilor de 
partid și de stat, inaugurarea 
podului „Klement Gottwald".

După-amiază a avut loc

vernisajul expoziției audiovi
zuale „Victoria poporului", 
la care au participat, de ase
menea, conducătorii de partid 
și de stat. Prin moderne pro
cedee artistice, printr-o bo
găție de documente scrise, 
auditive și fotografii, sint rea
duse în memorie momentele 
semnificative ale bătăliei, da
tă acum un sfert de veac de 
clasa muncitoare, țărănime și 
intelectualitatea progresistă, 
cehă și slovacă, pentru cu
cerirea integrală și menține
rea puterii.

La 22 februarie a.c. Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, a invi
tai in audiență pc Viktor Res- 
hef, însărcinatul cu afaceri a.i. 
al Israelului la București.

Cu acest, prilej. Nicolae E- 
cobescu a exprimat dezapro
barea guvernului român și a 
opiniei publice dîn România 
față de atacul aviației israeli
ene asupra unui avion de pa
sageri libian care efectua 
cursa regulată Tripoli Cai
ro. Referindti-se la acest act, 
contrar normelor internațio
nale și oricăror principii uma
nitare — care nu poate fi in 
nici ■ un fel justificat, adjunc
tul ministrului afacerilor ex
terne a subliniat că asemenea

acțiuni îndreptate împotriva 
unor mijloace civile de trans
port Internațional cu provoca
rea de victime omenești nevi
novate este de natură să a- 
qraveze situația din Orientul 
Apropiat, să adauge noi ele
mente de tensiune, cu efecte 
nedorite asupra eforturilor de 
reglementare politică a con
flictului din această parte a 
lumii.

Relevind îngrijorarea guver
nului român și a opiniei pu
blice din tara noastră in le
gătură cu doborîrea avionului 
civil libian, acțiune care peri
clitează transporturile aerie
ne internaționale, Nicolae E- 
cobescu a exprimat convinge
rea că guvernul israelian va

lua 
nea 
vea 
mentfirile inlernaționalp 
vind traficul aerian să (ie res
pectate cu qrijă.

Adjunctul ministrului aface
rilor externe a reafirmai po
ziția României cu privire la 
necesitatea ca in Orientul A- 
propiat să se facă totul pen
tru a se evita noi angajări mi
litare, orice acțiuni rare oot 
duce la încordare și să se 
caute cu insistentă soluțiile 
cele mai potrivite pentru re
zolvarea pe calo pașnică a 
tuației din această zona. în 
spiritul rezoluției Consiliului 
de securitate din 22 noiembrie 
1967.

toate măsurile ca aseme- 
fapte să nu mai poată a- 
loc in viitor, ca regle- 

ori-

• Șapte bandiți înarmați 
au atacat, marți, un tren pe 
ruta Belfast—Dublin, -jefuind 
vagonul poștal al garniturii. 
In care se găseau bani, ce
curi șl bijuterii în valoare de 
50 000 de lire sterline. Gang
sterii — șase bărbați și o fe
meie — au oprit trenul în- 
tr-o localitate situată la fron
tiera dintre Irlanda de Nord 
și Republica Irlanda și, sub 
amenințarea armelor, au fu
rat cei opt saci poștali aflați 
în vagon, după care au dis
părut.

• Se apreciază că cel puțin 
170 de persoane au murit îne
cate, în urma unei coliziuni 
care a avut lor, miercuri, pe 
riul Rangoon, între cargoul 
japonez. „Bombay Maru" și

■I-

PRELUNGIREA
STĂRII DE URGENȚA

Situația dolarului șl prețul aurului
IN

LA PAZ

BOLIVIA

Scrisoarea de protest adresată Consiliului
de Securitate de către reprezentantul Libanului

NAȚIUNILE UNITE 22 (A- 
gerpres). — Reprezentantul 
permanent al Libanului la Na
țiunile Unite, Eduard Ghorra, 
a adresat președintelui Consi
liului de Securitate o scrisoa-

re in care exprimă protestul 
tării sale fată de atacul lan
sat de trupple israeliene, în 
noaptea de marți spre miercuri 
asupra teritoriului libanez — 
relatează agențiile France

Acord în vederea reluării transportului

Presse și Reuter. Atacul, se 
arată în scrisoare, s-a soldat, 
potrivit datelor preliminare, 
cu 17 persoane ucise și 10 ră
nite, la baza forțelor' palesti
niene de guerilă de la Nahar 
Al Bared, și cu 13 morti și 10 
răniți, la baza de la 
wi.

După cum relevă 
citate, în scrisoarea
test adresată președintelui 
Consiliului de Securitate, re
prezentantul libanului nu a 
cerut convocarea unei reuniuni 
a Consiliului.

un feribot birmanez — anun
ță agenția Reulcr. Potrivit u- 
nui comunicat al poliției, va
sul birmanez s-a scufundat 
imediat după accident, numai 
40 dintre persoanele ce se a- 
flau lă bordul său au putut 
fi salvate ulterior.

Al Bada-

agențiile 
de pro-

de petrol irakian pe teritoriul libanez

pe piețele
Prețul aurului a înregis

trat, joi, la principalele bur
se vest-europene, un salt 
spectaculos față de nivelul a- 
tins In ziua precedentă.

La Londra, după ce a de
pășit —“ Ia deschiderea bur
sei — „bariera psihologică" 
de 80 de dolari uncia de aur, 
a ajuns, încă in primele bre 
ale dimineții, la nivelul de 
90 de dolari uncia, ceea ce 
reprezintă mai mult decit 
dublul prețului oficial — res
pectiv 42.22 de dolari uncia, 
stabilit la devalorizarea do
larului, intervenită săptâmî- 
na trecută.

Aceeași situație s-a semna-

occidentale
burselat la toate marile 

vest-europene.
Simultan, la toate 

vest-europene cursul 
lui a scăzut pînă la și 
limitele minime ale i 
plafon. Cele mai accentuate 
scăderi s-au semnalat la bur
sele vest-germane și elveție
ne.

bursele 
dolaru- 
i sub 
noului

(Agerpres)

22 (Agerpres). — 
Guvernul bolivian a hotărit 
prelungirea, pe o perioadă de 
încă 90 de zile, a stării de ur
gență care trebuia să încete
ze joi, a anunțat Mario Adet 
Zamora, ministrul bolivian al 
afacerilor externe. El a preci
zat că la baza acestei noi 
cizii a guvernului Banzer 
află motive politice".

Starea de urgență a fost 
crelată in Bolivia în luna 
tombrie anul trecut, în urma 
adoptării unor măsuri cu ca
racter economic și financiar.

de- 
„se

de- 
oc-

Puternice atacuri lansate
de patrioții kmeri împotriva

pozițiilor lonnoliste
PNOM PENH 22 (Agerpres). 

— In ultimele 24 de ore, patri
otic khmeri au lansat puterni
ce atacuri împotriva unor po
ziții lonnoliste de-a lungul 
principalei șosele din sudul 
Pnom Penh-ului, intr-o încer
care de a forța inamicul să 
se retragă de pe malurile flu
viului .Mekong spre est — re
latează agenția Reuter. Ofensi
va patrioților a ajuns pînă la 
o regiune situată la numai 6

km de suburbia industrială 
Takhmau adică la numai 15 
km de centrul capitalei cam
bodgiene. S-au semnalat, de 
asemenea, lupte In sudul Cam- 
bodgiei.

Violente ciocniri intre patri- 
oți și inamici fuseseră semna
late și miercuri, in jurul ora
șului Siem Reap. In cursul 
ciocnirilor, patrioții au scos 
din luptă aproape 200 de sol
dați inamici.

BEIRUT 22 (Agerpres). — 
Un acord de principiu în ve
derea reluării transportului 
de petrol irakian pe teritoriul 
libanez, intre zăcămintele de 
la Kirkuk (Irak) și rafinăria de 
la Tripoli (nordul Libanului) a 
fost realizat, miercuri, în ur
ma convorbirilor care au avut 
loc între delegațiile celor do
uă țări. Potrivit declarației mi
nistrului libanez al economiei, 
în baza înțelegerii intervenite, 
a fost constituită o comisie de 
experți pentru a examina de
taliile acordului. Prima reu-

niune a comisiei a fost progra
mată să se desfășoare astăzi, 
la Beirut.

• La Varșovia a fost sem
nat Planul de colaborare ști
ințifică pe 197.3—1974 întrd 
Academia Republicii Socialis
te România și Academia do 
științe sociale și politice — 
pe de o parte, și Academia 
de științe din Polonia — 
de alta parte.

pe

d» 
din 
de-

SPORT • TELEX • SPORT • TELEX
ROTTERD.AM 22 (Agerpres). 

— .Din Rotterdam se anunță că 
boxerul Rudi Lubbers, campi
onul țării sale la categoria 
grea, a semnat un contract 
prin care se angajează să-l în- 
tilnească intr-un meci amical 
de 12 reprize pe fostul campi
on al lumii, Cassius Clay. Or
ganizatorii intenționează să 
programeze acest meci (proba
bil în cursul verii), la Djakar
ta (Indonezia).

KHARTUM 22 (Agerpres). — 
Cunoscuta echipă de fotbal 
F.C. Santos, aflată în turneu 
prin mai multe țări ale lumii, 
a jucat la Khartum cu o selec
ționată sudaneză. Fotbaliștii 
brazilieni au terminat învin
gători cu scorul 
Golul victoriei 
de Pele.

sudaneză.
au terminat

de 1—0 (0—0). 
a fost înscris

22 (Agerpres).NEW YORK
— Aflindu-se la New S'ork ca 
invitat al televiziunii ameri
cane, fostul campion mondial 
de box la categoria grea, Joe

După vizita lui
în R. P.

Henry Kissinger 
Chineză

© Membrii Consiliului 
conducere al Universității 
Barcelona și-au prezentat 
misia, miercuri, ca urmare
a deciziei luate vinerea trecu
tă de Consiliul de Miniștri 
de a suspenda autonomia c 
cestui centTU de învățămînt 
și de a aplica o serie de mă
suri menite să restabilească 
ordinea.

Frazier, a declarat următoare
le în cadrul unei conferințe 
de presă : „In meciul cu Fore
man am boxat ca un începător. 
Îmi voi relua antrenamentele 
la mijlocul lunii martie. Cred 
că va trebui să acord o mai 
mare importanță 
Am revăzut filmul 
cu Foreman și am 
că am comis erori 
apărare. Nu mă
dacă boxez cu Cassius Clay 
sau cu Jerry Quarry, obiec
tivul meu fiind revanșa cu Fo
reman".

blocajului, 
meciului 
constatat 

grave in 
interesează

TEHERAN 22 (Agerpres). — 
In cel de-al treilea meci al 
turneului pe care-1 întreprin
de in Iran, echipa de fotbal 
Steaua București a întilnit, la 
Teheran, formația Oghab, cla
sată, în prezent, pe locul se
cund în campionatul național. 
La capătul unui joc în care 
s-au dovedit superiori pe 
plan tehnic, fotbaliștii români 
au terminat învingători

scorul de 1—0 (1—0), prin go
lul înscris de Năstase.

Echipa Steaua a aliniat ur
mătorul ,.11“ : Haidu — Ne
grea, Smarandache, Ciugarin, 
Cristache, Vigu, Dumitriu IV, 
Pantea, Tătaru, Năstase, Vlad.

In ultimul joc, Steaua Bucu
rești va evolua în compania 
selecționatei Iranului.

------------*-------------

CALENDAR RADIO
VINERI 23 FEBRUARIE

EVENIMENTE

de

7,04 
Zile 
Zile

Soarele răsare la ora 
și apune la ora 17,55. 
trecute din an — 54. 
rămase — 311.

MUNCHEN 22 (Agerpres). 
— La Hanovra, au luat sfîrșit 
întrecerile pe echipe ale cam
pionatelor mondiale universi
tare de tenis de masă.

La feminin, titlul a revenit 
formației R.F. a Germaniei, în
vingătoare cu 3—2 în finala 
susținută cu selecționata Ce
hoslovaciei. In meciul pentru 
locurile 3—4, echipa U.R.S.S. 
a întrecut cu 3—1 formația 
României.

Turneul masculin s-a înche
iat cu victoria selecționatei 
studențești a U.R.S.S., care a 
dispus în finală cu 5—2 de e- 
chipa Iugoslaviei.

PEKIN 22 (Agerpres). — La 
Pekin a fost dat publicității 
comunicatul asupra vizitei in 
R.P. Chineză a lui Henry Kis
singer, consilierul președinte
lui S.U.A. pentru problemele 
securității naționale.

Cele două .părți — se spune 
în comunicat — au trecut în 
revistă dezvoltarea relațiilor 
dintre China și S.U.A. in pe
rioada care s-a scurs de la vi
zita efectuată de președintele 
Nixon in R.P. Chineză, precum 
și alte probleme de interes re
ciproc. Ele au reafirmat princi
piile comunicatului comun dat 
publicității la Șanhai, in fe
bruarie 1972, și angajamentul 
comun de a realiza o normali
zare a relațiilor. Cele două 
părți consideră că progresul 
realizat în această perioadă 
este în folosul popoarelor ță
rilor lor.

Părțile au căzut de acord că 
momentul este oportun accele
rării normalizării relațiilor și, 
in acest scop, s-au angajat să 
lărgească contactele in toate 
domeniile. Ele au căzut de a- 
cord asupra unui program con
cret de extindere a schimburi
lor comerciale, științifice, cul
turale și de altă natură.

Pentru a facilita acest pro
ces și pentru a îmbunătăți co
municațiile, s-a convenit ca, 
in viitorul apropiat, fiecare 
parte să stabilească birouri de 
legătură in capitala celeilalte 
țări. Amănuntele vor fi elabo
rate prin canalele existente.

Cele două părți — încheie 
comunicatul — consideră că 
normalizarea relațiilor dintre 
Statele Unite și R.P. Chineză 
va contribui la destinderea fn- 
cord.ării în Asia și în lume.

<| Fidel Castro, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Cuba, 
primul ministru al Guvernu
lui Revoluționar al Republicii 
Cuba, a avut o întrevedere 
eu Rodney Arismendi, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Uruguay. Cu acest prilej, au 
fost abordate probleme pri
vind relațiile,dintre cele două 
partide.

• Șapte persoane acuzat» 
de .activități „subversive" au 
fost arestate. Ia începutul lu
nii februarie în zona Asturiel 
— s-a anuntat la Madrid. Sur
sele oficiale, citate de aeen- 
tia France Press, au indicat 
că cei arestați au participat 
la acțiuni nrnlpsfatare alp «»n- 
deniilor Universității din 
Oviedo și ale muncitorilor din 
Aviles și Gijon, unde sînt si
tuate cele mai importante u- 
zine metalurgice ale Spaniei.

Extinderea
mișcării

revendicative

•FĂPTUI
O colecție specială 
„Sherlock Holmes"
BERNA (Agerpres). — 

Fundația Conan Doyleavîn- 
dut unui englez, pentru mo
desta sumă de 2 milioane de 
franci elvețieni, castelul feu
dal Lucens. Acest castel, 
construit în anul 1177, po
sedă o colecție specială 
„Sherlock Holmes41, care cu
prinde, intre alte obiecte 
presupuse a fi aparținut ce
lebrului detectiv, pipa și 
cascheta sa.

Satelitul „Starlette"

DIVERS PE GLOB
geodeziei care va 
măsurători 
cu 
vor 
tuate 
de reflectoare laser, de la 
o distanță de 800—1 000 ki
lometri. Satelitul „Starlette" 
face parte dintr-un program 
care are drept obiectiv ins
talarea, progresivă, a unei 
rețele de stații laser în jurul 
globului.

la
ajutorul 

putea : 
măsurători

efectua 
distanță 

laserului ; 
fi efec- 

cu 60

Magistrat american 
pus sub acuzare

• 1973 — India — Vizita 
oficială a președintelui Con
siliului de Miniștri al R.P. 
Mongole. Jumjaaghiin Țe- 
denbal. 23. II — 1. III 1973; 
• 1970 — Guyana — Procla
marea republicii.

FIL E
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Am încălcat legea ; Re
publica : Balada lui 
Hogue . PETRILA :

Cable
_ _ __   Ferma 

din Arizona ; LONEA — Mi
nerul : Tată cu de-a sila ; 
ANINOASA : Provincialii ;
VULCAN: Aventurile unei 
prințese germane la curtea re
gelui Soare ; LUPEN1 — Cul
tural : Seceră vîntul sălbatic; 
Muncitoresc: Atunci i-am 
condamnat pe toți la moarte; 
URICANI: Agentul nr. 1.

6,00 Muzică și actualități ; 
7,00 Radiojurnal -, 8,00 Suma
rul presei ; 9,30 Memoria Dă- 
mintului românesc ; 10,00 Bu
letin de știri; 10,05 Orches
tra de muzică populară „Pla
iurile Bistriței'' din Bacău; 
10,30 Harta tării la scara vi
itorului ; 10,45 Melodii 
Ion Cristinoiu ; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Din 
popoarelor; 11,15 Litera 
spiritul legii-, 11,30 Pagini a- 
lese din repertoriul Corului 
Radioteleviziunii ; 12,00 Dis
cul zilei ; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal ; 13,30 Concert de prinz; 
14,00 Compozitorul săptămi- 
nii ; 14,35 Muzică de prome
nadă ; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Radioancheta economi
că ; 15,20 Piese de estradă ; 
16,00 Radiojurnal ; 16,15 In
terpret de muzică populară; 
16,35 Ansamblul vocal d!n 
Stuttgart ; 17,00 Pentru pa
trie ; 17,30 Melodii concer
tante; 17,40 Radiocabinet de 
informare și documentare ; 
18,00 Orele serii 20,00 Zece 
melodii preferate ; 20,45 Con-

semnări; 21,00 Revista 
gărelor; 21,25 Moment poe
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.

muzica
și

9,00 Curs de 
Lecția 42-a ;

9,30 O viață pentru o idee.
10,00 Telex ;
10,05 . ..........
10,10
10,30
12,10

Iul înainte de termen 
— cauză a întregului 
popor;
Cîntecul săptămînii. Iu
birea mea — pămintul 
românesc de Florin 
Bogardo ;
Avanpremieră ;
Film artistic. Unchiul 
Vania. Producție a stu
diourilor cinematogra
fice sovietice.

24 de ore;
Documentar științific 
T.V. ;

în Anglia

12,50

Publicitate ;
Teatru scurt;
Portativ '73 (reluare; 
Selecțiuni din emisiu
nea ..Seară pentru ti
neret" ;
Municipalitatea răs
punde bucureșteanului 
(reluare) -,
Telejurnal;13,10

16,00-17,00 Telc-școală ;
17,30 Curs de limba engleză. 

Lecția a 41-a (reluare); 
Telex ;
Tragerea Loto ;

Cum vorbim ;

18,00
18,05
18,15
13,35 La volan ;
13,50 Teleconferință de pre

să ;
19,20 1001 de seri;
19,30 Telejurnal — Cincina-

Redacți* si administrația ziarului i Petroșani strada Republicii Nr. 90 telefon i 1662

VREMEA
Valorile temperaturii în

registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 4- 3 
grade ; Paring -4- 3 grade.

Minimele : Petroșani — 1 
grad : Paring — 6 grade. 
Stratul de zăpadă la Paring 
38 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE; Vrpmea ră- 
mine închisă și umedă cu 
cer acoperit. Precipitații sub 
formă de lapoviță și nin
soare. Vînt slab din secto
rul nordic.

LONDRA 22 (Agerpres). — 
Mișcarea revendicativă din 
Marea Britanie cuprinde pă
turi tot mai largi ale socie
tății. Greva muncitorilor din 
industria gazului a ’ ' '
miercuri, în cea de-a 
săptămînă, antrenînd 17 000 
de salariați, care cer îmbu
nătățirea condițiilor de via
ță și de muncă.

In alte sectoare ale eco
nomiei, cum ar fi industria 
extractivă și metalurgică din 
centrul și nordul țării, au 
loc, de asemenea, mari acți
uni revendicative. Vineri, 
muncitorii feroviari urmează 
să hotărască, după întrevede
rile pe care liderii lor sindi
cali le vor avea cu patrona
tul, dacă mențin apelul la gre
va generală de 24 de ore, 
lansat pentru data de 28 fe
bruarie.

Mișcărilor revendicative ale 
lucrătorilor din industrie li 
s-a adăugat, miercuri, cea a 
studenților britanici. Peste 
60 000 de studenți au mani
festat, In cea mai mare par
te a centrelor universitare, 
cerînd îmbunătățirea condi
țiilor de studiu.

intrat, 
doua

PARIS (Agerpres). — Un 
comunicat al Centrului Na- , 
țional francez de studii spa
țiale a anunțat lansarea, în 
1974, a unui satelit pentru 
studii în domeniul geode
ziei denumit „Starlette", cu 
ajutorul unei rachete france
ze de tip „Diamant EP-4". 
Aceasta va fi prima navă 
de cercetare în domeniul

WASHINGTON (Ager
pres). — Un tribunal din 
Chicago a pus sub acuzare 
pe judecătorul Otto Kerner, 
membru al Curții de Apel 
a Statelor Unite — a doua 
instanță in ierarhia siste
mului judiciar american, 
după Curtea Supremă a 
S.U.A. El a fost găsit vino
vat de fraude fiscale, sper
jur și mită, în timpul cînd 
acesta a îndeplinit funcția

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara

de guvernator al statului 
Illinois. Conform legislației 
acestui stat, Kerner ar pu
tea fi condamnat la închi
soare pe termen mergînd 
pînă la 83 de ani și amenzi 
de aproape 100 000 dolari 
pentru cclfe 19 capete de a- 
cuzare formulate împotriva 
sa.

Pentru salvarea tur
nului din Pisa

ROMA (Agerpres). — In 
jurul celebrului turn încli
nat din Pisa, lucrătorii au 
adus mai multe blocuri de 
ciment, care vor contribui 
la planul de salvare a tur
nului. prevăzut să înceapă 
în curînd. A fost adoptat un 
sistem prin care se prevede 
ancorarea turnului prin mai 
multe cabluri prinse în blo
curi de ciment la distanță 
de 100 de metri de la baza 
turnului. Sistemul va per
mite ca turnul, vechi de 800 
de ani, să-și păstreze în
clinația actuală fără a fi 
periclitată structura inter
nă și reducînd pericolul u- 
nei prăbușiri.

Pentru a evita pericolul 
epidemiilor de gripă sau al
tor boli ușor transmisibile, 
maternitatea m-l din Buda
pesta a introdus un ingenios 
sistem interior T.V., cu 
torul cărora vizitatorii 
vedea și comunica cu 
soanele internate prin 
termedlul unor camere 
televiziune plasate in 
Iul de intrare a clinicii. In 
foto : Un tinăr iată văzin- 
du-șl soția și noul născut pe 
ecranul T.V.; comunicarea 
se face prin intermediul u- 
nui telefon.

Subunitatea Petroșani
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